μηνιαία έκδ οσ η κυκλάδ ων

12 ΑΥΓΟΥ ΣΤΟ Υ 2009 - #03

περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας

Μάρθα Φριντζήλα
Eco, green, bio

Ήχοι του τροπικού στο αστικό τοπίο

Ιός πανικού

το

εξώφυλλο

Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν

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

7

Τεύχος #03
6 // Ευριπίδου Σπαράγματα στη Δήλο

12 Αυγούστου 2009

Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις στη Μύκονο
Διευθύντρια
7 // Ιός Πανικού
8 // Εικαστικά στη Σύρο
Τα “Πορτρέτα στην Αγορά” της Κατερίνας Ασλανίδου

Τζένη Παπαζιού
Υπεύθυνος σύνταξης
Νικόλας Καμακάρης

και οι “Ερωτογραφίες” της Έλσας Χαραλάμπους δίνουν
χρώμα στην Ερμούπολη

Επιμέλεια ύλης
Γιώργος Πυρουνάκης

9 // “Προτιμώ να είμαι μάστορας”
Ο ζωγράφος και γλύπτης Γιάννης Βέλλης μιλάει για την
προσωπική του καλλιτεχνική διαδρομή

Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου

Los veranos
de mi vida

Σπήλιος Πέτζας

9

Στο εξώφυλλο φιλοξενείται λεπτομέρεια του έργου “Κολυμβητές
κάτω από το νερό” (2002) της ζωγράφου Μαρίας Φιλοπούλου.
Η Μαρία Φιλοπούλου σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Γιάννης Ανδριτσόπουλος

12 // Κυκλάδες
Το χάπι... εναντίον της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Καλών Τεχνών του Παρισιού και είχε δάσκαλο τον Λεονάρντο

Καλοκαιράκι που στο πέρασμα του αφήνει τη δροσιά της θάλασσας, τη ζέστη του
ήλιου, τη σκόνη του ανέμου. Ας τα κρατήσουμε με νύχια και με δόντια κόντρα σε
όσους εύχονται, στην καρδιά του δικού μας καλοκαιριού, καλό... χειμώνα. Παρέες,
γέλια, ξενύχτια, φιλιά και έρωτες δεν έχουν εποχές. Κι αν έχουν, τις βαφτίζει κανείς
όπως θέλει και λογαριασμό δεν δίνει. Θυμάμαι παιδί το δικό μου καλοκαίρι ξεκινούσε
τον Ιούνιο και τελείωνε τον Σεπτέμβριο, το ίδιο και των συμμαθητών μου.

10 // Θέατρο και μουσική μοιράζονται την αίγλη του
θεάτρου Απόλλων στη Σύρο

Έλενα Αρσένη
Γιώργος Ασσύριος
Δάφνη Βέλλη

Κρεμονίνι. Έχει παρουσιάσει τη ζωγραφική της σε 13 ατομικές

13 // Αναρρίχηση στην Τήνο

εκθέσεις και σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εναλλακτικός τουρισμός

Έργα της βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, στη
Βουλή των Ελλήνων, σε ιδιωτικά μουσεία και σε συλλογές στην

14 // Τήνος - Πάρος

Ελλάδα και το εξωτερικό. Αν και το σώμα είναι το κεντρικό σημείο

Jazz Festival και γιορτές-πανηγύρια στην Τήνο

στο έργο της σίγουρα ο τρόπος που χρησιμοποιεί το φως είναι

Συναυλίες, χορός στην Πάρο

καταλυτικό χαρακτηριστικό της ζωγραφικής της ματιάς.

14

Η αναδρομική έκθεση της Μαρίας Φιλοπούλου συνεχίζεται στην
Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

15 // Φεστιβάλ Νάξου στον πύργο Μπαζαίου
Η Ρούλα Πατεράκη στη Σονάτα του σεληνόφωτος και η
Ιωάννα Παππά στην παράσταση Balance
16 // Μάρθα Φριντζήλα
Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μοιράζεται μαζί μας το
πάθος της για όσα αγαπά
18 // Eco, bio, green

16

Η πολιτική, το marketing και η συνείδησή μας
20 // 8 πράγματα που συγκρατήσαμε από το φετινό
συναυλιακό καλοκαίρι
22 // Ήχοι του τροπικού στο αστικό τοπίο
24 // Σαν ανέκδοτο που δε γελάει κανείς
Ο Νικόλας Καμακάρης σχολιάζει την αμείλικτη -ακόμα
και τον Αύγουστο- επικαιρότητα

20

25 // Serious προτάσεις
Η Χρυσή Πυρουνάκη επιλέγει και προτείνει βιβλία
26 // Μοντάζ από σκανδαλισμένους πολίτες
Η διοίκηση του μουσείου Ακρόπολης κόβει σκηνές από
την ταινία του Κώστα Γαβρά

Βασιλική Γαλανάκη
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Μανίνης
Άννα Μαρτίνου
Θωμάς Μιχαηλίδης
Μαρούλα Παρασκευά
Χρυσή Πυρουνάκη

Τα τελευταία 2 χρόνια ζω σε νησί και ευτυχώς με την πιο απλή μου κίνηση το βλέμμα
πέφτει σε θάλασσα, ουρανό και ήλιο. Και τελικά μόνον αυτοί είναι αδιάψευστοι
μάρτυρες πως το καλοκαίρι είναι εδώ και θα τελειώσει όποτε αυτό θέλει.

Άννα Στυλιαρά
Διόρθωση κειμένων
Ιωάννα Λαμπράκη

Τζένη Παπαζιού

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

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.
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διασκέδαση και την τέχνη

Μεγαλώνοντας οι εποχές άλλαξαν και καλοκαίρι ήταν όποτε ο διευθυντής υπέγραφε
την άδειά μου. Και βέβαια δεν ήταν και τόσο γενναιόδωρος ώστε να διαρκεί το
καλοκαίρι μου 3 μήνες, όπως μας είχαν μάθει στο σχολείο. Απορούσα μάλιστα πως δεν
είχαν σκεφτεί μαζί με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σωματεία και εργοδότες,
να αποφασίζουν από κοινού και τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν χρειάστηκε όμως
πολύ σκέψη για να δώσω την απάντηση στον εαυτό μου ότι ξέρουν πολύ καλά πως
αυτές οι “συμφωνιές” κυρίως παραβιάζονται, οπότε μια τέτοια κίνηση δεν θα είχε
κανένα νόημα.

Σταύρος Διοσκουρίδης

28 // Οδηγός νησιών
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φαγητό, τη

cba

4 // Ατζέντα

Μηνιαίο περιοδικό

03
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editorial

φωτό: Γιώργος Πυρουνάκης

περιεχόμενα
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Εκτύπωση
Multimedia A.E.
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a

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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ατζέντα

se
ατζέντα
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Ο θεατρικός όμιλος “Σουρής” παρουσιάζει το έργο του Λουΐτζι Λουνάρι “Τρείς Πάνω στην Κούνια”.
Σκηνοθετεί ο Γιάννης Δεσύπρης,
ενώ τη μουσική έχει επιμεληθεί ο
Γιάννης Δροσίτης
Στις 21.00 στο θέατρο Απόλλων

Σύρος
Έκθεση πολυθέαμα
Μιράντα Μυράτ:
Ημερολόγια Θεάτρου
στο Ινστιτούτο
Κυβελη

18

Μύκονος

Συναυλία Ελεονώρας Ζουγανέλη
& Γιώργου Καραδήμου στο θέατρο
Λάκκας στις 21.30

Μύκονος

Νάξος
Η Ρούλα Πατεράκη
σκηνοθετεί και
ερμηνεύει το
έργο “Σονάτα του
σεληνόφωτος” στον
Πύργο Μπαζαίου
στις 21.30

Ολοκληρώνεται η
έκθεση ζωγραφικής
“Ερωτογραφία”
της Έλσας
Χαραλάμπους στην
αίθουσα τέχνης
Ερμούπολη

24

Συνεχίζεται η έκθεση της ζωγράφου
Μαρίας Φιλοπούλου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη

26

01

Την Εποχή των
Παγετώνων μπορούν να παρακολουθήσουν μικροί
και μεγάλοι στον
Κιν/φο Παλλάς
στην Ερμούπολη
στις 20.30

Πάρος

Με συναυλία
του Διονύση
Σαββόπουλου κλείνει το Οικολογικό
Φεστιβάλ στο θέατρο της παραλίας
Καθολικού στις 21.30

04

Αποσπάσματα από τραγωδίες του
Ευριπίδη που δε διασώθηκαν παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία του Βασίλη Νικολαΐδη στη Δήλο στις 21.30.
Η παράσταση έχει τίτλο “Ευριπίδου
Σπαράγματα”

Σύρος
Το έργο του Γουίλιαμ Ινγκ “Πικ
Νικ” ανεβάζει στο
θέατρο Απόλλων στις 21.00 η
θεατρική ομάδα
Ονειροπόροι

05

Σύρος

Σύρος

Ολοκληρώνεται
στον Τέχνης Χώρο
Αποθήκη η μεγάλη
αναδρομική έκθεση
του ζωγράφου και
γλύπτη Γιάννη
Βέλλη

Η Όλια Λαζαρίδου στο
μονόλογο Περσεφόνη
του Γιάνη Ρίτσου, από
τη θεατρική ομάδα
“Μίμου Άπτου”.
Στο θέατρο Απόλλων
στις 21.00

10

φωτό: Χριστίνα Στυλιαρά

29
Μύκονος

Μουσική παράσταση με
τίτλο “Το ρήμα αρμενίζω” δίνουν στο θέατρο
Απόλλων στις 21.00 οι
Έλληνες μελωδοί Μιχάλης Νικολούδης και Μιχάλης Κουμπιός

Συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής του Nickolas Moore με τίτλο
Tale of three islands

Σύρος

Τήνος

Σύρος

Σύρος

23

21

Ξεκινά το Tinos
Jazz Festival με τη
συμμετοχή διακεκριμένων μουσικών
από την Ελλάδα και τη Φινλανδία.
Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στις
30 Αυγούστου. Στο Ίδρυμα Τηνιακού
Πολιτισμού στις 21.30

Σεπτέμβριος

07

Η Τάνια Τσανακλίδου και η
Μάρθα Φριντζήλα μοιράζονται τη
σκηνή του θεάτρου της παραλίας
Καθολικού στις 21.30

Συναυλία έντεχνης, λαϊκής και
ρεμπέτικης μουσικής στο προαύλιο
του Μουσείου Όθωνα Κάπαρη στις
Λεύκες. Ώρα έναρξης 21.30

Έως 4
Σεπτεμβρίου

27

Σύρος

Την ολοκαίνουρια συλλογή του
με θέμα τη θάλασσα παρουσιάζει
ο εικαστικός Θεοδόσης Δαυλός
στην Πινακοθήκη Μυκόνου έως
τις 28 Αυγούστου

Πάρος

Πάρος

Σύρος

19

Έως 31
Αυγούστου

Κυριακή

16

Σύρος

Σάββατο

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

14/8-12/9

12

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

06

se
μύκονος

se

07
άποψη

Ευριπίδου Σπαράγματα
ή απλά μαθήματα μίας
άγνωστης μυθολογίας
Αποσπάσματα από τραγωδίες που δεν διασώθηκαν
ολόκληρες παρουσιάζονται στη Δήλο σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για μια παράσταση συμπαραγωγής του
ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου με το Ελληνικό Φεστιβάλ και το
Εθνικό Θέατρο, βασισμένη στα αποσπάσματα από τις χαμένες τραγωδίες του Ευριπίδη.
Ως γνωστόν σώζονται ακέραια 19 δράματα του μεγάλου τραγικού. Υπάρχουν όμως και αρκετά σπαράγματα (αποσπάσματα) από πολλές τραγωδίες του, που
δεν διασώθηκαν ολόκληρες. Αποφθέγματα, διδάγματα,
μέρη διαλόγων, μονολόγων, χορικά, υλικό πλουσιότατο,
άκρως ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί προσφέρει ερεθίσματα,
νύξεις, εξαιρετικά γοητευτικές στον μυστηριώδη και όχι
ξεκάθαρο ειρμό τους. Από σκηνοθετική πλευρά, έχει επιχειρηθεί μια σύνθεση των σπαραγμάτων, χωρίς «λογικό»
σύνδεσμο μεταξύ τους, βασισμένη «ακριβώς στον αποσπασματικό τους χαρακτήρα, τονίζοντας την έννοια των
χαμένων έργων, των χαμένων κόσμων», εξηγεί ο Βασίλης
φωτό: kodomut

Νικολαΐδης. Ας σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που

>Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

info

>Δήλος >Στις 21.30

θέατρο

επιχειρείται μια τέτοια σύνθεση, έτσι ώστε η παράσταση
να χαρακτηρίζεται ως παγκόσμια πρώτη.

εικαστικά

«Ιστορίες του Θείου Άντον»

cba

κείμενο:
Γιώργος Ασσύριος

Θάλασσες

φαίνεται ήπια νόσος, με θνητότητα που αγγίζει τα κατώ-

ταστροφολογία ανθεί στην υπηρεσία ισχυρών συμφερό-

τερα όρια της εποχιακής γρίπης και με επιπλοκές (πνευ-

ντων.

μονία) ίδιες με εκείνες της εποχιακής γρίπης. Το κόστος

Άλλα πράγματα έπρεπε να σκεφτούμε λίγο πιο σοβα-

Η Θεατρική Ομάδα Μυκόνου παρουσιάζει τις «Ιστορίες του Θείου Άντον», σε σκηνοθεσία Γιώρ-

Ο εικαστικός Θεοδόσης

Εδώ και μερικές εβδομάδες, μέσα στη ραστώνη του

από μια ενδεχόμενη πανδημία θα είναι μάλλον οικονομικό,

ρά. Οι επιδημίες σχετίζονται με τη διεύρυνση της φτώχειας

γου Μιχαλάκη στο Θέατρο της Λάκκας. Το έργο αποτελείται από διηγήματα του Άντον Τσέχωφ, τα

Δαυλός ολοκληρώνει τη θε-

καλοκαιριού, ανάμεσα στο αλμυρίκι και στη χρωματιστή

κυρίως από τις χαμένες ώρες εργασίας και δε θα σχετίζεται

και με τις δραματικές συνθήκες διαβίωσης στις χώρες της

οποία θεατροποίησε ο Νήλ Σάιμον και παρουσιάστηκαν πριν μερικά χρόνια από την Ελένη Ράντου και

ρινή «Διαδρομή ΙΙ» καταλή-

ομπρέλα ένας μαζικός πανικός αρχίζει με συστηματικό

με ανθρώπινες απώλειες. Επομένως, τα μέχρι τώρα στοι-

περιφέρειας και όχι μόνο. Θα έπρεπε να μας απασχολεί πε-

από διηγήματα που θεατροποιήθηκαν από την ομάδα και το σκηνοθέτη της.

γοντας στο νησί των Ανέμων,

τρόπο να κατασκευάζεται. Η χώρα ζει κάτω από το φά-

χεία, δε νομιμοποιούν την κρίση πανικού που υπάρχει.

ρισσότερο η κατάσταση των δημόσιων συστημάτων υγεί-

την Παρασκευή 21 Αυγού-

ντασμα μιας θανατηφόρας γρίπης, που από το Σεπτέμβριο

Μια κρίση πανικού που δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο

ας. Στις ΗΠΑ 50 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες είναι

στου.

θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο ότι θα θερίσει τον κο-

για τα ΜΜΕ και τα διάφορα συμφέροντα που κρύβονται

ανασφάλιστοι και άλλα 50 εκατομμύρια ανθρώπων, στην

Αν το έργο είναι κωμωδία ή δράμα κανείς δεν ξέρει, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα έργα του
Τσέχωφ. Το γέλιο και το δράμα εναλλάσσονται συνεχώς. Τη μουσική της παράσταση έχει γράψει ο
Γιάννης Ζουγανέλης.

info

>Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου >Θέατρο Λάκκας >21.30

συναυλίες
Ελεονόρα Ζουγανέλη & Γιώργος Καραδήμος

Η ολοκαίνουργια καλλι-

σμάκη. Ανακοινώνονται, ήδη, οι προθέσεις για την ανάγκη

πίσω από τη δημόσια υγεία. Μόλις πριν τρία χρόνια ζή-

ίδια χώρα, είναι μερικώς μόνο ασφαλισμένοι. Τριτοκο-

τεχνική του πρόταση με θέμα

μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού, εκφράζονται φόβοι

σαμε τον πανικό από τη γρίπη των πτηνών, την περίφημη

σμικές δηλαδή συνθήκες στην πιο αναπτυγμένη χώρα του

τις Θάλασσες εντυπωσιάζει

ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά το Σεπτέμβριο και

ασιατική γρίπη, μόνο που οι βιβλικές εικόνες καταστρο-

κόσμου. Στην Ελλάδα, αντί για το μαζικό εμβολιασμό του

με τις σύγχρονες τεχνοτρο-

φουντώνει η αντιπαράθεση για το αν η χώρα έχει τελικά

φής περιορίστηκαν, τελικά, στις εκτιμήσεις των «τηλεο-

πληθυσμού, θα ήταν πιο χρήσιμο να συζητήσουμε σοβαρά

πίες που χρησιμοποιεί ο δημιουργός, έντονα επηρεασμένος από τις σπουδές του

ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου

πτικών επιδημιολόγων» και ενδεχομένως βοήθησαν στην

τι γίνεται με το δημόσιο σύστημα υγείας που παραμένει

στη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης.

ιού. Το σκηνικό, με κατάλληλες δόσεις μιντιακής υστερί-

ενίσχυση των ταμείων των φαρμακοβιομηχανιών. Η γρίπη

νοσοκομειοκεντρικό, χωρίς δημόσιο σκέλος πρωτοβάθ-

Η «Διαδρομή ΙΙ» έκανε πρεμιέρα στη Figaro του Ρεθύμνου, τον Απρίλιο,

ας, θυμίζει μια κοινωνική πραγματικότητα που παραπέ-

ως γνωστόν είναι μια πολύ κερδοφόρα επένδυση. Οι οι-

μιας φροντίδας, με χρόνιες ελλείψεις νοσηλευτικού και

Η Ελεονόρα Ζουγανέλη συγκαταλέγεται ανάμεσα στα νέα πρό-

φιλοξενήθηκε στους χώρους Taste of Life του Αγίου Νικολάου τον Ιούνιο, και

μπει στην «Πανούκλα» του Α. Καμύ. Ήδη η μανούλα μου

κονομικές εκτιμήσεις μιλούν για 10 δισ. δολάρια κέρδος,

ιατρικού προσωπικού, κτιριακών υποδομών και απαραίτη-

σωπα της χρονιάς στο ελληνικό τραγούδι. Φέτος κατάφερε με τις επι-

έκλεισε την Κρητική περιήγηση στο Art Space στο Ηράκλειο, τον Ιούλιο. Από 21

ανησυχεί για το τι πρόκειται να κάνω με τη γρίπη και με

μόνο από τις εταιρείες παραγωγούς των εμβολίων της

της τεχνολογίας. Σε ένα σύστημα υγείας υποβαθμισμένο

λογές της να είναι μια από τις πιο συζητημένες τραγουδίστριες. Οι

έως 28 Αυγούστου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου.

ενημέρωσε για τους κινδύνους που ελλοχεύουν παντού,

συγκεκριμένης γρίπης και όλα αυτά χωρίς να συνυπολο-

και υποχρηματοδοτούμενο, που χρησιμοποιείται ως δια-

γιατί είναι γνωστό άλλωστε ότι στα νησιά μας κυκλοφο-

γίζονται στη δημόσια συζήτηση οι σοβαρές παρενέργειες

μεσολαβητικός σταθμός για τη μεταφορά πόρων και ασθε-

εμφανίσεις της στο Κέντρο Αθηνών, στην απόλυτη φετινή επιτυχία
του Δημήτρη Μητροπάνου, απέσπασαν τα θετικότερα σχόλια. Στη

Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

ρούν αλλοδαποί από όλα τα μέρη του κόσμου και ποιος

που μπορεί να δημιουργήσει στον κόσμο ένα μη επαρκώς

νών στον ιδιωτικό τομέα υγείας, είναι αστείο να παριστά-

Μύκονο θα μοιραστεί τη σκηνή με τον Γιώργο Καραδήμο συνθέτη,

>Παρασκευή 14 Αυγούστου – Πέμπτη 20 Αυγούστου

ξέρει τι ιούς και μικρόβια έχει φέρει καθένας τους. Ο πανι-

δοκιμασμένο εμβόλιο. Μαζικός πανικός, κρατική ανευθυ-

νουν κάποιοι καλοκαιριάτικα τους σωτήρες της δημόσιας

στιχουργό, τραγουδιστή και κιθαρίστα.

Έκθεση ζωγραφικής - Ivana Davidovic

κός βρίσκει ανταπόκριση και κοινό.

νότητα και ιδιωτικά κέρδη.

υγείας του έθνους.

>Παρασκευή 28 Αυγούστου – Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

>Τρίτη 18 Αυγούστου
>Θέατρο Λάκκας
>21.30

info

Ας δούμε τα πράγματα πιο ψύχραιμα και ρεαλιστικά,

Ο πανικός έχει επίσης και άλλες χρήσιμες παρενέρ-

Βάζω μια τελεία γιατί είναι ακόμα Αύγουστος και δεν

Έκθεση φωτογραφίας - Hubertus Blume

αλλά και πιο υποψιασμένα και κριτικά από ότι θα ήθελε η

γειες. Παραλύει την κριτική, μετατοπίζει το βλέμμα από

του ταιριάζουν του μήνα οι έγνοιες οι πολλές. Αν δεν σας

>Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου – Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

υστερία των ΜΜΕ και η φτηνή πολιτική αντιπαράθεση. Η

τα πραγματικά κρίσιμα ζητήματα και κυρίως δημιουργεί

έπεισα και για να μην το έχω βάρος στη συνείδησή μου, αν

Έκθεση ζωγραφικής - Στέργιος Τζελέπης

συγκεκριμένη γρίπη ξεκίνησε από το Μεξικό και φαίνεται

«σωτήρες», οι οποίοι είναι συνήθως οι ίδιοι που διόγκω-

κάτι δεν πάει καλά από το Σεπτέμβριο, πιείτε και κανένα

>Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου – Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

ότι μεταδίδεται σχετικά εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο,

σαν, εξαρχής, το πρόβλημα. Έχει διαπιστωθεί και ιστορικά

ρακόμελο που θωρακίζει από κάθε νόσο σωματική και κυ-

Γλυπτική - Γεώργιος Σαρδής & Δημήτρης Μαντίκας

ενώ προσβάλλει ευκολότερα τα παιδιά. Είναι όμως απ’ ότι

ότι σε περιόδους γενικευμένης κοινωνικής κρίσης, η κα-

ρίως πνευματική.

cba
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συνέντευξη

Γιάννης

Ερωτογραφία

“Προτιμώ να
είμαι μάστορας”

Έλσα Χαραλάμπους

Πορτρέτα
στην αγορά
Κατερίνα Ασλανίδου

cba

H έκθεση 24 έργων ζωγραφικής

συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιού

Βέλλης
αλλιώς• εγώ νιώθω πολύ καλά εδώ και αισθάνομαι ότι
δίνω και παίρνω. Άλλωστε το ότι είμαι 30 χρόνια εδώ
νομίζω ότι τα λέει όλα.

που αποτελούν τη συλλογή «Ερωτογραφία», της Έλσας Χαραλάμπους,

“Το ταξίδι του Γιάννη Βέλλη έχει ξεκινήσει από καιρό.

είναι δομημένη ως μία σπουδή

Κοντεύουν τριάντα χρόνια που καταθέτει τα βήματά του

Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να αναπτύξει κανείς τις

πάνω σ’ ένα θέμα: την παράστα-

στη Σύρο. Αν και σαν ζωγράφος, ποιητής και μάστορας

πολιτιστικές του δράσεις στη Σύρο;

ση της «γυναίκας – ανθού», της

δεν έχει λόγο να διευκρινήσει που νιώθει πιό στέρεα”.

Η αλήθεια είναι ότι παντού υπάρχει πρόσφορο έδαφος.

Η Κατερίνα Ασλανίδου απο-

ιέρειας του αγοραίου έρωτα, της

Αυτά λέει για το ζωγράφο και γλύπτη Γιάννη Βέλλη, ο

Στη Σύρο όμως το έδαφος είναι πιο “γόνιμο”, καθώς η

τυπώνει πρόσωπα που πιάστηκαν

Αφροδίτης Πόρνης. Είκοσι τέσ-

συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης και θα αφήσουμε αυτά

καθημερινότητα, η ατμόσφαιρα του νησιού σε βοηθούν

ανύποπτα να στέκονται για μια

σερις μελέτες που ιχνηλατούν τον

τα λόγια να προλογήσουν τα όσα ενδιαφέροντα εκμυ-

να δημιουργήσεις. Επιπλέον, υπάρχει το θέατρο Απόλ-

στιγμή σκεπτικά, θλιμμένα, ονει-

ψυχισμό και αισθητοποιούν τον

στηρεύεται ο ίδιος για τον εαυτό του.

λων και οι θεατρικοί σύλλογοι του νησιού που μου δί-

ροπόλα, στο δικό τους κόσμο.

ερωτισμό της γυναικείας φύσης. Ως

νουν τη δυνατότητα να δουλέψω σαν σκηνογράφος και

χώρος δράσης της εικαστικής αφή-

Βρισκόμαστε στον Τέχνης Χώρο Αποθήκη. Πρόκειται

δεν είναι απόμακρος και κλειστός.

γησης ορίζεται ο οίκος ανοχής, ενώ

για έναν χώρο με μεγάλη ιστορία τον οποίο έχεις δια-

Τα 15 πρόσωπα, πορτρέτα φίλων

ως αφηγηματικός χρόνος επιλέγεται μία

μορφώσει σε αίθουσα τέχνης.

Από πού αντλείς έμπνευση;

της Κατερίνας Ασλανίδου κλείνουν

εποχή νοσταλγική, ρομαντισμού, ρετρό.

Σ’ έναν κόσμο, ωστόσο, που

ενδυματολόγος.

Πράγματι η Αποθήκη δημιουργήθηκε σ’ ένα από τα

Δε θα αναφερθώ στα τετριμμένα: το μπλε της θάλασ-

στο βλέμμα τους την προθυμία μιας

Όπως αναφέρουν η Μαρία Λάμπρου και

υπόγεια του περίφημου αυτού πέτρινου κτιρίου, που

σας, το γαλάζιο του ουρανού, τα αφρισμένα κύματα

συνάντησης και μιας μικρής εξομο-

ο Ηλίας Σκόπας “Οι μορφοπλαστικές διατυπώ-

χρησιμοποιούσαν για πλυσταριά. Το κτίριο αυτό στα

που δέρνουν τους βράχους. Αυτά είναι πολύ ποιητικά.

λόγησης και βρίσκουν το φυσικό

σεις του δημιουργού εκπλήσσουν με το πρωτότυπο και

παλιά χρόνια γνώρισε μεγάλες δόξες, καθώς στις αί-

Υπάρχουν κι άλλα πράγματα που με εμπνέουν. Η καθη-

τους χώρο ύπαρξης για ένα μήνα

ρηξικέλευθο χαρακτήρα τους και φανερώνουν το πλούσιο, από θεωρητικής απόψεως, και άρ-

θουσές του φιλοξενήθηκε ο βασιλιάς Όθωνας και αρ-

μερινότητα ας πούμε είναι ένα ερέθισμα για την τέχνη.

στον πολύχρωμο κόσμο της αγοράς

τιο, από τεχνικής, οπλοστάσιο της. Δεσπόζουσα μορφή σε κάθε σύνθεση μα γυναίκα. Γυναίκες

γότερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ξεκινώντας λοιπόν να

της Ερμούπολης. Στο αρτοποιείο,

σε στάσεις και κινήσεις αποφασιστικές, δυναμικές, χαλαρές, χαριτωμένες, προκλητικές. Γυμνά

διαμορφώνω αυτό το χώρο στη σημερινή Αποθήκη προ-

Ως άνθρωπο τι σε συγκινεί;

το βιβλιοπωλείο, το οπωροπωλείο,

μέλη που αποδίδονται με πλαστικότητα και παραπέμπουν έτσι στο φυσικό κάλλος, το οποίο γί-

σπάθησα να κάνω τις λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις,

Η ομορφιά σε όλες της τις εκφάνσεις. Τα παιδικά μου

το φαρμακείο, το λουκουμοποιείο.

νεται ρεαλιστικό μέσα από τις ατέλειες του. Η Έλσα Χαραλάμπους επαναφέρει στο προσκήνιο

χρησιμοποιώντας μάλιστα τα αυθεντικά υλικά που ήδη

χρόνια. Μια παλιά σιδεριά. Ένα σκαλιστό φουρούσι.

την ομορφιά. Δεν μαγεύει με την υπερβολή αλλά με την αρμονική της σύνθεση, το αυθεντικό

υπήρχαν στο χώρο. Έτσι, για παράδειγμα, ο χώρος που

Ένα αδέσποτο ξαπλωμένο στον ήλιο και το παιδί που

της ύφος, την τολμηρή τεχνική της, τις εσωτερικές της αξίες. Το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα

υπήρχε για το ζέσταμα του νερού, μετατράπηκε σε τζά-

το χαϊδεύει.

είναι ελπιδοφόρο, ανανεωτικό ξαφνιάζει, γοητεύει, εμψυχώνει, συγκινεί”.

κι, προσθέτοντας μια άλλη θαλπωρή στις χειμωνιάτικες

> Αγορά Ερμούπολης (βλ. χάρτη)
> Διάρκεια έκθεσης: έως 7 Αυγούστου
> Συνδιοργάνωση Πνευματικό κέντρο
Δήμου Ερμούπολης, Βιομηχανικό μουσείο Σύρου

εκδηλώσεις.

info

> Αίθουσα τέχνης Ερμούπολη
> Διάρκεια έκθεσης: 16-26 Αυγούστου
> Ώρες λειτουργίας 10.30-14.00 & 19.00-22.00

info

Τα υλικά που χρησιμοποιείς είναι πολύ διαφορετικά.
Υπάρχει κάποιο υλικό που ξεχωρίζεις;

Τι σημαίνει για σένα αυτός ο χώρος;

Δε νομίζω. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ πολλά και

Σημαίνει για μένα πάρα πολλά, καθώς τον διαμόρφωσα

διαφορετικά υλικά στη δουλειά μου, γιατί δε θέλω να

με μεράκι και προσωπική δουλειά, διακρίνοντας ότι ο

επαναλαμβάνομαι. Το μόνο υλικό στο οποίο νομίζω ότι

κατεστραμμένος αυτός χώρος μπορεί να μεταμορφω-

επανέρχομαι τακτικά είναι οι ρίζες. Οι ρίζες σου δίνουν

θεί σε χώρο τέχνης. Ήταν ένα ερείπιο χωρίς παράθυρα,

την ευκαιρία να βγεις από τη μοναξιά του εργαστηρίου,

πόρτες, γεμάτο νερό και πεσμένους σοβάδες. Βλέπο-

έχοντας πλάι σου ένα συνεργάτη, τη φύση, η οποία δη-

ντάς σήμερα την Αποθήκη, χαίρομαι γιατί ένα κομμάτι

μιουργεί... εσύ ανακαλύπτεις και απλώς βοηθάς.

του κτιρίου αυτού άρχισε και πάλι να “ζει”.
Αυτόν τον καιρό πραγματοποιείς μια μεγάλη αναδροΠοιες δράσεις γίνονται στην Αποθήκη;

μική έκθεση. Μίλησέ μας γι’ αυτή.

Εκτός από την παρουσίαση της δουλειάς μου, γίνονται

Περιλαμβάνει όλα τα υλικά που χρησιμοποιώ: ξύλο, μέ-

εκθέσεις Συριανών και άλλων καλλιτεχνών, καθώς και

ταλλο, γυαλί, χρώμα, καμβάς. Παρουσιάζονται έργα κυ-

εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές βρα-

ρίως από τις συλλογές «Της σκουριάς και της αρμύρας»,

Γιάννη Βέλλη παρουσιάζεται

διές, εκθέσεις φωτογραφίας, αφιερώματα στον κινημα-

«Το γυμνόν και χάριν έχει» και «Ένα άλλο κόκκινο».

στον Τέχνης Χώρο Αποθήκη,

τογράφο και το θέατρο. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι
της Αποθήκης αποτελεί και η βιβλιοθήκη που έχει δια-

Ο Γιάννης Ξανθούλης αναφέρει για σένα ότι εκτός

μορφωθεί με βιβλία για το θέατρο, τον κινηματογράφο

από ζωγράφος είσαι και μάστορας. Τι έχεις να πεις γι’

και γενικά τις τέχνες.

αυτό;
Απ’ όλους τους χαρακτηρισμούς προτιμώ το μάστορας.

Είσαι ένας άνθρωπος που ήρθες στη Σύρο πριν από

Αισθάνομαι και σαν μάστορας. Και έτσι θέλω να συνε-

περίπου 30 χρόνια και από τότε ζεις και δημιουργείς

χίσω, όπως θέλω πολύ να συνεχίσω να αισθάνομαι και

εδώ. Πως σε υποδέχτηκαν οι άνθρωποι του νησιού;

να δημιουργώ σαν ερασιτέχνης. Είναι ευτυχία να μπο-

Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για το πώς με έχουν υποδε-

ρείς να είσαι πάντα μέσα σου ερασιτέχνης, γιατί έτσι

χτεί οι κάτοικοι του νησιού. Θα σου απαντήσω λοιπόν

ποτέ δεν παύεις να ψάχνεις και να ψάχνεσαι.

> Η αναδρομική έκθεση του

Απόλλωνος 4, Ερμούπολη
> Διάρκεια:
έως 10 Σεπτεμβρίου
> Ώρες Λειτουργίας:
19.30-22.30 εκτός Δευτέρας

info
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το ρήμα αρμενίζω

animasyros 2.0

11
σύρος

Μιχάλης Νικολούδης + Μιχάλης Κουμπιός

Μετά την περσινή επιτυχία, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros 2.0 επιστρέφει και φέτος στην Ερμούπολη της Σύρου από τις 24 έως τις

Ο Μιχάλης Νικολούδης και ο Μιχάλης Κουμπιός, στενοί συνεργά-

27 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Απόλλων και στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου, εμπλουτισμένο με μια νέα διάσταση, αυτή του φόρουμ.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

τες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι δυο ξεχωριστοί Έλληνες μελωδοί

Μιχάλης Νικολούδης : (νάυλον κιθάρα, ταμπουρά, φωνή)

Το animasyros 2.0 + Forum περιλαμβάνει προβολές ταινιών από όλο τον κόσμο, παρουσιάσεις διεθνών φεστιβάλ, εργαστήρια, σεμινάρια, αλλά και το δια-

που η μουσική τους, φιλοξενούμενη σε δημοφιλείς διεθνείς συλλογές,

Μιχάλης Κουμπιός : (πλήκτρα, φωνή)

γωνιστικό τμήμα. Στο διαγωνιστικό κομμάτι, το φεστιβάλ περιλαμβάνει προβολές ενός σημαντικού αριθμού ταινιών από όλο τον κόσμο με μεγάλο θεματικό και

ταξίδεψε σ’ όλον τον κόσμο. Μαζί επί σκηνής για πρώτη φορά, μας κα-

Τάνυα Νικολούδη : (ηλεκτρικό πιάνο, πλήκτρα, φωνή)

αισθητικό εύρος, καλύπτοντας διάφορα είδη ταινιών από διαφορετικές σχολές.

λούν να αρμενίσουμε στα πέλαγα της μουσικής τους με χαρακτηριστι-

Δήμητρα Καραμπεροπούλου : (ακορντεόν, φωνή)

κές στιγμές από την πλούσια δισκογραφική διαδρομή τους. Στο πλαίσιο

Σόλης Μπαρκής : (κρουστά, didgeridoo, φωνή)

Μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις θα εμπλουτίσουν το animasyros με παρουσιάσεις διεθνών φεστιβάλ και εργαστήρια, τόσο για παιδιά όσο και για τους
τελειόφοιτους του τμήματος κινουμένων σχεδίων του ΤΕΙ Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

του φεστιβάλ Ερμουπολείων θα βρεθούν στο θέατρο Απόλλων την 1η

Το Φόρουμ, το οποίο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά φέτος, στόχο έχει να φέρει κοντά τους επαγγελματίες του animation, να παρουσιάσει νέες δουλειές και να

του Σεπτέμβρη.

διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας που υπόσχεται η βιομηχανία του animation. Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια και διαλέξεις από θεσμικούς φορείς της

Μιχάλης Νικολούδης

οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και έρευνας από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τη συμμετοχή επαγγελματιών του χώρου της εμψύχωσης (διανομείς, παραγω-

Μιχάλης Κουμπιός

γοί, κλπ) καθώς και κορυφαίων εταιριών animation.

χάλη Νικολούδη, αλλά και από τα δημοφιλή έργα “Τήλος” και “Σύρνα”
του Μιχάλη Κουμπιού. Η μουσική τους συνάντηση περιλαμβάνει επίσης

Συμμετοχές
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
του φεστιβάλ www.animasyros.gr για να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.

info
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κομμάτια όπως η “Αστραδενή” του Μιχάλη Κουμπιού από το Buddha

> 24/09 - 25/09: Φόρουμ
> 26/09 - 27/09: Έναρξη προβολών στο θέατρο Απόλλων στο πλαίσια του διαγωνιστικού τμήματος. Αφιέρωμα στα διεθνή Φεστιβάλ International Trickfilm Festival / Stuttgart, Bradford Animation Festival / UK, Annecy
International Animated Film Festival / France, Anifest Czech Republic, Magma Festival / Italy

Bar, αλλά και το Déjà vu του Μιχάλη Νικολούδη από το Siddharta, δυο
παγκόσμιες επιτυχίες στο χώρο της σύγχρονης μελωδικής μουσικής.
Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν ν’ απουσιάζουν τραγούδια τους
που αγαπήθηκαν όπως: “Έλα πάρε με”, “Θάλασσα γυαλί”, “Πίνω πίνω”,

ΠΙΚ ΝΙΚ του Γουίλιαμ Ινγκ

Ο ν ε
ιρ

19-29 Αυγούστου

5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων

Η θεατρική ομάδα Ονειροπόροι, μετά τις επιτυχημέ-

έχουν παρουσιάσει κλασικά και σύγχρονα έργα, μεταξύ των

Την πέμπτη διοργάνωσή του πραγματοποιεί φέτος το Διεθνές Φεστι-

οποίων ο Ματωμένος Γάμος του Φ.Γ. Λόρκα, η Ανθρώπινη

βάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων, κάνοντας ακόμα πιο σταθερό το

νασία Καραγιαννοπούλου.

Αθήνα, παρουσιάζει και στη Σύρο, στο πλαίσιο των

Φωνή του Ζ. Κοκτώ, η Διανυκτέρευση της Λ. Αναγνωστά-

όραμα τεσσάρων φίλων και συνεργατών για την κλασική μουσική. Από

> 28 και 29 Αυγούστου: Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο. Έργα: Mozart,Πα-

κη, η Αυλή των Θαυμάτων του Ι. Καμπανέλλη κ.ά.

τις 19 έως τις 29 Αυγούστου στο θέατρο Απόλλων, βαρύτονοι, σοπρά-

πάνα, Chausson. Σίμος Παπάνας βιολί, Θανάσης Αποστολόπουλος πιά-

νο, βιολιά, πιάνο και κλαρινέτα θα προσφέρουν ξεχωριστές συναυλιακές

νο, Michel Lethiec κλαρινέτο.

“Πικ Νικ”.
Το Πικ Νικ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίας ΣπάΤο Πικ Νικ ξεκινά μια ηλιόλουστη καλοκαιρι-

Τσ
ών
η

νή μέρα στις αυλές δύο μικρών σπιτιών στο Κάνσας.

βη

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης προσφέρει στους
αναγνώστες τους Serious 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση “Το ρήμα αρμενίζω” στο Θέατρο Απόλλων την Τρίτη 1
Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00. Στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Πνευματικού Κέντρου info@pkde.gr, με θέμα
“προσκλήσεις Serious” αναφέροντας, το ονοματεπώνυμο και
το τηλέφωνο σας.

νες παραστάσεις στη Θεατρική Σκηνή Αντωνίου, στην
Ερμουπολείων, το βραβευμένο έργο του Γουίλιαμ Ινγκ

έ
:Σ
τό
ω
φ

3 διπλές προσκλήσεις
για τους αναγνώστες του Serious

“Όμορφα ταξίδια”, “Ήλιος Θεός”, “Όταν πέφτει το βράδυ” κ.α.

ο

π

Θα ακουστούν αποσπάσματα από την πλατινένια “Αιολία” του Μι-

εμπειρίες!

τουλα, σκηνικά και κοστούμια Μαργαρίτας Νικολοπούλου

O Φώτης Καραγιαννόπουλος, ο Κώστας Φω-

και μουσική επιμέλεια Δημήτρη Λιωνή.

τόπουλος, ο Γιώργος Φουφόπουλος και ο γνω-

Όλη η δράση ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα 24ωρο. Αυτή

στός βιολονίστας Γιάννος Μαργαζιώτης εγκαινί-

η γειτονιά, όπως και όλες οι γειτονιές της μικρής πόλης,

ασαν στη Σύρο, πριν πέντε χρόνια το 1o Φεστιβάλ

ετοιμάζεται για την τελευταία μέρα των διακοπών πριν ξα-

Κλασικής Μουσικής.

νανοίξουν τα σχολεία. Το Πικ Νικ θα θεωρηθεί ένα πρωτο-

Μέσα στα χρόνια που πέρασαν ο χαρακτήρας

ποριακό δράμα σχέσεων που έρχεται σε εντίθεση με τα άλλα

και το στίγμα του φεστιβάλ είναι πλέον διεθνή,

έργα της εποχής όπου “όλα τα λύνει η αγάπη”.

ενώ οι αιτήσεις από σολίστ και σχήματα για συμμετοχή σε αυτό ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Όπως αναφέρει η σκηνοθέτης Μαρία Σπάτουλα

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει

“…η αυλή αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα του έργου,

εντυπωσιακά κοντσέρτα εγκαινιάζοντας παράλ-

το κυρίαρχο δομικό στοιχείο, που ενώνει τις συνηθισμένες

ληλα καινοτόμες δραστηριότητες.

ζωές κάποιων γυναικών και ταυτόχρονα επωάζει ανατροπές

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

μετά την εισβολή των ανδρών. Το αμερικανικό όνειρο, όπου

> 19 Αυγούστου: Storioni trio. Εργα: Haydn,

θεωρητικά ο καθένας μπορεί να ξεπεράσει τα στενά όρια της

Shostakovich, Dvořák. Γιάννος Μαργαζιώτης

κοινωνικής τάξης που ανήκει με τη σκληρή δουλειά και την

βιολί, Sune Ranmo Βιόλα

αξία του και να ταυτιστεί με το παραμύθι της Σταχτοπούτας,

Katrine Gislinge

δε δικαιώνεται μέσα από τα πρόσωπα του Ινγκ. Το έργο απο-

> 21 Αυγούστου: Royal Danish Orchestra Soloists.
Έργα: Mozart, Mendelssohn, Strauss. Katrine

τέλεσε την οντότητα που όλοι, από τη σκηνοθέτη και τους

Gislinge piano, Ida Falk Winland soprano

ηθοποιούς μέχρι τους τεχνικούς, δουλέψαμε προκειμένου

> 22 Αυγούστου: Βραδυά Όπερας, Άριες των

να προκύψει η παράσταση με την πεποίθηση, πως όσο πιο

Verdi, Puccini, Καρρέρ, Mozart, Rossini. Ελένη

πολύ αφεθείς στο λευκό καμβά πριν την πινελιά, τόσο πιο

Κελεσίδη σοπράνο, Δημήτρης Πλατανιάς βαρύ-

σίγουρο είναι ότι θα οδηγηθείς στην αλήθεια…”

τονος, Μανώλης Παπασηφάκης πιάνο
> 23 Αυγούστου: Ινστιτούτο Κυβέλη. Ensemble

Οι Ονειροπόροι μετρούν περισσότερα από δέκα χρόνια

Melisma. Συναυλία προκλασικής μουσικής με

κοινής θεατρικής δράσης ως μια παρέα φίλων που μοιράζονται την αγάπη τους για το θέατρο. Σε αυτό το διάστημα

άριες του Händel. Eλένη Γιαβρίδη σοπράνο
> 25 και 26 Αυγούστου: Το καρναβάλι των ζώων

φωτό: Σέβη Τσώνη

του Camille Saint-Saens. Mουσικό παραμύθι για
μικρούς μεγάλους. Σολίστ από την Βασιλική ορ-

> Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

info

χήστρα της Δανίας, την Βασιλική ορχήστρα της

> Θέατρο Απόλλων, Ερμούπολη
> 21.00

Γιάννος Μαργαζιώτης

Στοκχόλμης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Γιάννης Βακαρέλης πιάνο, Katrine Gislinge πιά-

νο, Αφηγητής-σκηνικά: Αλέκος Φασιανός, Σκηνοθετική επιμέλεια: Αθα-
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Κυκλάδες
το… χάπι εναντίον της
υπερθέρμανσης του πλανήτη

cba

κείμενο:
Βασιλική Γαλανάκη
φωτογραφια:
Γιώργος Πυρουνάκης

Κάποιες φορές η λύση σ’ ένα πρόβλημα είναι τόσο απλή, που δύσκολα την
αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Άλλες φορές, οι παραδοσιακές πρακτικές όχι
μόνο δεν είναι παρωχημένες αλλά, αντιθέτως, αποδεικνύονται ιδανικές για
την επίλυση σύγχρονων και σύνθετων ζητημάτων. Σε αυτή την τελευταία

Αναρρίχηση
στην Τήνο

κατηγορία ανήκει το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής, ως απάντηση στα
προβλήματα υγείας που ακολουθούν το σύγχρονο διατροφικό μοντέλο, αλλά
και η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική που αναδεικνύεται σε μια πρωτοποριακή μέθοδο από το παρελθόν, που μπορεί να αποτελέσει τη λύση για το φαινόμενο
του θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με τον Steven Chu, νομπελίστα φυσικό και υπουργό Ενέργειας
των ΗΠΑ, η λύση του προβλήματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί
να είναι ένα απλό μπογιάντισμα. Βάσει υπολογισμών, αν οι οροφές όλων των
κτιρίων και τα πεζοδρόμια βάφονταν λευκά, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα ισοδυναμούσε με την ακινητοποίηση όλων των αυτοκινήτων του κόσμου για 11 χρόνια!

cba

κείμενο, φωτογραφιες:

Θωμάς Μιχαηλίδης
Μαρούλα Παρασκευά

στηκαν και οι πρώτες διαδρομές ύψους έως 120
μέτρων όπου πραγματοποιείται η κλασική αναρρίχηση με τη χρήση σκοινιού και ασφαλειών και έτσι

Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει στην αλλαγή σε πιο

Η Τήνος είναι ένα νησί όπου ο τουρισμός του βασί-

απέκτησε ενδιαφέρον και για την πλειονότητα των

ανοιχτά χρώματα των ταρατσών, δρόμων και πεζοδρομίων ώστε να αντανα-

ζεται στην εκκλησία της Παναγίας και στις όμορφες

αναρριχητών. Οι 70 αυτές διαδρομές ανοίχτηκαν

κλάται η ηλιακή ακτινοβολία και η ζέστη, οδηγώντας έτσι στον περιορισμό

παραλίες της. Από πέρυσι ήρθε να προστεθεί και

στο Ξώμβουργο, στον επιβλητικό γρανιτένιο όγκο

της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες αντανακλούν

ένας εναλλακτικός τρόπος τουρισμού... η αναρρί-

που δεσπόζει καθώς ανεβαίνεις για τους οικισμούς

μέχρι και 80% της ηλιακής ακτινοβολίας· οι πιο σκούρες μόλις 20%.

χηση.

της ενδοχώρας.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργάνωσε το

Η αύξηση των ανοιχτόχρωμων επιφανειών θα βοηθήσει στον έλεγχο της

Βέβαια, η αναρρίχηση στην Τήνο έκανε τα πρώ-

Νοέμβριο στην ίδια περιοχή ένα τριήμερο γνωριμίας

κλιματικής αλλαγής όχι μόνο επειδή περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία θα

τα της βήματα πριν από περίπου τέσσερα χρόνια

για την αναρρίχηση με τη συμμετοχή αναρριχητών

αντανακλάται πίσω στο διάστημα, αλλά και επειδή θα μειωθεί η κατανάλω-

όταν μία ομάδα Αθηναίων αναρριχητών επισκέ-

απ’ όλη την Ελλάδα. Έκτοτε ο Ελληνικός Ορειβατι-

ση ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της ελάττωσης της χρήσης κλιματιστικών. Η

φτηκε το Βώλακα και άνοιξε τα πρώτα περάσματα

κός Σύλλογος Αχαρνών συμπεριέλαβε την Τήνο στις

μείωση της κατανάλωσης μπορεί να φθάσει και το 10 με 15% . Επιστήμονες

boulder. Στην αναρριχητική ορολογία το boulder

δραστηριότητες της αναρριχητικής του σχολής.

έχουν υπολογίσει πως το «ξάσπρισμα» των επιφανειών σε 100 από τις μεγα-

είναι σκαρφάλωμα σε χαμηλά βράχια από 2 εώς 4

Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, που περιλαμβά-

λύτερες πόλεις του κόσμου ισούται με την εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων

μέτρα χωρίς τη χρήση σκοινιού. Αμέσως μετά άρχι-

νει επίσης και τη Σαντορίνη, τη Σύμη και την Ανάφη,

τόνων διοξειδίου του άνθρακα· τόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν οι εκπομπές

σαν να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και αναρριχητές

αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

CO2 την επόμενη δεκαετία.

απ’ όλη την Ευρώπη. Κάποιοι Γερμανοί, δε, έβγαλαν

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα της

και έναν οδηγό για τα boulder της Τήνου.

αναρρίχησης γίνεται, κυρίως, τους χειμερινούς μή-

Σε ομιλία του το Μάιο στο Λονδίνο, ο καθηγητής Chu επέμεινε πως οι

Το φθινόπωρο του 2008, στο πλαίσιο ευρωπαϊ-

νες, αλλά και άνοιξη και φθινόπωρο, και έτσι το νησί

κανονισμοί οικοδόμησης θα πρέπει να υποχρεώνουν τους ιδιοκτήτες να βά-

κού προγράμματος για την ανάπτυξη εναλλακτικών

αναμένεται να έχει μια ροή επισκεπτών εκτός της

φουν άσπρες όλες τις επίπεδες οροφές, ενώ όσες έχουν κλήση θα μπορούν να

μορφών τουρισμού σε νησιά του Αιγαίου, εξοπλί-

κλασικής τουριστικής περιόδου.

βάφονται με φυσικά, ψυχρά χρώματα. Το χρώμα του τσιμέντου θα πρέπει να
με έντονο ήλιο.
Εικόνες από τα Κυκλαδονήσια με τα κάτασπρα σπίτια, τις ολόλευκες
εκκλησίες και τα ασπροβαμμένα πεζοδρόμια έρχονται αβίαστα στο νου. Οι
κάτοικοι των Κυκλάδων, στην προσπάθεια τους να αντισταθμίσουν το μειονέκτημα των ελάχιστων δεντροφυτεμένων περιοχών, κληροδότησαν στους απογόνους, αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα, το μυστικό για να ξεπεράσουν ένα
από τα σοβαρότερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο πλανήτης.

*** Με την αναρρίχηση μπορεί να ασχοληθεί οποιοσδήποτε, αρκεί να έχει μια
στοιχειώδη φυσική κατάσταση.
*** Οργανωμένα πεδία αναρρίχησης υπάρχουν στην Τήνο και τη Σαντορίνη, όπου
μπορεί κανείς να σκαρφαλώσει στην Περίσσα και στο Καμάρι.
*** Υπάρχουν ορειβατικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα που πραγματοποιούν
μαθήματα αναρρίχησης για αρχάριους. Τα μαθήματα ανάλογα με τη σχολή διαρκούν
5 με 6 σαββατοκύριακα και το κόστος κυμαίνεται από 380 έως 400 ευρώ.
*** Πληροφορίες για την αναρρίχηση μπορείτε να βρείτε: www.vrahomania.gr,
www.tinos.blocheart.de

info

επιλέγεται για τους δρόμους ώστε να μην τυφλώνονται οι οδηγοί τις ημέρες
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Φεστιβάλ Εξωμβούργου

Φεστιβάλ Νάξου

Εκθέσεις και γιορτές-πανηγύρια μπορούν να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες της Τήνου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Εξωμβούργου.

Κάθε καλοκαίρι με αφορμή το Φεστιβάλ Νάξου, μέσα από τη συνύπαρξη

εικαστικά

γιορτές

διεθνών καλλιτεχνών και σύγχρονων αισθητικών ρευμάτων, ο Πύργος

«Άνθρωποι και Τόποι
Ταξιδιωτική Φωτογραφία 1998-2008»

Αναβίωση τράτας

δημιουργίας και η Νάξος αποκτά φρέσκο αέρα πολιτισμού. Η θεματική του

> Κυριακή 23 Αυγούστου, Κιόνια

φετινού 9ου φεστιβάλ Νάξου στρέφεται στη σχέση του χώρου με την τέχνη. Το

Μπαζαίου γίνεται τόπος διαπολιτισμικής συνάντησης και πρωτότυπης

> 21 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου, Αγάπι

Serious επέλεξε και σας παρουσιάζει κάποιες από τις εκδηλώσεις που μπορείτε

Έκθεση φωτογραφίας Γιώργου Κολάρου

Γιορτή ρακής

Ανοιχτά καθημερινά 18:30- 22:00

> Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Φαλατάδος

να παρακολουθήσετε στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Με πρωτοβουλία του συλλόγου Φιλοπροόδων Φαλατάδου σε συνερ-

«Βόλακες»

γασία με το τοπικό διαμέρισμα Φαλατάδου

Πύργος
Μπαζαίου

Balance

> 22 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου, Κάμπος
Έκθεση ζωγραφικής Άννας Γρηγορίου

Γιορτή μελιού

Ανοιχτά καθημερινά 18:30- 22:00

> Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Κάμπος

νης, με το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου 2008, Νάνσυ Σπετσιώτη “Balance”, σε μορφή

Σε συνεργασία με το τοπικό διαμέρισμα Κάμπου και τον Μελισσο-

θεατρικού αναλογίου και σε νέα διανομή.

«Στους ήχους του Αιγαίου»

Η ομάδα παραστατικών τεχνών προΤΑΣΗ παρουσιάζει το έργο της βραβευμέ-

Ιδέα-σκηνοθετική επιμέλεια: Δημήτρης Φοινίτσης

κομικό Συνεταιρισμό Τήνου

> 24 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου, Φαλατάδος

Βίντεο: Αλίκη Πήτερσον

Έκθεση ζωγραφικής Γιώργου Παστάκα

Μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Πάντσος

Ανοιχτά καθημερινά 18:30- 22:00

Παίζουν: Ιωάννα Παππά , Όμηρος Πουλάκης

Τήνος

Tinos Jazz Festival

Δύο άνθρωποι του αδιευκρίνιστου τώρα τρέχουν να κρυφτούν απ’ τη σκιά
τους, κάπου στον καθαρό αέρα. Η κατανόηση και η συνεννόηση παραχωρούν
μοιρολατρικά τη θέση τους στο ένστικτο. Αυτό διαμορφώνει ένα παιχνίδι ισορροπιών δίχως κανόνες. Ο πολιτισμός πέρα απ’ τη μάσκα, το σχήμα. Η συμβίωση, ένας
Ιωάννα
Παππά
Balance

σύγχρονος άθλος.
> Κυριακή 16 Αυγούστου

Το 1ο Φεστιβάλ μουσικής Τζαζ στην Τήνο είναι γεγονός! Υπό

Γνωστά ονόματα μουσικών και συγκροτημάτων όπως οι: Τeppo

την αιγίδα τού Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού και με τη συμμετο-

Mäkynen, Manuel Dunkel, George Kontrafouris, Takis Paterelis,

χή διακεκριμένων μουσικών από την Ελλάδα και τη Φινλανδία (τι-

Manos Theodosakis, Poly Quartet, Harris Lambrakis, Nikos

μώμενη χώρα), πραγματοποιείται στις 27-30 Αυγούστου, στη Χώρα

Sidirokastritis, Jazz On T.A.P., NUKeLEUS, Free Time Quartet

της Τήνου, σ’ έναν υπαίθριο παραθαλάσσιο χώρο στο εξαιρετικής

feat. Miranda Verouli, υπόσχονται πολλά στους λάτρεις του είδους,

αρχιτεκτονικής νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει το Ίδρυμα.

αλλά και τους νέους μύστες.

Σονάτα του σεληνόφωτος
του Γιάννη Ρίτσου

Η Ρούλα Πατεράκη σκηνοθετεί και ερμηνεύει με το χαρακτηριστικό προσωπικό
της ύφος, ενώ τον δραματικό μονόλογο συνοδεύει με το ομώνυμο μουσικό έργο

Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ είναι ο Γιώργος Κο-

> 27-30 Αυγούστου 2009

ντραφούρης, μουσικός με εξέχουσα πορεία στον χώρο της jazz

> Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

και συνεργασίες με θρυλικά ονόματα όπως: Mark Johnson, David
Liebman, Lou Donaldson, Benny Golson, κ.ά. Συνεργάτης του
Γιώργου Κοντραφούρη είναι ο Τήνιος μουσικός Θωμάς Αλβέρτης.

> Έναρξη 21:30

info

> Είσοδος ελεύθερη

του Μπετόβεν, ο πιανίστας Διονύσης Μαλλούχος. Η λιτή παράσταση, παραγωγή
του Φεστιβάλ Αθηνών, αποτελεί ένα άλλο βλέμμα πάνω στη γνωστή ποιητική
δημιουργία του Γιάννη Ρίτσου (1956), έναν υποδειγματικό τρόπο σκηνικής
μεταφοράς με καθαρά θεατρικούς κώδικες της δραματικότητας που η ποίηση
εμπεριέχει.
Η παράσταση θα δοθεί σ’ έναν ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό, ιστορικό χώρο την
παραμονή της δεύτερης πανσέληνου του Αυγούστου, ευκαιρία για μια αξέχαστη
εμπειρία υπό το σεληνόφως. Η παράσταση αφιερώνεται στη μνήμη της Αλέκας
Παΐζη, αγαπημένης φίλης του Φεστιβάλ Νάξου.
> Τετάρτη 19 Αυγούστου

> Πύργος Μπαζαίου, 12ο χλμ. Χώρα Νάξου – Αγιάσσος

Πάρος

Manuel
Dunkel

Στιγμές
Πολιτισμού

info

> Ώρα έναρξης 21.30
> Είσοδος 20€ & 15€

Ρούλα
Πατεράκη
Σονάτα του
σεληνόφωτος

Νάξος

NUKeLEUS

Jazz On T.A.P.

> Κυριακή 16/08

> Παρασκευή 21/08

> Τετάρτη 26/08

> Κυριακή 06/09

Έναρξη έκθεσης έργων τέχνης του Νίκου Μπότση στο χώρο

Συναυλία έντεχνης, λαϊκής

Συναυλία «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι»

Παράσταση Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος Νά-

τέχνης «Άγιος Αθανάσιος», στη Νάουσα έως τις 31/08

και ρεμπέτικης μουσικής.

με Παριανούς Καλλιτέχνες.

ουσας. Αφιέρωμα στα έθιμα και δρώμενα του Πηλίου και

> Δευτέρα 17/08

Προαύλιο Μουσείου Όθωνα Κάπαρη στις Λεύκες.

Πλατεία Κώστου

των Σποράδων. Προαύλιο Παναγίας.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγουδά

Ώρα έναρξης 21.30

Ώρα έναρξης: 21.00

Ώρα έναρξης: 21.00

Με κάθε είδους εκδηλώσεις συνεχίζονται οι “Στιγμές

στο Δημ. Γήπεδο στην Παροικιά στις 21.30

> Κυριακή 23/08

> Σάββατο 29/08

> Δευτέρα 14/09

Πολιτισμού” στην Πάρο.

> Τετάρτη 19/08

Παραδοσιακό παιχνίδι «ΜΠΑΛΕΣ»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδά

Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια

Συναυλίες, πανηγύρια, χοροί και εικαστικά. Αναζητή-

Συναυλία Latin - pop και έντεχνη Rock δίνει

Ανώμαλος Δρόμος στο γήπεδο «joy»

στον Άγιο Ιωάννη Δέτη στη Νάουσα.

στο Λιμανάκι Αλυκής

στε τα σε κάθε γειτονιά.

το συγκρότημα «ΕΝ ΠΛΩ» στην Αλυκή στις 21.00

στις Λεύκες στις 17.30

Ώρα έναρξης: 21.00

Ώρα έναρξης: 21.00
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συνεντευξη:

cba

Τζένη Παπαζιού
φωτογραφιεσ:
Ορφέας Εμιρζάς

info
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> Η Μάρθα Φριντζήλα με την Τάνια Τσανακλίδου τραγουδούν στις 16 Αυγούστου
στο θέατρο της παραλίας Καθολικού στην Πάρο. Τις δυο τραγουδίστριες συνοδεύουν ο Τάκης Φαραζής στο πιάνο και ο Παναγιώτης Τσεβάς στο ακορντεόν
> Στις 21.30

Η Μάρθα Φριντζήλα είναι από τo σπάνιo είδος ανθρώπων που καταφέρνουν να είναι συνεχώς μπροστά, αθόρυβα και απλά. Στο θέατρο και τη μουσική
έχει αναλάβει εξαιρετικές παραστάσεις και μας έχει
συγκινήσει με κάθε ένα από τα πολλά διαφορετικά
είδη με τα οποία καταπιάνεται. Αγαπάει το θέατρο
και τη μουσική, νοιάζεται τους ανθρώπους και της
αρέσει να λειτουργεί και να εκφράζεται μέσα από

Έχεις ένα μοναδικό πάθος όταν είσαι πάνω στη

Με μια ομάδα ανθρώπων έχετε δημιουργήσει τον

τις δημιουργικές παρέες. Σεμνή αλλά και επιβλητι-

σκηνή. Πώς τα καταφέρνεις να έχεις όλη αυτή την

Κρατήρα. Ένα χώρο ανοιχτό σε νέους ανθρώπους και

κή εκφράζει με πολλούς καλλιτεχνικούς τρόπους το

ενέργεια και να τη μοιράζεσαι χωρίς εκπτώσεις με το

νέα πράγματα σε εποχές πολύ δύσκολες για τις θεατρι-

πάθος της για όσα αγαπά.

κοινό;

κές ομάδες. Πώς τα έχετε καταφέρει;

Μου αρέσει πολύ να είμαι πάνω στην σκηνή, είναι ο

Δεν είχαμε και δεν έχουμε όραμα καριέρας. Έτσι δημι-

Η συνεργασία σου με την Τάνια Τσανακλίδου έχει

φυσικός μου χώρος. Νοιώθω σαν να έχω καλεσμένους

ουργήσαμε έναν χώρο για να μπορούμε να δουλεύουμε

εντυπωσιάσει. Όλοι μιλούν με τα πιο θερμά λόγια. Τί

για τους οποίους έχω ετοιμάσει τα φαγητά που αγαπώ

χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε λογαριασμό σε κα-

νομίζεις ότι είναι αυτό που σας δένει και έχει δημι-

και θέλω να τους αρέσουν και να ζητήσουν και δεύτερο

νένα αφεντικό. Φυσικά δεν πληρώνεται κανένας μας,

ουργήσει αυτό το τόσο ζεστό κλίμα στις κοινές σας

πιάτο. Πώς να κάνεις εκπτώσεις όταν αγαπάς αυτό που

αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη

εμφανίσεις;

κάνεις; Κάνουμε εκπτώσεις στα φιλιά;

ζωή.

πτωση καλλιτέχνη. Είναι από τις λίγες τραγουδίστριες

Όταν τραγουδάς μου δίνεις την εντύπωση ότι δεν

Έχεις να δώσεις κάποια συμβουλή σε όσους προσπα-

που δεν ταυτίστηκαν αποκλειστικά με το όνομα κά-

υπάρχει τίποτα άλλο γύρω σου. Είσαι απόλυτα αφοσι-

θούν να εκφραστούν μέσα από τις παρέες και τους

ποιου συνθέτη. Ούτε με κάποια εποχιακή συγκυρία. Θα

ωμένη. Χρειάζεται προσπάθεια για να “περιφρουρή-

λείπουν τα μέσα;

μπορούσε να παίζει σε μαγαζάρες και να βγάζει τρελά

σεις” το χώρο σου ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους;

Στη χώρα μας αυτοί που προσπαθούν να εκφραστούν

λεφτά αλλά προτιμάει να πάρει την παρέα της και να

Υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι πως θα ήθελα να εί-

και δεν έχουν τα μέσα είναι οι μετανάστες. Οι υπόλοι-

παίξει σε μια μικρή μουσική σκηνή. Και στην πλατεία

μαι μόνη μου εγώ και το τραγούδι μου. Σαν να κλείνω

ποι τα μέσα τα δημιουργούμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει

της γειτονιάς της θα τραγουδούσε αν χρειαζόταν. Αυτό

τα μάτια, να πηγαίνω ένα ταξίδι και να συνειδητοποιώ

περίπτωση να θέλει κάποιος να προχωρήσει και να μην

με συγκινεί πολύ κι αυτό είναι που μας έφερε κοντά.

ότι δεν είμαι μόνη μου όταν το τραγούδι τελειώνει και

βρίσκει τον τρόπο. Θα γκρεμίσει τοίχους θα φάει και

Από τις πρώτες πρόβες κατάλαβα πως ό,τι αγαπά θέλει

ακούω το χειροκρότημα. Έχω χάσει πολλές φορές τη

σίδερα άμα έχει στόχο καθαρό. Συνήθως οι άνθρωποι

να το μοιράζεται. Δεν υπολογίζει το κόστος ούτε φο-

σχέση μου με τον χρόνο και τον χώρο αλλά τότε βρί-

είμαστε φυγόπονοι και δεν κουραζόμαστε πραγματικά

βάται την έκθεση. Με φροντίζει πολύ εντός και εκτός

σκω τη σχέση μου με το τραγούδι. Καλή ισορροπία

για αυτό που αγαπάμε, περιμένουμε να μας ανακαλύ-

σκηνής και τη φροντίζω κι εγώ. Αυτή τη σχέση νιώθω

χρειάζεται. Γι’ αυτό στις συναυλίες δεν μπορώ να πίνω

ψει κάποιος και νιώθουμε ριγμένοι, αλλά δεν κουνάμε

πως εισπράττει ο κόσμος και μας δέχτηκε τόσο θερμά.

ή να βγαίνω απροετοίμαστη. Δεν θέλω να είμαι όμηρος

από τη θέση μας. Άμα νιώθεις ριγμένος, θα παραμείνεις

Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν, αλλά ούτε και

του κοινού. Η έκθεση είναι πολύ μεγάλη, δεν θέλω να

ριγμένος.

να χαϊδέψουμε. Το εκτιμά αυτό ο κόσμος.

μου κρατά τα λουριά ο κόσμος ούτε κι εγώ να κρατώ

Η Τάνια Τσανακλίδου είναι μια πολύ ιδιαίτερη περί-

Διάβασα μια φράση – σχόλιο για τις παραστάσεις σας

«...Δεν θέλω να μου κρατά τα
λουριά ο κόσμος ούτε κι εγώ
να κρατώ τα λουριά του.
Ή θα πάμε ταξίδι όλοι μαζί
ή θα πάει ο καθένας όπου
νομίζει. Με το ζόρι εκδρομή
δεν γίνεται...»
Δοκιμάζεις τον εαυτό σου σε πολύ διαφορετικά πράγ-

τα λουριά του. Ή θα πάμε ταξίδι όλοι μαζί ή θα πάει ο

Οι δεσμοί σου με το θέατρο, τη σκηνοθεσία και την

ματα. Πιστεύεις ότι κάπου είσαι πολύ καλή; Υπάρχει

καθένας όπου νομίζει. Με το ζόρι εκδρομή δεν γίνεται.

υποκριτική είναι το ίδιο στενοί με αυτούς που σε δέ-

κάποιος τομέας που δεν τα καταφέρνεις καθόλου;

νουν με το τραγούδι και τη μουσική;

Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω καλά, ξέρω ότι έτσι είναι

Ναι, είναι το ίδιο στενοί και το ίδιο βαθείς.

η ζωή μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Από

με την Τάνια Τσανακλίδου που θέλω να μου τη σχολιάσεις “άλλοτε σα μαχαίρι κι άλλοτε σα βάλσαμο τα

Ποια είναι τα πράγματα που σε συγκινούν;

τραγούδια τους”. Τα δυο αυτά στοιχεία υπάρχουν στον

Οτιδήποτε μπορεί να με γυρίσει για λίγο στην παιδική

τρόπο που τραγουδάς. Προτιμάς κάτι από τα δύο;

ηλικία. Σ’ αυτό που δεν θα ξανάρθει ποτέ και που είναι

Ποιο είναι το φετινό πρόγραμμα για το χειμώνα; Πε-

σεις στη γειτονιά μου και στο σχολείο μου. Ήθελα να

Όχι βέβαια. Προτιμώ πότε το ένα, πότε το άλλο και

το μόνο μας καταφύγιο στη ζωή.

ριλαμβάνει και θέατρο;

περνούν όλα από τα χέρια μου, να παίρνω την ευθύνη.

Κυρίως θέατρο περιλαμβάνει το φετινό μου πρόγραμμα.

Αυτό δεν έχει αλλάξει λοιπόν και δεν νομίζω ν’ αλλάξει

ποτέ και τα δυο μαζί. Άλλος χρειάζεται φαρμάκι κι άλ-

παιδάκι ζωγράφιζα, τραγουδούσα και έστηνα παραστά-

λος φάρμακο και τα ζητάνε από μας. Μπορεί εγώ να

Πώς ήταν η εμπειρία των καθημερινών εμφανίσεων

Με την ομάδα μου θα εργαστούμε πάνω στην Ηλέκτρα

όσο θα είμαι γερή και θα έχω ανθρώπους γύρω μου που

προσφέρω βάλσαμο κι ο θεατής να το παίρνει για μα-

σε μουσική σκηνή;

του Ευριπίδη, με στόχο να την ανεβάσουμε το επόμενο

με εμπιστεύονται και τους εμπιστεύομαι.

χαίρι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μήνυμα παίρνει αυτός που σε

Δεν ένοιωσα ούτε στιγμή κούραση. Ακόμα κι όταν

καλοκαίρι, και θα συνεργαστώ για δεύτερη φορά με τον

ακούει. Κι αυτό το μυστήριο είναι που μας οδηγεί.

χρειάστηκε να τραγουδήσω κρυωμένη, στο τέλος της

Δημήτρη Τάρλοου και το θέατρο Πορεία, όπου θα σκη-

Κάνεις σχέδια για το μέλλον; Βάζεις στόχους που προ-

συναυλίας είχα γίνει καλά.

νοθετήσω το έργο του Λαμπίς «Η υπόθεση της οδού

σπαθείς να πετύχεις ή λειτουργείς με βάση τα δεδομέ-

Μάρθα Φριντζήλα
Πώς να κάνεις εκπτώσεις σε κάτι που αγαπάς;

Λουρσίν». Μουσικά τώρα, δεν έχω αποφασίσει αν θα

να της κάθε εποχής;

Από τη μέχρι τώρα πορεία σου μπορεί να πει κανείς

κάνω συναυλίες, σίγουρα όμως κάποια στιγμή θα το

Κάνω συνεχώς σχέδια, πραγματοποιήσιμα και ουτοπι-

πως επιλέγεις να κάνεις πράγματα με φίλους σου,

θελήσω γιατί είναι η μόνη μου διέξοδος από το βάσανο

κά. Κάθε βράδυ που πάω να κοιμηθώ δεν βλέπω την

μέσα σε δημιουργικές ομάδες. Πιστεύεις στη δύναμη

της ύπαρξης. Σχεδιάζουμε κι έναν δίσκο με τον Θέμο

ώρα να ξυπνήσω για να δουλέψω. Το θέατρο και η μου-

της παρέας;

Σκανδάμη, έναν υπέροχο νέο συνθέτη και πολύ φίλο.

σική είναι η ζωή μου, η δουλειά μου και η διασκέδασή

Ο Σαββόπουλος λέει: Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώμα-

Θα υπογράφει τους στίχους και τη μουσική και εγώ θα

μου, μοιραία λοιπόν επηρεάζομαι από τα δεδομένα και

τα και ιστορία οι παρέες. Σ’ αυτό το δεύτερο πιστεύω.

τραγουδώ. Αποφασίσαμε να τιτλοφορείται «Προσωπι-

τα ζητούμενα της κάθε εποχής. Με αφήνουν, όμως,

Μόνο οι παρέες φτιάχνουν ιστορία, κανένας κούκος

κός δίσκος», γιατί μού φαίνεται πάντα αστείο όταν με

εντελώς αδιάφορη οι προσταγές της μόδας. Γι’ αυτό και

μόνος του δεν έφερε την άνοιξη.

ρωτούν: Θα κάνετε κάποιον προσωπικό δίσκο;

τα βήματά μου για κάποιους παραείναι αργά.
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Η «οικολογική συνείδηση» διαδόθηκε παγκοσμίως και η καταναλωτική συμπεριφορά
των πολιτών του δυτικού κόσμου προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες.
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Μάλιστα για τη διευκόλυνση της έκφρασής της δημιουργήθηκε και το πράσινο marketing

eco, bio, green
βατισμός, τα μπλε στομάχια, είναι τα ίδια με τα πράσινα και

στιβάλ και διεθνή συνέδρια.

τα κόκκινα.

cb

και όχι... της ελεύθερης αγοράς. Παρεμβατισμός – ξεπαρεμ-

ντούμε πλέον καθημερινά στο super market, σε αφίσες φε-

φωτό: Epsos

Έτσι γεννήθηκαν όροι όπως eco, bio και green που συνα-

Πριν τον άνθρωπο, η φύση γεννούσε και κατέστρεφε

Μερικοί πιστεύουν πως τα παράπλευρα οφέλη της προ-

κατά βούληση. Λίγο ο καθεστωτικός χριστιανισμός

όδου αυτής είναι θετικότατα για τον πλανήτη. Άλλοι πιστεύ-

Αποστασιοποίηση από τη φύση

όμως, λίγο η συλλογική ψευδαίσθηση υπεροχής που απο-

ουν πως το σημαντικότερο είναι να παραδεχτούμε πως στην

και τους οικείους αγρότες

κτήσαμε, μας έφερε αντιμέτωπους με ένα ζήτημα που…

πραγματικότητα δεν ενδιαφερόμαστε για τον πλανήτη, αλλά

Ακόμα και στις ημέρες μας, είναι αναρίθμητοι οι κάτοικοι

κάνουμε πως ξεχνάμε. Το ζήτημα της επιβίωσης της αν-

για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και μέσα από το

των πόλεων που προμηθεύονται προϊόντα από τους τόπους

θρωπότητας. Η συνειδητοποίηση της εξάρτησής μας από

πρίσμα αυτό υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα, για τα

καταγωγής τους σε άφθονη ποσότητα και αδιαμφισβήτητα

τη φύση γέννησε λεκτικές ρίζες όπως eco, bio και green

οποία θα μπορούσαμε να αναλαμβάνουμε πιο μαζική δράση

καλή ποιότητα. Όσο περνούν τα χρόνια όμως η αγροτική

που συναντούμε τακτικά. Άραγε είναι προϊόν μιας κατη-

από την προώθηση οικολογικών προϊόντων. Σε οποιαδή-

ζωή αλλάζει μορφή και οι κάτοικοι των πόλεων, οι οποίοι

γορίας marketing που θα μας δώσει τη δυνατότητα να

ποτε περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται συχνά

αυξάνονται, αποσυνδέονται σταδιακά από την επαρχία. Κά-

αγοράσουμε λίγη μετάνοια; ή είναι σημάδι αυθεντικού

αυτή η καμπάνια, έχει σαν κύριο σκοπό την εμπορευματο-

ποτε, η εμπιστοσύνη στο προϊόν ταυτιζόταν με την εμπιστο-

μαζικού ενδιαφέροντος που θα μας φέρει μακροπρόθε-

ποίηση της οικολογικής συνείδησης και την καθοδήγησή

σύνη στον παραγωγό, τον οποίο ο προμηθευόμενος γνώριζε

σμα σε ισορροπία με τη φύση;.

της προς εκμετάλλευση από την αγορά που διψούσε για νέο

καλά. Τότε δεν χρειαζόταν κανένας φορέας πιστοποίησης

Η Οικολογία είναι «η επιστήμη που μελετά το φυσικό

πρόσφορο έδαφος. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που

για να εκτυπώσει μια σφραγίδα σε μια σακούλα πορτοκάλια.

περιβάλλον και τις αμοιβαίες σχέσεις του με τους ζωντανούς

σχεδιάζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες με σημαία την

Τώρα, η διαχρονική επιθυμία μας για υγιεινή διατροφή και

οργανισμούς δίνοντας έμφαση στην ισορροπία που πρέπει

εταιρική ευθύνη και το πρόσχημα της ευαισθησίας προς το

η ηθική μας ευαισθητοποίηση στα θέματα του περιβάλλο-

να έχουν οι σχέσεις αυτές».

περιβάλλον.

ντος, σε συνδυασμό με την αποσύνδεσή μας από τους γνώ-

Είναι μία επιστήμη η οποία, ενώ είχε αρχίσει να προσ-

cb

ριμους παραγωγούς, μας έχει ωθήσει προς την αναζήτηση

διορίζεται από την εποχή του Αριστοτέλη, έγινε γνωστή και

Πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων

μιας σφραγίδας που θα αποδεικνύει πως μαζί με το μήλο,

φωτό: Manuel

cbd
φωτό: Andrew Stawarz

cba
φωτό: David Silver

κείμενο:
Πάνος Δραμυτινός//panos@dramitinos.gr
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αποδεκτή στα μέσα του εικοστού αιώνα. Η βαριά βιομηχα-

Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων είναι απαραίτητη,

δεν τρώμε και φυτοφάρμακο. Ως έχουν τα πράγματα όμως,

νία και οι ανάγκες για την κάλυψη των απαιτήσεων σίτισης

όπως προβλέπει ο νόμος, για τη χρήση του όρου «βιολο-

δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.

του παγκόσμιου πληθυσμού, έφεραν στο προσκήνιο μαζικό

γικό». Την πιστοποίηση την εφαρμόζουν νομικά πρόσωπα

Δεν μπορούμε ως υπεύθυνοι πολίτες και καταναλωτές

προβληματισμό κινηματικού χαρακτήρα, που εστιάζεται

ιδιωτικού δικαίου τα οποία ονομάζονται «Πιστοποιητικοί

να ισχυριστούμε ούτε πως οι όροι eco, bio και green κρύ-

στις επιπτώσεις που θα έχει η πορεία της ανθρώπινης δρα-

Οργανισμοί» και υπόκεινται στο υπουργείο Γεωργίας, ένα-

βουν πάντοτε από πίσω μια νοσηρή πλεκτάνη να μας ξεγε-

στηριότητας στο οικοσύστημα.

ντι αμοιβής. Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να

λάσουν, ούτε όμως πως η ανάδειξή τους σε τακτικούς όρους

Σταδιακά, η «οικολογική συνείδηση» διαδόθηκε παγκο-

είναι τρωτή στη διαφθορά. Επιπλέον, με τον δανεισμό όρων

της αγοράς σημαίνει πως πρέπει να πληρώνουμε χρυσάφι

σμίως και η καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών του

από την επιστήμη της οικολογίας, η αγορά εκμεταλλεύεται

και να εμπιστευόμαστε τυφλά, προϊόντα και υπηρεσίες που

δυτικού κόσμου προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες, η έκ-

την ανθρώπινη ημιμάθεια και την «οικολογική συνείδηση»

προωθούνται σαν ξεχωριστά, ενώ είναι αυτά που θα έπρεπε

φραση της οποίας διευκολύνθηκε από το πράσινο marketing

για να προωθήσει ιδιαίτερα προϊόντα τα οποία χρεώνει «κα-

να θεωρούμε δεδομένα. Ένα είναι βέβαιο. Τα οργανικά προ-

που, πρόθυμο να ικανοποιήσει τη νεοαποκτηθείσα κατανα-

ταλλήλως». Ιδανική θα ήταν μία πολιτική η οποία θα προω-

ϊόντα, δεν είναι απλώς καλύτερα από τα μη οργανικά. Είναι

λωτική συνείδηση, εισήγαγε στην αγορά προϊόντα που χα-

θούσε την οργανική καλλιέργεια έτσι ώστε να εξισωθούν οι

τα μόνα που θα έπρεπε να αποδεχόμαστε. Ο καθένας από

ρακτηρίζονται ως οικολογικά, είτε επειδή είναι βιολογικά,

τιμές τους με τα υπόλοιπα «μη οργανικά» και έτσι η αγορά

εμάς και ως εκ τούτου όλοι μαζί, μπορούμε να αποδείξουμε

είτε οργανικά, είτε, λόγω της συμφωνίας τους με πρακτικές

και οι καταναλωτές να στραφούν ραγδαία προς την προτί-

πως η αυτονόητη ποιότητα στην τροφή, δεν ανήκει σε καμία

παραγωγής και προώθησης, φιλικές προς το περιβάλλον.

μηση προϊόντων που διέπονται από τους κανόνες της φύσης

ουτοπία.
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ρες. Και εδώ έρχεται το καρφί για την υψηλή τιμή των

τους είδαμε όταν έπρεπε, τώρα είναι πανάκριβοι και πι-

εισιτηρίων. Μερικοί λένε πως οφείλεται σε ένα παιχνίδι

θανότατα δεν θα είχαν και πάρα πολύ κόσμο. Επίσης,

των μάνατζερ που στέλνουν με διαδοχικά bidαρίσματα

Το φετινό σίριαλ

όταν ήρθαν οι White Stripes που ήταν πολύ hot έκαναν

(σαν δημοπρασία) τις τιμές στα ύψη. Άλλη αιτία είναι

Ένα γλυκό βράδυ της 12ης Μαΐου ξε-

μια μέτρια συναυλία και δεν μπόρεσαν να κατεβάσουν

η γεωγραφική μας θέση, είμαστε μακριά, βολεύει μόνο

κίνησε το φετινό συναυλιακό μονόπρα-

τον κόσμο που φέρνουν οι Scorpions”. To ροκ, βλέπε-

το αεροπλάνο και δεν συγγενεύουμε συναυλιακά με

κτο. Πέρυσι πρωταγωνιστής ήταν ο Λυκαβηττός και το

τε, δεν πεθαίνει ποτέ στην Ελλάδα.

στρατηγικούς γείτονες. Και σωστό και λάθος. Τα Βαλ-

αιφνίδιο κλειδαμπάρωμά του. Το 2009 πρωταγωνιστής

4.

κάνια είναι καλή αγορά για τα μεγάλα ονόματα, όπως

είναι ο Dave Gahan. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο λίγο
προτού ξεκινήσει η συναυλία των Depeche Mode και
προκαλεί ένα μίνι πανικό σε εταιρία, κοινό και μέσα

Στο εξωτερικό η αναλογία
είναι ευρώ και όνομα

και η Τουρκία. “Προσπαθώ να μπω στο κεφάλι των δι-

Παρ’ όλα αυτά όμως οι συναυλίες και

πως θα συντηρηθεί το συναυλιακό καλοκαίρι. Πως θ’

οργανωτών για να δω πως σκέφτονται. Είναι ένα θέμα

τα φεστιβάλ πετάγονται το ένα μετά το άλλο: Synch,

αντέξει το Cosmic μετά το Kosmos; Είναι κιόλας πα-

επαναφέρει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το κατά

Eject, Rockwave (λειψό), Kosmos και Cosmic (μια

ράλογο που δεν βάζουν ένα χαμηλότερο εισιτήριο για

πόσο το Terra Vibe είναι λειτουργικό για συναυλίες. Η

μέρα από τις δύο). Τα δύο μεγαλύτερα (όσον αφορά

να έρθει περισσότερος κόσμος τη στιγμή που υπάρχουν

αξιοπιστία των ελληνικών εταιριών θίγεται, ενώ επα-

τον αριθμό των καλλιτεχνών που συμμετείχαν) ήταν το

και χορηγοί που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των εξό-

νεξετάζεται το κατά πόσο η Ελλάδα είναι καλή αγορά

Synch (80€ το τριήμερο) με πάνω από 40 ονόματα και

δων”, θα μας πει η Μαρία Μαρκουλή.

και άλλα τέτοια, επειδή απλά ο Gahan αρρώστησε. Η

το RockWave (150€) με 35 καλλιτέχνες. Aναφέρουμε

συναυλία πήγαινε για sold out αλλά τελικά… ξεχείλισε

ενδεικτικά, αν και για διάφορους ευνόητους λόγους

από φήμες και όχι από κόσμο.

(πληθυσμιακούς, μουσική παράδοση, φεστιβαλική πα-

#2

ράδοση) πρέπει να αποφευχθεί η σύγκριση: Το αμερι-

7)

μαζικής ενημέρωσης. Ο συνωστισμός στη Μαλακάσα

Οι μη ψαγμένοι Έλληνες
Υπενθυμίζουμε αυτό που είπε η Μαρία
Μαρκουλή. Όσο ψαγμένοι και να το παί-

Οι γερόλυκοι ήταν αυτοί
που τράβηξαν φέτος

κάνικο Coachela στοιχίζει 190€ το τριήμερο και σου
προσφέρει μια επιλογή από 180 ονόματα. Το Primavera

συναυλιακά. Εκτός από τους Horrors που πήγαν καλά,

ζουν μουσικά οι Έλληνες άλλο τόσο δυστυχώς δεν είναι

Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα

Sound της Βαρκελώνης έχει ξεκινήσει από τώρα την

οι άλλες νέες μπάντες (Friendly Fires, Τhe Teenagers

hit του καλοκαιριού αναμφισβήτητα στην πρώτη θέση

προπώληση (100€ όλες οι μέρες) και τα ονόματα του

κ.α.) δεν πλημμύρισαν στα live τους από θαυμαστές.

θα τοποθετηθεί η συναυλία των AC/DC. Οι γερόλυκοι

πλησιάζουν τα 100. Στο Glastonbury δεν θα αναφερθώ

Κάπως έτσι πετσοκόβονται και οι πρωτοβουλίες των

ροκάδες έγιναν το talk of the town, αφού πάνω από

γιατί οι καλλιτέχνες είναι αμέτρητοι και η ώρα για να

εταιριών που φοβούνται να ρισκάρουν. Έτσι και το

50.000 κόσμος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και απόλαυσε, απ’

γράψω το κείμενο μετρημένη. Και αν όντως δεν μπο-

κοινό των συναυλιών όλο και πιο πολύ πλησιάζει τα

ότι είπαν οι περισσότεροι, την άψογη και θεαματική

ρούμε να συναγωνιστούμε τα παραπάνω φεστιβάλ ας

–ήντα παρά τα –άντα. Ακόμα, πρέπει να σημειώσου-

συναυλία τους. Η ατάκα βέβαια «είδαμε ολόκληρες

μιλήσουμε απλά για το Sziget της Βουδαπέστης, όπου

με πως οι μοναδικοί headliners συναυλιών που είχαν

οικογένειες να παρακολουθούν τη συναυλία» από τη

με 188€ παρακολουθείς σ’ ένα πενθήμερο φεστιβάλ πε-

κάποια επικαιρότητα φέτος ήταν οι Killers (καινούριο

μια κρύβει ένα ρομαντισμό για τη διαχρονικότητα του

ρίπου 156 ονόματα και μένεις και στο camping τους.

cd, μεγάλο hype στο εξωτερικό) που δεν έγιναν κιόλας.

ροκ από την άλλη, όμως, δείχνει και ποιοι είναι σε θέση

νο5

Στα υπόλοιπα φεστιβάλ τι έγινε; Μπόρεσαν αλήθεια οι

ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου κάνοντας τη μεγάλη έκ-

5 φεστιβάλ, 20 συναυλίες
και ένα Φεστιβάλ
Αθηνών.
Μήπως ήταν λίγες οι
ακυρώσεις που έγιναν;

πληξη. Τα εισιτήρια ξεκινούσαν από 35€ και δεν τρόμα-

Κι όμως, ας μην μεμψιμοιρούμε. Φέτος ήταν ένα από

υπάρχει και τόσο η λογική του headliner.

ξαν τον κόσμο, που οι περισσότεροι, απ’ όσο φανταζό-

τα πιο θερμά συναυλιακά καλοκαίρια. Και όταν έχεις

μαστε, δεν θα ήταν 18άρηδες. Την ίδια μέρα (06/07) ο

τόσα πολλά ονόματα, λογικό είναι να έχεις και ανάλο-

David Byrne είχε 1.200 άτομα στο κλειστό Badminton

γες ακυρώσεις. Κάποιες που δεν αφήνουν ερωτήματα

με μέσο όρο ηλικίας τα τριάκοντα οχτώ (μην πω και

(χαμηλή προπώληση η 2η μέρα του Cosmic). Και κά-

παραπάνω) έτη. Τρίτη έκπληξη της χρονιάς ο Santana.

ποιες που αφήνουν πάρα πολλά (κυρίως η 3η ημέρα

8

20.000 θεατές λέγεται πως είχε το ΟΑΚΑ που απήλαυ-

του Rockwave). Από τις 12/05 εκτός όλων των φεστι-

2η μέρα Cosmic Festival: Χαμηλή προπώληση

σαν με τη σειρά τους τον 62χρονο κιθαρίστα και αξιο-

βάλ (βάλε μέσα και Πέτρα, Υμηττό, Κηποθέατρο Πα-

Rza: Αναβλήθηκε.

ποίησαν, όσο καλύτερα μπορούσαν, τα 45€ που είχε το

πάγου και τα μουσικά του Ελληνικού Φεστιβάλ) έγιναν

Υποτίθεται πως θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία

χαμηλότερο εισιτήριο.

ακόμα τουλάχιστον 16 συναυλίες. Αν δεν υπήρχαν και

Franz Ferdinand:

ακυρώσεις τότε για δύο μήνες θα έπρεπε να τρέχουμε

Δεν μπορούσαν να μεταφέρουν τα μηχανήματα

σαν τρελοί από σκηνή σε σκηνή και από βράχο σε ολυ-

από την Ολλανδία

μπιακό ακίνητο.

Larry Coryell, Alphonse Mouzon, Joey de Francesco:

να αντέξουν τα εισιτήρια των φετινών συναυλιών. Να
υπενθυμίσουμε πως το φτηνότερο εισιτήριο κόστιζε
60€ και το ακριβότερο 90€. Η αρένα που είναι must
έφτανε στα 80€. 35.000 θεατές είχαν οι Scorpions και

εικονογράφήση: Άννα Στυλιαρά

φήμης group. Για παράδειγμα οι Kings of Leon. Δεν

[3]

Οι 40άρηδες τα σκάνε
και οι 20άρηδες
απογοητεύονται από
μέτριες συναυλίες

Όλα αυτά τι μας δείχνουν; “Ότι για να «πάνε» οι συναυλίες πρέπει να συγκινούν ανθρώπους που είναι κάπως
μεγαλύτεροι και πως στην Ελλάδα το παλιό ροκ, στις

έξι

Royksopp να σταθούν; Η Florence + the Machine, που
κάνει πάταγο στην Αγγλία και στην Ευρώπη, μπορεί
τυπικά να σταθεί headliner σε ένα ελληνικό φεστιβάλ
όπου οι περισσότεροι από το κοινό ψάχνουν “το γνωστό κομμάτι”. Aς σημειώσουμε εδώ ότι στο Synch δεν

Ποιοι ακυρώθηκαν
ή μεταφέρθηκαν

Depeche Mode: Αρρώστια Gahan

Κακοκαιρία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης

Τα bidαρίσματα,
η γεωγραφική μας θέση, οι
γείτονες μας και οι άδειες
ελληνικές τσέπες…

2η και 3η μέρα του Rockwave:
Άσχημες καιρικές συνθήκες
Joss Stone: Μεταφέρθηκε για τις 02/09
Lauryn Hill:

καλές και στις λιγότερο καλές στιγμές του, συνεχίζει να

Όπως καταλαβαίνετε εμείς, με όλα τα φεστιβάλ και τις

Ακύρωσε όλη την ευρωπαϊκή της περιοδεία

τραβάει τον κόσμο”, θα μας πει η μουσικοκριτικός των

συναυλίες μας, δεν μαζεύουμε όσα ονόματα μαζεύει το

Veils: Γραφειοκρατικό λάθος (!!!)

Νέων, Μαρία Μαρκουλή. “Οι άνθρωποι που ακούνε

Sziget. Αλλά με τα 188 ευρώ που στοιχίζει μπορούμε

Merzbow, Mr Oizo:

πιο ψαγμένα πράγματα δεν είναι πάρα πολλοί στη χώρα

να παρακολουθήσουμε όλο το Synch, δύο μέρες του

Δεν εμφανίστηκαν στο Synch. Λόγοι υγείας για τον

μας. Ακόμα, έχουμε χάσει την επαφή μας με τα μεσαίας

Rockwave και να μας μείνουν και τίποτα ψιλά για μπί-

πρώτο, επαγγελματικές υποχρεώσεις για τον δεύτερο
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H αυστριακή δισκογραφική Etage Noir είναι η εται-

Ήχοιτουτροπικούστοαστικότοπίο

ρία του γνωστού και ελληνοποιημένου πλέον Parov
Stelar (έχει νοικιάσει σπίτι ή ακόμα τραβιέται σε ξενοδοχεία;). To τελευταίο newsletter της εταιρίας προς
τους φίλους της εκθείαζε το νέο δίσκο του Cayetano
που μόλις προστέθηκε στον κατάλογό της.

Cast-a-Blast:

Ξεκινώντας με τους Στρογγυλό Κίτρινο στη Θεσσαλονίκη, έπειτα μετακομίζοντας για χρόνια στη Βαρκελώνη, επέστρεψε στην Ελλάδα γεμάτος ακούσματα και

Blend, Palov & Mishkin

έμπνευση. Δύο προσωπικά άλμπουμ και ένα συνεργατικό μέσα σε τρία χρόνια φανερώνουν την καλλιτεχνική
ιδιοσυγκρασία του Γιώργου Μπρατάνη aka Cayetano.
Από τη dub, το ηλεκτρονικό tango και τις κινηματο-

σε στο Σείριο του Χατζιδάκι το “Man Under Influence”.

γραφικές μελωδίες του “Focused” (2006, Sala Sonora),

Μέχρι και σήμερα παραμένει ο πιο συγκροτημένος

συνεχίσαμε στο ηλεκτρονικό swing του “Up & Down”

Cayetano

Τον Blend τον γνωρίσαμε το 2004, όταν κυκλοφόρη-

του δίσκος, θυμίζοντας αρκετά τα Jazzmatazz του
αμερικάνου Guru. Θέλοντας όμως να εξελίξει αυτό
που κάνει, μακριά από τα μεγάλα αφεντικά, ιδρύει
το 2006 την εταιρία Cast-a-Blast.
κείμενο:

cba

Γιώργος Μανίνης
gimanin@gmail.com

Η εταιρία μετράει ήδη εφτά μεγάλες κυκλοφορίες. Με βάση το hip hop, αναμειγνύονται
η soul-funk, η reggae, η latin. Στις αρχές του
καλοκαιριού κυκλοφόρησε ο έκτος προσω-

σε συνεργασία με τον Loopa Scava (2008, Etage Noir)
και όλα αυτά μαζί τώρα στο “Big Fall” (2009, Etage
Noir).
Οι δύο τελευταίες κυκλοφορίες έφτασαν στο Νο1
των ελληνικών chart του iTunes και αντιμετωπίζονται
ισότιμα με ξένες κυκλοφορίες σε περιοδικά και ραδιόφωνα.

BasementFreaks

Πέρα λοιπόν από την υστερία μας για τον Parov

Ο Γιώργος Φωτιάδης ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος, παίζοντας κιθάρα, μπάσο,

Stelar, ας γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε τον Έλλη-

ντραμς σε ροκ μπάντες της Θεσσαλονίκης στις αρχές του ’90. Στη συνέχεια ασχο-

να αντίστοιχό του, που σε καμία περίπτωση δε χάνει σε

λήθηκε με την παραγωγή ηλεκτρονικής μουσικής και από το 2005 τρέχει το project

ικανότητα και έμπνευση.

των Basement Freaks.

Τι μπορεί να σημαίνει ότι δύο δίσκοι

πικός δίσκος του Blend, με τίτλο “Sudden

σου με bossa nova, swing και funk με-

Death (A field guide)” παράλληλα με τη δεύτε-

λωδίες είναι “No1 σε πωλήσεις αυτήν

ρη κυκλοφορία των Palov & Mishkin, με τίτλο

την εβδομάδα” στο ελληνικό κατάστη-

“Think Twice”. Οι τελευταίες κυκλοφορίες της

Μετά την κυκλοφορία του δίσκου “Urban Jungle” (2006, Music Kitchen

μα του iTunes;

εταιρίας διακρίνονται από συνεχές cut n’ paste

Records), μετακόμισε στη Γερμανία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διευρύνει τους

αμέτρητων sample που καταλήγουν σε κομμά-

κύκλους του και σήμερα να έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο χώρο της breakbeat/

τια μικρότερα των δύο λεπτών. Θα έχετε διαβά-

nu-funk, δίπλα σε ονόματα όπως οι Guts, Smoove, Kraak & Smaak, Boca 45.

Ποιοι Έλληνες παραγωγοί κάνουν
remix σε latin και cumbia μουσικές για

σει ή ακούσει στο ραδιόφωνο για τη Sugahspank,

συλλογές διεθνούς κυκλοφορίας;

ο δίσκος της οποίας αποτελεί το δυναμίτη της

στή του σύνθεση. Τελευταία, συμμετείχε στη συλλογή “James Brown Regrooved”,

Cast-a-Blast.

που διακινείται ελεύθερα στο διαδίκτυο και όπως δηλώνει και ο τίτλος, εμπεριέχει

Δεν χρειάζεται να ψάξετε μακριά

Το “Gypsy Breaks”, με sample από βαλκανικούς ρυθμούς, αποτελεί τηn πιο γνω-

πειραγμένα τραγούδια του Godfather of Soul. Όποιο δίσκο κι αν γυρίσεις (στις σχε-

Όμως, η πιο σημαντική αναγνώρι-

για να αναζητήσετε τις απαντήσεις.

ση της δουλειάς στην Cast-a-Blast

Στην ελληνική πραγματικότητα κά-

είναι οι εμφανίσεις στο εξωτε-

νουν πλέον την εμφάνισή τους μου-

ρικό και κυρίως η συμμετοχή

σικές που φλερτάρουν με ήχους εξω-

τραγουδιών και remix των καλ-

τικούς... Funk, Latin, Cumbia, Bossa

λιτεχνών της στις διεθνώς μεγα-

Nova, Reggae, Soul, Swing, Afro.

λύτερες συλλογές του είδους. Η

τικές κυκλοφορίες), σίγουρα θα βρεις κι ένα remix του στο b-side.

Kid
Stretch

διανομή των κυκλοφοριών είναι
Πίσω από τους ήχους κρύβονται

τόσο καλή που μπορείτε να τις

άτομα και ομάδες που ξεκίνησαν ως

βρείτε σε όλα τα μεγάλα δισκο-

δισκοθέτες σε μικρά μπαρ αλλά σή-

πωλεία.

Ο Kid Stretch είναι μέλος του hip-hop
συγκροτήματος

μερα αναγνωρίζονται ως καλλιτέχνες
– μουσικοί. Κοινά τους στοιχεία: το
συνονθύλευμα ήχων (δύσκολο να το
χαρακτηρίσεις και να το περιγράψεις),

των Warriorz. Θεωρείται

ένας από τους πιο δεξιοτέχνες Έλληνες dj

Προτεινόμενες κυκλοφορίες από την Cast-a-Blast:

και παραγωγούς. Πέρα από τα συχνά mix που
προσφέρει δωρεάν από τη σελίδα του στο myspace,

ο τρόπος σύνθεσης της μουσικής

πρόσφατα κυκλοφόρησε το single “Get Away”. Μιξάροντας παλιά γνωστά κομμάτια

(sampling με προσθήκη ζωντανών ορ-

καταλήγει σε ένα άκρως χορευτικό σύνολο. Δεν είναι τυχαίο ότι έφτασε Νο1 στις

γάνων), οι κυκλοφορίες σε ανεξάρτη-

breakbeat κυκλοφορίες σε ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα μου-

τες δισκογραφικές (άρα και η χαμηλή

σικής, το Juno.

τιμή πώλησης), η διεθνής αναγνώριση
και η εναλλακτική πρόταση στην ελληνική μουσική.
> @ Myspace:
Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα
ασχοληθούμε μόνο με παραγωγούς των
παραπάνω μουσικών ειδών. Υπάρχουν
όμως πολλοί Έλληνες παραγωγοί με
διεθνή αναγνώριση και σε άλλα είδη
μουσικής.

Palov & Mishkin - Think Twice (2009)

Sugahspank! - The Incredible / The Invisible (2008)

links

www.myspace.com/castablast
www.myspace.com/cayetanomusic
www.myspace.com/basementfreaks
www.myspace.com/kidstretch
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άποψη

se

se

Σαν ανέκδοτο
που δε γελάει
κανείς
cba

κείμενο:
Νικόλας Καμακάρης

cba

κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

Γέρνω νωχελικά στην πλάτη της καρέκλας και προσπαθώ να καταλάβω εάν ο Η/Υ με κοιτάζει
με επιείκεια ή με οίκτο, αφού είναι ίσως ο μοναδικός που γνωρίζει πόσο πολύ χρειάζομαι δια-

ΜΑΪΚΛ ΚΑΤΑΚΙΣ

ΜΑΡΕΚ ΚΡΑΓΙΕΦΣΚΙ

ΤΖΙΜ ΣΤΑΪΝΜΑΓΙΕΡ

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

κοπές. Όμως, η αμείλικτη ειδησεογραφία βάζει συνεχώς άνω τελεία στα καλοκαιρινά όνειρα,

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ

ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ

ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑ

ΑΘΗΝΑΪΔΑ.

πότε με τον πανικό της νέας γρίπης και πότε με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. «Κα-

Μτφρ. Μαρία Ρόζο Τραϊκόγλου

Μτφρ. Σελάγκιεβιτς - Ελλενίκος Ιρένα,

Μτφρ. Βασίλης Αθανασιάδης

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ

τανοητό» σκέφτομαι, προσπαθώντας να βρω άλλοθι: η μεν γρίπη αφορά στην υγεία μου, η δε

Εκδ. Καστανιώτης

Αρβανίτη Γωγώ

Εκδ. Κέδρος

Εκδ. Ωκεανίδα

Εκδ. Μεταίχμιο

κρίση στην ευημερία μου. Εκείνο όμως που φαντάζει απολύτως ακατανόητο είναι η αερολογία
περί πρόωρων εκλογών. Και με κάνει έξαλλο.

1918.

Νέα

Υόρκη,

Θέατρο

Γεννημένη στην Αθήνα στις αρχές

από το μικρόβιο του πάθους για την

Πολωνία, Μπρέσλαου, 1933: τα

Hippodrome. Κάτω από το λαμπερό

του 5ου αιώνα, κόρη του Λεόντιου,

Ανήκω σε μια γενιά που πρόλαβε να ψηφίσει με εκλογικό βιβλιάριο, με τους πιο πολιτι-

περιπλάνηση. Μα, σάμπως είναι ν’

πτώματα μιας βαρονέσας και της γκου-

φως των προβολέων, ο Χάρι Χουντί-

φιλοσόφου και καθηγητή της ρητορι-

κοποιημένους να θεωρούν σχεδόν σαν παράσημο τη σφραγίδα που βεβαίωνε τη συμμετοχή

απορεί κανείς; Την ώρα που η μητέρα

βερνάντας της κείτονται στο βαγόνι

νι εξαφανίζει έναν ζωντανό ελέφαντα.

κής στην Ακαδημία Αθηνών, καλλονή

στο «εκλέγειν». Τότε που οι εκλογές διεξάγονταν συνήθως κάθε 4 χρόνια και οι ιδεολογικές

μου αργοπέθαινε στο διπλανό δωμάτιο,

ενός τρένου. Σκορπιοί στριφογυρίζουν

Πώς πέτυχε κάτι τέτοιο ο μεγαλύτερος

με βαθιά κλασική μόρφωση, μετά το

διαφορές ήταν ακόμα ορατές. Έκτοτε πολλά μεσολάβησαν για να φτάσουμε στο σημερινό

ο πατέρας μου με κρατούσε απασχολη-

στην ανοιγμένη κοιλιά της δεκαεφτά-

στην ιστορία καλλιτέχνης των αποδρά-

θάνατο του πατέρα της, η Αθηναΐς ζη-

σκηνικό που φαντάζει σαν ποντιακό ανέκδοτο με τίτλο: «Ο Κωστίκας κι ο Γιωρίκας στη χώρα

μένο με βιβλία κι αφηγήσεις. Θυμάμαι

χρονης. Στον τοίχο θα βρεθεί γραμμένο

σεων; Ο Τζιμ Στάινμαγιερ μας ξεναγεί

τάει τη φιλοξενία μιας θείας της στην

του Ποτέ». Ή αλλιώς: δε λύνουμε ποτέ τα προβλήματα, αλλά ενδιαφερόμαστε πότε θα γίνουν

τις Χίλιες και Μία Νύχτες και τον Κιμ,

με αίμα ένα σημείωμα σε κάποια άγνω-

στην ιστορία της «Χρυσής Εποχής» της

Κωνσταντινούπολη. Εκεί με τη βοή-

εκλογές. Ασχέτως εάν οι εκλογές υποτίθεται πως είναι το έναυσμα για την εξεύρεση λύσεων.

εικονογραφήσεις βιβλίων με ερήμους

στη ανατολίτικη γλώσσα. Ο διευθυντής

μαγείας. Φωτίζει τις πρωτοποριακές

θεια της θείας της και της μοίρας θα

και πυραμίδες, τις φωτογραφίες του

της Δίωξης Εγκλήματος, Έμπερχαρντ

εφευρέσεις, τις παρασκηνιακές ίντρι-

προσφύγει για βοήθεια στην Αυγούστα

Θερινή πρεμούρα

φωτό: Bryson K. Jones

«Μικρό παιδί ακόμα, μολύνθηκα

πατέρα μου που εικόνιζαν αρχαία ελ-

Μοκ, καλείται μαζί με τον Χέρμπερτ

γκες, τις εντυπωσιακές σκηνικές πα-

Πουλχερία, την πανίσχυρη αδερφή του

Με τη θερινή πρεμούρα περί πρόωρων εκλογών, τα δύο κόμματα εξουσίας αποδεικνύουν

ληνικά ερείπια και ευρωπαϊκές πόλεις

Άνβαλντ να ανακαλύψουν τόσο το κί-

ρουσίες, την κατασκοπία και τον σκλη-

αυτοκράτορα. Ο Θεοδόσιος ο Β’ θα την

ότι αδιαφορούν για τη δύσκολη καθημερινότητα και ενδιαφέρονται μόνο για την εξουσία.

στο τέλος του αιώνα. [..] Ο πατέρας

νητρο όσο και την ταυτότητα του δολο-

ρό ανταγωνισμό των κορυφαίων μάγων

ερωτευτεί παράφορα και θα την κάνει

Η μεν κυβέρνηση -με την πρόσφατη ήττα στις ευρωεκλογές και τα σκάνδαλα στις πλάτες

μου με εφοδίασε με ένα μαγικό χαλί

φόνου. Η εξιχνίαση όμως ενός μυστη-

του κόσμου. Αποκαλύπτει τα μυστικά

γυναίκα του, όμως η αδελφή του δεν

της- προσπαθεί να πείσει πως εργάζεται πυρετωδώς εν μέσω θέρους, η δε αξιωματική αντιπο-

που με ταξίδευε μακριά από τη θλίψη

ρίου δεν είναι και τόσο απλό ζήτημα

και τις αντιπαραθέσεις που κρύβονται

θα δει την καινούργια αυτή επιρροή

λίτευση -με τον αέρα του «νικητή» από τις ευρωεκλογές και την απόσταση από το αμαρτωλό

που ενέδρευε πίσω απ’ τους τοίχους του

στο Μπρέσλαου, που ζει υπό τη σκιά

πίσω από τεχνάσματα που άφησαν επο-

με καλό μάτι. Ο φθόνος και η ζήλια θα

παρελθόν- ζητάει επιτακτικά προσφυγή στις κάλπες (και είναι σίγουρο πως οι επιλογές θα ήταν

στενόχωρου διαμερίσματός μας στο Σι-

της Γκεστάπο. Συνωμοσίες εξυφαίνο-

χή όπως το «Φάντασμα του Πέπερ», τη

την πλημμυρίσουν και θα κορυφωθούν

ακριβώς οι ίδιες εάν η θέση τους ήταν αντίστροφη). Μοναδικό διακύβευμα: όχι το «είναι» της

κάγο, και με αυτό τον τρόπο πέρασα

νται σε κάθε γωνία, η καχυποψία έχει

«Σφίγγα» του Συνταγματάρχη Τζόζεφ

στην υποψία πως η Αθηναΐς έχει παρά-

πολιτικής, αλλά το «φαίνεσθε» των δημοσκοπήσεων, πρόκριμα για την εξουσία.

πάμπολλες νύχτες κάνοντας όνειρα για

καταλάβει τους πάντες, ενώ όλα είναι

Στόντερ, τη «Μετεώριση της πριγκί-

νομη σχέση με τον Μάγιστρο Παυλίνο,

Το αστείο (και τραγικό μαζί) είναι πως οι ίδιοι άνθρωποι που μετατρέπουν την πολιτική

ερήμους, για τον Λόρενς, για την Ινδία

προς πώληση. Κατά την έρευνά τους, ο

πισσας Καρνάκ» του Χάρι Κέλαρ και

με τον οποίο η Πουλχερία είναι κρυφά

ζωή σε εκλογικό τσίρκο, με κάλπες όπως και όποτε τους βολεύει, είναι εκείνοι που, όταν

ή το Πακιστάν ή το Παρίσι. Ονειρευ-

Μοκ και ο Άνβαλντ θα έρθουν αντιμέ-

πολλά άλλα.

ερωτευμένη. Συνομωσίες, ένοχα μυ-

διαπιστώνουν πτώση στα ποσοστά του δικομματισμού και φυγή των ψηφοφόρων σε μικρό-

όμουν κι ένιωθα λαχτάρα για τον κό-

τωποι με αριστοκράτες βουτηγμένους

Ένα βιβλίο που διεισδύει στο παρα-

στικά, δολοπλοκίες και δολοφονίες θα

τερα κόμματα, επισείουν το φόβο της ακυβερνησίας και τον εκβιασμό των συνεργασιών. Και

σμο. Ήθελα να γνωρίζω, να δω και να

στη σεξουαλική διαστροφή, παραδόπι-

σκήνιο της μαγείας. Φανερώνει πώς οι

γεμίσουν την καθημερινή ζωή της αυ-

είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι που, ενώ δε διστάζουν να σύρουν τη χώρα σε πολυδάπανες

γευτώ…»

στους καθηγητές πανεπιστημίου, ένοχα

απλές αρχές της οπτικής, του φωτισμού

τοκρατορικής αυλής. Θα καταφέρουν

εκλογικές αναμετρήσεις, επικαλούνται την οικονομική δυσπραγία για να δικαιολογήσουν την
κατάρρευση της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, της υγείας κτλ.
Την ώρα που σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής -οικονομία, εργασία, παιδεία, εξωτε-

Ένα υπέροχο βιβλίο από έναν Τα-

μυστικά. Σε μια πόλη που βουλιάζει

και της μηχανικής σε συνδυασμό με την

άραγε οι εχθροί της αυτοκράτειρας να

ξιδιώτη που αισθάνεται παντού εξόρι-

στον φόβο, αυτή η σκοτεινή, απόκρυφη

ψυχολογία, μπορούν να μας διασκεδά-

την ενοχοποιήσουν;

στος.

υπόθεση θα οδηγήσει τους δύο ερευ-

σουν, να μας ξεγελάσουν και να μας

ρική πολιτική κ.α.- διαπιστώνεται κατάρρευση, μοναδικό μέλημα των πολιτικών ταγών αποτε-

νητές στα όρια της αντοχής τους, πριν

κάνουν να πιστέψουμε στα θαύματα.

λεί ο χρόνος των εκλογών, στο βωμό του οποίου ευτελίζουν ακόμα και το θεσμό της Προεδρί-

καταφέρουν να βρουν τη λύση.

ας της Δημοκρατίας, αλλά και το πρόσωπο που τον υπηρετεί και αποδεδειγμένα απολαμβάνει
το σεβασμό. Δείγμα, ίσως, κι αυτό της σήψης που έχει επιβληθεί άνωθεν και στην οποία έχει
εθιστεί η κοινωνία.

Το μήνυμα
Στις ευρωεκλογές οι ψηφοφόροι έδωσαν ένα βροντερό «απών», με την αποχή να φτάνει
σε θλιβερά για την πολιτική κουλτούρα της χώρας ποσοστά. Η επιπόλαια εξήγηση περί «ανόητων» πολιτών μόνο μειδίαμα προκαλούν. Όσοι αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σήριαλ
της ανούσιας τηλεοπτικής δημοκρατίας και να «ψωνίσουν» υποσχέσεις στα πανέρια των (συνένοχων;) ΜΜΕ γνωρίζουν τι μήνυμα έστειλαν: ζούμε στην πραγματική ζωή και η ευημερία
μας απαιτεί λύσεις! Κι όσοι αδιαφορούν, αργά ή γρήγορα, θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας
αδιάφορης πολιτικής ιστορίας.
Όσο για μένα, που εξακολουθώ να φυλάω στο συρτάρι μου το εκλογικό μου βιβλιάριο,
ανασηκώνομαι από την καρέκλα, κλείνω την τηλεόραση και με αγαπημένες μουσικές «ντύνω»
τα σχέδια του Καλοκαιριού, προσδοκώντας στην ουσία των επόμενων εκλογών, όποτε κι αν
γίνουν…
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φήμης δημιουργού- δεν περιμένεις ότι το τελικό μοντάζ θα
γίνει από «σκανδαλισμένους πολίτες».

Πρόγραμμα θερινών κινηματογράφων στις Κυκλάδες

Πιέσεις -έτσι γενικά ας το αφήσουμε- οδήγησαν

Σαντορίνη

> Δευτέρα 17/8 – Τετάρτη 19/8 (21.00)

Έρωτας αλά Ελληνικά (My life in ruins)

> Σάββατο 12/9 – Κυριακή 13/9 (21.00 &

έδειχναν καταστροφές στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα

Θερινός Κινηματογράφος “Καμάρι”

Η Εποχή των Παγετώνων 3

Ρομαντική Κομεντί, ΗΠΑ (2009)

23.00)

να προκαλούνται από ρασοφόρους ορθόδοξους ιερείς. Η

Καμάρι, τηλ. 22860 31974

(Ice Age : Dawn of the Dinosaurs)

Σκηνοθεσία: Ντόναλτ Πέρι

17 Ξανά (17 Again)

τη διοίκηση του Μουσείου στο να κόψει σκηνές όπου

ιστορική τεκμηρίωση φαίνεται δεν αρκεί και πρέπει τα

Κινούμενα Σχέδια, ΗΠΑ (2009)

κακώς κείμενα να αποσιωπούνται αντί να μας διδάσκουν.

> Δευτέρα 17/8 – Τετάρτη 19/8 (21.30)

Το Υπουργείο το παίζει Πόντιος Πιλάτος και η διοίκηση του

Επίθεση στο Συρμό

μουσείου λέει ότι δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες από την Ιερά

(The Taking of Pelham 123)

> Πέμπτη 20/8 – Παρασκευή 21/8 (21.00

Κωμωδία, ΗΠΑ (2008)

> Δευτέρα 14/9 – Τετάρτη 16/9 (21.00 &

Σύνοδο, αλλά από σκανδαλισμένους πολίτες και μέσα στην

Αστυνομική Περιπέτεια, ΗΠΑ (2009)

& 23.00)

Σκηνοθεσία: Μαρκ Όσμπορν, Τζον

23.00)

αναμπουμπούλα ξέχασαν να ενημερώσουν το σκηνοθέτη.

Σκηνοθεσία: Τόνι Σκοτ

Σούλα Έλα Ξανά

Στίβενσον

Η Τελευταία Ευκαιρία

φωτό: Benoit Derrierz

cba

Αν λοιπόν όσοι σκανδαλιστήκαμε από την περικοπή

κειμενο:

Φοίβος Καλλίτσης
phever@gmail.com

cba

Θυμάμαι μια περίοδο που διάβαζα αρκετή θεωρία
κινηματογράφου,

όπου

μια

σειρά

θεωρητικών

Σκηνοθεσία: Κάρλος Σαλντάνια

> Δευτέρα 31/8 – Τετάρτη 2/9 (21.00)

Σκηνοθεσία: Μπερ Στιρς

Kung Fu Panda

(Last Chance Harvey)

Κωμωδία, Ελλάδα (2009)

διαμαρτυρηθούμε, θα επιστρέψει η ταινία στην αρχική

> Παρασκευή 21/8 – Δευτέρα 24/8 (21.30)

της μορφή ή η διοίκηση ακούει μόνο θρησκόληπτους

Η Αρπαγή (Taken)

ανθρώπους; Το έργο το έχουμε ξαναδεί με τα δύο έργα

Περιπέτεια, Γαλλία (2008)

> Σάββατο 22/8 – Κυριακή 23/8 (21.00

Δημόσιος Κίνδυνος (Public Enemies)

στην Outlook, με το video art της Εύας Στεφανή... οι

Σκηνοθεσία: Πιέρ Μορέλ

& 23.00), Δευτέρα 24/8 – Τετάρτη 26/8

Περιπέτεια, ΗΠΑ (2009)

(23.00)

Σκηνοθεσία: Μάικλ Μαν

υπεύθυνοι των υπουργείων είναι έτοιμοι να κάνουν πίσω,

Μοντάζ από
σκανδαλισμένους
πολίτες

Κωμωδία, ΗΠΑ (2009)

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

> Πέμπτη 3/9 – Παρασκευή 4/9 (20.30 &

Δραματική, ΗΠΑ (2009)

23.10)

Σκηνοθεσία: Τζόελ Χόπκινς

Σύρος
Θερινός Κινηματογράφος “Παλλάς”

ανίκανοι να στηρίξουν τις επιλογές τους. Για άλλη μια φορά

> Τρίτη 25/8 – Πέμπτη 27/8 (21.30)

Bank Bang

οι αντιπαραθέσεις σε θέματα τέχνης έχουν το δημιουργό ως

Transformers: Η Εκδίκηση των

Κωμωδία, Ελλάδα (2008)

> Σάββατο 5/9 – Κυριακή 6/9 (21.00 &

ηττημένο.

Ηττημένων

Σκηνοθεσία: Αργύρης

23.00)

(Transformers: Revenge of the Fallen)

Παπαδημητρόπουλος

Οι 4 Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης

> Κυριακή 16/8 – Δευτέρα 17/8 (22.00)

(The Horsemen)

Τρίτη 18/8 (21.30)

Ο Γαβράς ζήτησε η ταινία να προβάλλεται στην
κανονική της μορφή χωρίς λογοκρισία, γιατί η προσφυγή

Περιπέτεια, ΗΠΑ (2009)

του σε κάποιο διεθνές δικαστήριο θα έβλαπτε την Ελλάδα.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Μπέι

Ο διεθνής τύπος βέβαια έχει ήδη ενημερώσει την υφήλιο.
Στις ΗΠΑ υπήρχε μέχρι πρόσφατα ένας ανύπαρκτος
σκηνοθέτης ο Allan Smithee. Ήταν το ψευδώνυμο που

Πλ. Μιαούλη, Ερμούπολη,

> Δευτέρα 24/8 – Τετάρτη 26/8 (21.00)

Θρίλερ, ΗΠΑ (2009)

Η σκόνη του χρόνου

Ιγκόρ (Igor)

Σκηνοθεσία: Τζόνας Άκερλαντ

Δραματική, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία,
Γαλλία (2008)

Κινούμενα Σχέδια, ΗΠΑ (2008)

Μύκονος

τηλ. 22810 80328

Σκηνοθεσία: Άντονι Λεόντις

> Δευτέρα 7/9 – Τετάρτη 9/9 (20.50 &

Σκηνοθεσία: Θεόδωρος Αγγελόπουλος

διαστρέβλωναν τόσο πολύ το έργο τους και δεν ήθελαν

Δημοτικός θερινός κινηματογράφος
“Σινέ Μαντώ”

> Πέμπτη 27/8 – Παρασκευή 28/8 (21.00

Gran Torino

> Τετάρτη 19/8 - Κυριακή 23/8 (20.30)

να συνδεθεί το όνομά τους με την ταινία. Κάποια στιγμή

Χώρα Μυκόνου, τηλ. 22890 27190

& 23.10)

Κοινωνική, ΗΠΑ (2008)
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Καταιγίδα στην Ομίχλη

Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ

(Ice Age : Dawn of the Dinosaurs)

χρησιμοποιούσαν οι σκηνοθέτες, όταν τα στούντιο

κινηματογράφου. Υπάρχει, ωστόσο, και η λογοκρισία που

τα στούντιο κατάλαβαν ότι το όνομα του Smithee

ανατρέπει πολλές καλλιτεχνικές ανησυχίες.

23.00)

λειτουργούσε αρνητικά για την ταινία, αφού η αποκήρυξη

> Σάββατο 15/8 – Κυριακή 16/8 (21.00

(In the Electric Mist)

Όταν λοιπόν το υπουργείο Πολιτισμού επιλέγει τον

μιας ταινίας από το σκηνοθέτη δημιουργούσε αρνητικό

& 23.00), Δευτέρα 17/8 – Τετάρτη 19/8

Θρίλερ, ΗΠΑ (2009)

> Πέμπτη 10/9 – Παρασκευή 11/9 (21.00

Κώστα Γαβρά για να στήσει με τις εικόνες του την ιστορική

κλίμα. Το όνομα του Smithee αντικαταστάθηκε από άλλα

(23.00)

Σκηνοθεσία: Μπετράν Ταβερνιέ

& 23.10)

αλυσίδα που να συνδέει το σήμερα με το παρελθόν -μια

λιγότερο αναγνωρίσιμα.

Μια Νύχτα στο Μουσείο 2

Κινούμενα Σχέδια, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Κάρλος Σαλντάνια

Σκοτεινός Κώδικας (Knowing)

> Τετάρτη 19/8 - Παρασκευή 21/8 (20.15)

(Night at the Museum 2)

> Σάββατο 29/8 – Κυριακή 30/8 (21.00

Θρίλερ, ΗΠΑ (2009)

Έρωτας αλά ελληνικά (My life in ruins)

άλλα σκάνδαλα σχετικά με τον εκκλησιαστικό χώρο, να

Κωμωδία, ΗΠΑ (2009)

& 23.00), Δευτέρα 31/8 – Τετάρτη 2/9

Σκηνοθεσία: Άλεξ Πρόγιας

Ρομαντική Κομεντί, ΗΠΑ, Ισπανία (2009)

αντικατασταθεί το όνομά μου με το Μπέμπα Μπλανς…

Σκηνοθεσία: Σον Λέβι

(23.00)

και

ταινία που θα προβαλλόταν στο σημαντικότερο μουσείο

Στη θέση του Γαβρά θα απαιτούσα, για να θυμίσω και

σκηνοθετών μιλούσαν για την ουσία του montage, editing

της χώρας και θα ήταν ακόμη ένας τρόπος πίεσης για την

ή decoupage, για να ανακαλύψουν τις αισθητικές αξίες του

επιστροφή των μαρμάρων, με την υπογραφή ενός διεθνούς

Η Τελευταία Ευκαιρία (Last Chance Harvey) του Joel Hopkins

Σκοτεινός Κώδικας (Knowing) του Alex Proyas

Ο Harvey πηγαίνει στο Λονδίνο στο γάμο της κόρης του, σε μία φάση της ζωής του

Ο Alex Proyas είναι σίγουρα ένας ενδιαφέρον εικονοποιός. Το Κοράκι

όπου όλα δείχνουν να καταρρέουν, καθώς η καριέρα του μοιάζει να τελειώνει, η πρώην

και η Σκοτεινή Πόλη το έχουν αποδείξει. Στα χέρια του έχει ένα σενάριο

γυναίκα του έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της και η κόρη του μοιάζει να μην τον έχει
ουσιαστικά ανάγκη. Θα συναντήσει την Kate η οποία, ανύπαντρη και έτοιμη να

που προσπαθεί να μιλήσει μέσω του θεάματος για πολλές από τις
σημερινές ανησυχίες, καθώς δάσκαλος ανακαλύπτει προ πενήντα

Σκηνοθεσία: Ντόναλτ Πέρι

Η Εποχή των Παγετώνων 3 (Ice Age: Dawn of the
Dinosaurs) των Carlos Saldanha+Mike Thurmeier
Μερικές φορές οι συνέχειες δεν απογοητεύουν. Η εποχή των
παγετώνων μπορεί να μην έχει πια τις εκπλήξεις της πρώτης ταινίας,
μπορεί πολλές φορές να καταφεύγει στην αναφορά σε άλλες

αποδεχτεί τη ζωή της γεροντοκόρης, αποδέχεται τη μανία των φίλων της να τη

ετών γράμμα νεαρού μαθητή, που καταγράφει ημερομηνίες

ταινίες για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ενήλικου κοινού

στέλνουν σε ραντεβού. Η αρχική τους κουβέντα δεν οδηγεί πουθενά όμως η

μεγάλων καταστροφών για τα επόμενα πενήντα χρόνια. Μένουν

της, αλλά σίγουρα καταφέρνει σε μιάμιση ώρα να κρατήσει το

συνάντησή τους δεν είναι η τελευταία. Ο Dustin Hoffman και η Emma Thomp-

τρεις ημερομηνίες ακόμη και ο Nicolas Cage πρέπει να σώσει τον

ενδιαφέρον του θεατή. Έτσι λοιπόν οι γνωστοί μας ήρωες, που

son δεν είναι το τυπικό ζευγάρι για ρομαντική κομεντί και η Τελευταία Ευκαιρία

κόσμο. Κάπου όμως το όλο πράγμα χάνει τη ροή του, βιάζεται να

ξεκινάει μη συμβατικά, στη διαδρομή χάνεται σε κλισέ, όμως οι δύο πρωταγωνιστές

πει τα πάντα, το γουρλωμένο βλέμμα του Cage κουράζει, αφήνοντας

την κάνουν ξεχωριστή.

τις καλές προθέσεις και έναν ικανό σκηνοθέτη να σώσουν ό,τι μπορούν.

πλέον έχουν γίνει οικογενειάρχες, ανακαλύπτουν τη χώρα των
δεινοσαύρων και κατορθώνουν να διασκεδάσουν μέχρι τέλους. Οι
μικρότερες ηλικίες πρόκειται να φύγουν κατενθουσιασμένες.
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οδηγός νησιών

se
οδηγός νησιών

Alegro
Γιαλός
22890 25030
Εστιατόριο
Bandanna
Καλαφάτης
22890 71800
Εστιατόριο

Elia
Ελιά, 22890 71204
Εστιατόριο

Αύρα
Χώρα, 22890 22298
Εστιατόριο

Gola
Χώρα, 22890 23010
Εστιατόριο

Μα’ερειό
Χώρα, Καλογερά 16
22890 28825
Ταβέρνα

La Medusse
Ορνός, 22890 24094
Εστιατόριο

Blu
Παλιό Λιμάνι
22890 22955
Εστιατόριο

Leto Restaurant
Χώρα
22890 22207, 22918
Εστιατόριο

Camares
Χώρα
22890 28570
Εστιατόριο

Mamacas
Χώρα, 22890 26120
Εστιατόριο

Cavo Psarou
Ψαρού
22890 22382
Εστιατόριο
Chez Marias
Χώρα, Καλογερά 27
22890 27565-6
Εστιατόριο

Solymar
Καλό Λιβάδι, 22890 71745
Εστιατόριο
Αντίπεινα
Χώρα
Κρεπερί
Ατλαντίδα
Πλατύς Γιαλός
22890 22125
Εστιατόριο

Πειθαρχείο
Άνω Μερά, 22890 71513
Ταβέρνα
Σουσάμι
Χώρα,
Ενόπλων Δυνάμεων 12 Α
22890 24710
Εστιατόριο
Σταύρος
Άνω Μερά, 22890 71577
Ταβέρνα

διασκέδαση
Blu Blu
Παλιό Λιμάνι
22890 28711
Lounge & internet cafe
Cavo Paradiso
Paradise Beach

22890 26124
Club
Coffee Cat
Χώρα, Πλατεία Αγ. Κυριακής
22890 79796
Cafe
Galleraki
Χώρα, 22890 27188
Bar
Music Cafe
Παλιό Λιμάνι, 22890 27625
Restaurant-bar
Scarpa cafe
Χώρα, Σκάρπα
22890 23294
Cocktail bar
Tropicana
Paradise Beach
22890 23582, 26990
Bar
Veranda Club
Χώρα, Σκάρπα
22890 26262
Cocktail bar

τέχνη - μουσεία
Scala Shop Gallery
Ματογιάννι 48
22890 26992
Αίθουσα τέχνης
Αρχαιολογικό
Μουσείο Δήλου
Νήσος Δήλος
22890 22259
Μουσείο
Αρχαιολογικό
Μουσείο Μυκόνου
Χώρα
22890 22325
Μουσείο
Λαογραφικό Μουσείο
Κάστρο
22890 22591
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο
Αιγαίου
Ενόπλων Δυνάμεων 10
22890 22700
Μουσείο

γεύση

Εστιατόριο

Aeoli
Παροικιά, 22840 24429
Πιτσαρία

Απανεμιά
Πλάτανος Παροικιά
22840 23684
Εστιατόριο

Apollon
Παροικιά, 22840 21875
Garden restaurant
Fisilanis
Λογαράς, 22840 41734
Εστιατόριο
La Pasteria
Παραλία Παροικιά
22840 23350
Εστιατόριο

“1800”
Οία, 22860 71485
Εστιατόριο

santorini

“218°”
Οία, 22860 71801, 71807
Cafe-Εστιατόριο
Ambrosia
Οία, 22860 71413
Εστιατόριο
Blue Sky
Οία, 22860 71179
Εστιατόριο
Dionysos Cuisine
Φηρά, 22860 23845
Εστιατόριο
Kandouni
Οία, 22860 71616
Εστιατόριο
Katrin Gallery
Φηρά, 22860 23200-1
Εστιατόριο
Koukoumavlos
Φηρά,22860 23807
Εστιατόριο
Notos Sea Side
Restaurant
Περίβολος
22860 82801
Εστιατόριο
Pelekanos
Οία, 22860 71553
Εστιατόριο

Saltsa
Ημεροβίγλι
22860 28018
Εστιατόριο
Senor Zorba
Αγ. Ειρήνη, Πύργος
22860 25244
Εστιατόριο
Sphinx
Φηρά, 22860 23823
Εστιατόριο
Vanilia
Φηροστεφάνι,
22860 25631
Εστιατόριο
Vinsanto
Μεγαλοχώρι
22860 81796
Εστιατόριο
Άμπελος
Φηρά, 22860 25554
Εστιατόριο
Αρχιπέλαγος
Φηρά, 22860 24509
Εστιατόριο
Γεύσεις Ελλάδας
Καρτεράδο
22860 24224
Μεζεδοπωλείο
Ελιά
Φηρά, 22860 23165
Εστιατόριο

Νυχτέρι
Καμάρι, 22860 33480
Μεζεδοπωλείο-Εστιατόριο

Franco’s Bar
Φηρά, 22860 24428
Cocktail Bar

Παπαγάλος
Οία
22860 71469, 6942205923
Εστιατόριο

Kira Thira
Φηρά, 22860 22770
Jazz Bar

Ποσειδών
Καμάρι, 22860 33994
Εστιατόριο
Πύργος
Πύργος, 22860 31346
Ταβέρνα
Σελήνη
Φηρά, 22860 22249
Εστιατόριο
Σκάλα
Οία, 22860 71362
Εστιατόριο
Φανάρι
Φηρά, 22860 25107
Εστιατόριο

διασκέδαση
Charlina
Περίσσα, 22860 81677
Cafe-Εστιατόριο
Classico
Φηρά
22860 23112, 6946 842163
Cafe-Εστιατόριο

Koo Club
Φηρά, 22860 22025
Club
Navy’s
Καμάρι, 22860 31033
Cafe-Bar-Εστιατόριο
The pure
Φηρά, 22860 21250
Cafe-Bar
Town Club
Φηρά, 22860 22820
Club
Γαλήνη
Φηροστεφάνι
22860 22095, 23881
Cafe
Κάστρο
Οία, 22860 71045
Cafe-Bar
Μύλος
Οία, 22860 71001-2
Cafe
Χόβολη
Καμάρι, 22860 33160
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία
Art Space
Έξω Γωνιά
22860 32774, 6932 899509
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό
Μουσείο Φηρών
Φηρά, 22860 22217
Μουσείο
Λαογραφικό Μουσείο
Σαντορίνης
Κοντοχώρι Φηρών
22860 22792
Μουσείο
Μουσείο Οίνου
Φηρά, 22860 31322
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο
Οίας
Οία, 22860 71156
Μουσείο
Προϊστορικό μουσείο
Σαντορίνης
Φηρά, 22860 23217
Μουσείο

Άρωμα
Παροικιά, 22840 21985
Εστιατόριο
Διαμαντής
Νάουσα, 22840 52129
Εστιατόριο

Miky
Πλ. Νάουσας, 22840 23560
Fast Food

Μανώλης
Αλυκή, 22840 92005
Πιτσαρία

Ostria
Αλυκή, 22840 91362
Εστιατόριο

Μαργαρίτα
Νάουσα, 22840 52362
Εστιατόριο

Pizzarella
Νάουσα, 22840 53150
Πιτσαρία

Ταρτιν
Παραλία Παροικιά, 22840
21206
Εστιατόριο

Αγνάντιο
Λεύκες, 22840 43089
Ταβέρνα
Άμμος
Λογαράς, 22840 41545

γεύση

Απόπλους
Αλυκή, 22840 91935
Εστιατόριο

Το Μουράγιο
Αλυκή, 22840 91165
Ουζερί-Ψαροταβέρνα

Το Μπακίρι
Νάουσα, 22840 53575
Εστιατόριο

Peter’s
Kριός, 22840 21806
Cafe

Το Μπαλκόνι
Αλυκή, 22840 91151
Εστιατόριο

Punda Beach Club
Πούντα, 22840 41717
Club

διασκέδαση

Salon d’or Paros
Παροικιά, 22840 22186
Cocktail Bar

Cafe Marina
Αλυκή, 22840 91340
Cafe
Castello
Παροικιά, 22840 24507
Cafe
El Pollo Loco
Νάουσα, 22840 53355
Cafe-Bar

View Cafe
Παροικιά, 22840 22251
Cafe-Bar
Yiannis
Παροικιά, Πλ. Βεντουρή,
22840 22338
Cafe-Bar

Konstantza
Νάουσα, 22840 52999
Cafe

Η πεζούλα της Λιχουδιάς
Λεύκες, 22840 43189
Παραδοσιακό Καφενείο

La Frianterie
Νάουσα, 22840 51191
Cafe

Μελτέμι
Παροικιά, 22840 21092
Cafe

Nostos
Νάουσα, 22840 53328
Club

Συμπόσιο
Παροικιά, 22840 24147
Cafe

Paradiso
Κριός, 22840 23121
Club

Χάντρες
Παροικιά, 22840 53563
Club

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό
Μουσείο Πάρου
Παροικιά, 22840 21231
Μουσείο
Βυζαντινό Μουσείο
Νάουσας
Νάουσα, 22840 53261
Μουσείο
Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο
Ανθέμιον
Πούντα, 22840 91010
Μουσείο
Μουσείο Λαϊκού
Πολιτισμού του
Αιγαίου
Κοιλάδα Λευκών
22840 41827
Μουσείο

paros

mykonos

γεύση

31

30

se
oδηγός νησιών

se
οδηγός νησιών

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

syros

La Dolce Vita
Φιλίνη 3 & Επτανήσου
22810 86199
Ιταλικό εστιατόριο

se

Porto
Ερμούπολη, Ακτή Πέτρου
Ράλλη 48, 22810 81178
Εστιατόριο

Δυο τζιζίκια στ’
αρμυρίκια
Κίνι, 22810 71151
Εστιατόριο
Δωδώνη
Ερμούπολη, πλ. Κανάρη,
22810 87684
Παγωτό
Έγριπο
Αζόλιμνος, 22810 61005
Ταβέρνα-Μεζεδοπωλείο
Ζέφυρος
Αζόλιμνος, 22810 61712
Εστιατόριο

Scherzosa
Ερμούπολη, πλ. Παπάγου
22810 88838
Πιτσαρία

Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία
22810 43325
Εστιατόριο

Tasty
Ερμούπολη,
πλ. Άννης Κουτσοδόντη
22810 84303, 87112
Πιτσαρία

Θεία Μέθη
Ερμούπολη, Χίου 43
22810 80112
Μεζεδοπωλείο

Αλλού Γυαλού
Κίνι, 22810 71196
Ταβέρνα

Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5
22810 89150
Εστιατόριο

Άμβυξ
Ερμούπολη, Ακτή
Παπαγού 26, 22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο

Μάσα σούρα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη
22810 81744
Μεζεδοπωλείο

Μπαρμπαλιάς
Φοίνικας, 22810 42004
Εστιατόριο
Νησιωτοπούλα
Ερμούπολη, 22810 81214
Εστιατόριο-Ταβέρνα
Ο Λιλής
Άνω Σύρος, 22810 82100
Παραδοσιακή ταβέρνα
Οινομπερδέματα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 10
22810 86061
Μεζεδοπωλείο
Οινοπνεύματα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 9
22810 82616
Μεζεδοπωλείο
Όνειρο
Ερμούπολη, Βαπόρια
Εστιατόριο
Πέρι Τίνος
Ερμούπολη, παραλία
22810 85000
Μεζεδοπωλείο
Πλακόστρωτο
Σαν Μιχάλης, 6973 980248
Ταβέρνα
Ραφογιάννης
Αζόλιμνος, 22810 61001
Εστιατόριο
Στην Ιθάκη του Αή
Ερμούπολη, Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 1, 22810 82060
Παραδοσιακή ταβέρνα

Συλιβάνης
Ερμούπολη, παραλία
22810 86015
Εστιατόριο
Τ’ Αλώνι
Άνω Μεριά, Παπούρι
6938 703997
Ταβέρνα
Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία
22810 82994
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας
Αζόλιμνος, 22810 62088
Εστιατόριο
Το Αυλιδάκι
Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου &
Ι. Καποδίστρια, 22813 04335
Ταβέρνα
Το Πέτρινο
Ερμούπολη, 22810 87427
Ταβέρνα
Φοράδενες
Φοίνικας, 22810 42301
Εστιατόριο

διασκέδαση
Agathopes
Αγκαθωπές, 22810 43920
Beach bar
Boheme del mar
Ερμούπολη, παραλία
22810 83354
Cafe-Bar

Cafe Greco
Ερμούπολη, 22810 81513
Cafe

Iguana
Αζόλιμνος, 22810 80674
Cafe-Bar

Capital
Ερμούπολη, Ακτή
Καταδρομικού Έλλη
Club

Jar
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 16
22810 79225
Cafe

Cocoon
Ερμούπολη, 22810 85270
Cafe

Kimbara
Ερμούπολη, παραλία
22810 81513
Cafe-Bar

Cube
Ερμούπολη, Χίου 33
22810 82720
Cafe-Bar
D’istinto
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη
22810 83991
Cafe-Bar

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

Cafe-Bar
Okio
Ερμούπολη, παραλία
22810 84133
Cafe-Bar
Peyote
Ερμούπολη, Χίου 32
Cafe-Bar
Plaza
Ερμούπολη, παραλία
22810 85337
Cafe
Ponente
Ερμούπολη, παραλία
22810 81700
Cafe-Bar
Severo

Ερμούπολη, παραλία
22810 88243
Cafe-Bar

Καλντέρα
Γαλησσάς, 22810 43343
Cafe-Bar

Taba by Traffic
Ερμούπολη, παραλία
22810 86197
Cafe-Bar

Μέγαρον
Ερμούπολη,
Πρωτοπαπαδάκη 35
22810 87570, 88633
Cafe-Bar

Βιομηχανικό Μουσείο
Ερμούπολης
Ερμούπολη,
Γ. Παπανδρέου 11
22810 81243
Μουσείο

Πειραματικό
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη
22810 83734
Cafe-Bar

Έκθεση Αγιογραφίας
Άνω Σύρος, Πιάτσα
22810 88658
Αίθουσα τέχνης

Στέλλας
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη
22810 88301
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο

Μουσείο
Μ. Βαμβακάρη
Άνω Σύρος, 22810 85159
Μουσείο

Συριανών Καφεποτείο
Άνω Σύρος, Δομένικου
Βεντούρη 7 6955 264690
Παραδοσιακό Καφενείο

Πινακοθήκη
Κυκλάδων
Ερμούπολη, Εμ. Παπαδάμ
22810 80918
Πινακοθήκη

Αγορά
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη
22810 88329
Bar
Αργώ
Γαλησσάς, 22810 42819
Cafe-Bar
Αρχαίον
Ερμούπολη, παραλία
22810 84114
Club

Daidadi Gelato
Ερμούπολη, λιμάνι
22810 85953
Ιταλικό παγωτό

Αστέρια
Ερμούπολη, Βαπόρια
6944388632
Beach bar

Django
Ερμούπολη, Κεντρική αγορά
22810 82801
Cafe-Παγωτό

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

Ermoupolis Live
Ερμούπολη
Κέντρο Διασκέδασης

Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη, 22810 87550
Παραδοσιακό Καφενείο

Green dollars
Γαλησσάς
Cafe-Bar

Εν πλω
Βάρη, 6955 264690
Cafe-Bar

Αρχαιολογικό
Μουσείο Σύρου
Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη

Επίνειο
Χώρα, 22830 24294
Ταβέρνα

Το Πέτρινο
Χώρα, 22830 41940
Εστιατόριο

Θαλασσάκι
Υστέρνια, 22830 31366
Εστιατόριο

Φαγανιό
Τριαντάρος, 22830 41433
Εστιατόριο

Μικρό Καφέ
Χώρα, Ευαγγελιστρίας 42,
22830 22730
Cafe

γεύση

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

Garage
Κόμη, 22830 51221
Εστιατόριο
Αγία Θάλασσα
Πάνορμος, 22830 31364
Ταβέρνα
Αίθριο
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών
22830 23033
Ταβέρνα
Ακρογιάλι
Άγιος Ρωμανός, 22830 24409
Ταβέρνα
Ανατολή του Πόρτο
Πόρτο, 22830 23985
Εστιατόριο
Βωλάξ
Βωλάξ, 22830 41021
Εστιατόριο
Γιαλούσα
Άγιος Φωκάς, 22830 25570
Εστιατόριο
Δαρμής
Λειβάδα, 22830 41320
Μεζεδοπωλείο
Δροσιά
Κτικάδος, 22830 41387
Ταβέρνα

Δομένικου Bεντούρη 7, Άνω Σύρος
τηλ. 6955 264690

Υπαπαντή Ζαρμπώνη

Μεταξύ μας
Χώρα, 22830 24137
Εστιατόριο

διασκέδαση

Το Μπαράκι
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη
Bar
Χαλανδριανοί
Ερμούπολη, Ακτή
Π. Ράλλη 16, 22810 87997
Cafe

τέχνη - μουσεία

Μονοπώλιο
Χώρα, 22830 25770
Cafe

La Strata
Χώρα, 22830 25977
Cafe

Ξέμπαρκο
Χώρα, Ακτή Έλλης 1, 22830
24401
Cafe

Life
Φαλατάδος, 22830 41720
Cafe-Bar

Παρα πέντε
Χώρα, 22830 25600
Snack Bar-Cafe

Sivilla
Χώρα, 22830 22511
Cafe-Bar

Πλώρη
Κιόνια, 22830 24824
Cafe-Bar

Αλλού
Χώρα, 22830 23375
Cafe-Bar

Ρεμέντζο
Παλλάδα, 22830 25644
Cafe-Bar

Τα Μυρώνια
Πύργος, 22830 31229
Μεζεδοπωλείο

Βράχος
Κιόνια, 22830 23927
Cafe-Bar

Το Κεντρικόν
Πύργος, 22830 31670
Cafe-Ζαχαροπλαστείο

Τα Υστέρνια
Υστέρνια, 22830 31005
Εστιατόριο

Εν Φαλατάδω
Φαλατάδος, 22830 41777
Παραδοσιακό Καφενείο

τέχνη - μουσεία

Ταρσανάς
Χώρα, 22830 24667
Εστιατόριο

Κουρσάρος
Χώρα, 22830 23963
Bar

Παλαιά Παλλάδα
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών
22830 23516
Ταβέρνα
Ρόκος
Βωλάξ, 22830 41989
Ταβέρνα-Ψησταριά
Στου Ραδίκα
Σμαρδάκιτο, 6977 559377,
6944 302938
Ταβέρνα-Ψησταριά

Μέλι Γάλα
Πύργος, 22830 31229
Cafe

Αρχαιολογικό
Μουσείο Τήνου
Χώρα, 22830 22670
Μουσείο

22810 88487
Μουσείο

Τέχνης Χώρος
“Αποθήκη”
Ερμούπολη, Απόλλωνος 4
22810 87990
Αίθουσα τέχνης
Το καράβι
Άνω Σύρος, Πιάτσα
22810 84230
Αίθουσα τέχνης

Ίδρυμα Τηνιακού
Πολιτισμού
Παραλία, 22830 29070
Εκθεσιακός χώρος
Μαυσωλείο Έλλης
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού
Μουσείο
Μουσείο Αντωνίου
Σώχου
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού
Μουσείο
Μουσείο Αρνάδου
Αρνάδος
Μουσείο
Μουσείο Γιαννούλη
Χαλεπά
Πύργος, 22830 31262
Μουσείο
Μουσείο
Κεχροβουνίου
Κεχροβούνι, 22830 41218,
41219, 41671
Μουσείο
Μουσείο
Μαρμαροτεχνίας
Πύργος, 22830 31290
Μουσείο
Μουσείο Τηνίων
Καλλιτεχνών
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,
Μουσείο

syros

Fox
Ερμούπολη, Λεοτσάκου 3
22810 81888
Kitchen bar

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

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

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα
στα παρακάτω σημεία

Πάρος
Zητήστε μας
το serious
> info@serious.gr

Σύρος

> 22810 79449

> Αζόλιμνος
Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας

> Άνω Σύρος
Δημαρχείο, Ποικιλοπωλείον, Παραδοσιακό καφενείο Συριανών Καφεποτείο

> Βάρη
Beach bar Εν Πλω

> Ερμούπολη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, Θέατρο Απόλλων, Θερ. κινηματογράφος

> Λεύκες
Η πεζούλα της Λιχουδιάς

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

Τήνος
> Ξινάρα
Δήμος Εξωμβούργου

> Πύργος
Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο

> Χώρα
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Κέντρο Τύπου

Παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, Βιβλιοπωλείο “Κόκκινη κλωστή δεμένη”,

Σαντορίνη

Τέχνης Χώρος “Αποθήκη”, Γ. Βέλλης Κόσμημα-Έργα Τέχνης, Cafe-deli Ε-αμέ,

> Καμάρι

Cafe Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe-bar Cube, Cafe Django, Cafe Jar, Cafe-bar

Θερινός Κινηματογράφος Καμάρι, Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη

Boheme del Mar, Beach bar Αστέρια, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας,

> Καρτεράδο

Εστιατόριο Άμβυξ, Εστιατόριο Πέτρινο, Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Το κάτι άλλο,

Μεζεδοπωλείο Γεύσεις Ελλάδας

Περίπτερο Πλ. Μιαούλη (Δημ. Βιβλιοθήκη), Περίπτερο Πλ. Μιαούλη (Διανομή Τύπου),

> Φηρά

Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, Το Μπαράκι

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

