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περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας

Ελένη
Αλεξανδ
ρ
Homo au

άκη

tomobilis

Animasy
ro

s 2.0

Φτηνές π
από το Α τήσεις
λμπουκέρ
κι

Διανέμεται Δωρεάν

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

8

Τεύχος #04
6 // Μύκονος
“Άρωμα καλοκαιριού” στο Rocabella Art Hotel,

το

Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες

παρουσίαση βιβλίου “Λοξές Ιστορίες” του Παναγιώτη

εξώφυλλο

Κουσαθανά

15 Σεπτεμβρίου 2009
Διευθύντρια
Τζένη Παπαζιού
Υπεύθυνος σύνταξης

7 // Στέλιος Καζαντζίδης

Νικόλας Καμακάρης

Ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο
Επιμέλεια ύλης
8 // Πεζοπορία σε ξεχωριστά μονοπάτια
Περιήγηση στα αναλλοίωτα χαρακτηριστικά της Απάνω
Μεριάς στη Σύρο
10 // Το animation έρχεται Κυκλάδες

10

Το 2ο φεστιβάλ animation “αποβιβάζεται” στην
Ερμούπολη στις 24 Σεπτεμβρίου

Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου

Καλή αρχή

Το κουδούνι του σχολείου, η αλλαγή επαγγελματικής στέγης, το πρώτο μάθημα μπαλέτου, η
μετακόμιση στην παραπάνω γειτονιά, η εγγραφή στο πανεπιστήμιο, η μετάβαση στο εξωτερικό, η
αναζήτηση εργασίας, η νέα αρχή. Σπανίως εύκολη, συνηθέστερα δύσκολη. Αφιερώματα, κίνητρα,
συμβουλές, απογοητεύσεις, ελπίδες. Ό,τι μας απασχολεί σίγουρα δεν ταυτίζεται με τις εξαγγελίες των
ημερών, με τους λόγους, τις συνεντεύξεις Τύπου, τα ψηφοδέλτια, τα αποτελέσματα και τα μηνύματα...
που τάχα θα πάρουν αυτοί που πρέπει.

Σπήλιος Πέτζας
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Νίκος Αλμπανόπουλος
Γιάννης Ανδριτσόπουλος

12 // Πάρος-Νάξος, φεστιβάλ, εικαστικά, εκθέσεις
13 // Σεραφείμ Φυντανίδης, Τάσος Τέλλογλου
I love Kyklades

Το έργο του εξωφύλλου έχει σχεδιάσει η Yulia Ruditskaya για

Έλενα Αρσένη
Γιώργος Ασσύριος

Δύο κόσμοι, δύο πραγματικότητες. Η ψαλίδα όλο και μεγαλώνει. Οι φίλοι μου, η οικογένειά μου,
οι γνωστοί μου δεν έχουν κανένα κοινό με αυτούς που περιγράφουν στα τηλεοπτικά παράθυρα, με
εκείνους που κυκλοφορούν στου Μαξίμου, τη Ρηγίλλης και τη Χαριλάου Τρικούπη. Ούτε πίνουν στο
καφενείο της βουλής τον πρωινό τους καφέ, έναντι μόλις ενός ευρώ, ανταλλάσοντας δήθεν λαϊκά,
καθημερινά αστεία!

Γιάννης Βαβίτσας
Δάφνη Βέλλη
Βασιλική Γαλανάκη
Σταύρος Διοσκουρίδης

την ταινία animation “A Catfish Tale”, η οποία συμμετέχει στο

14 // Εκθέσεις στη Σύρο

Animasyros 2.0, που πραγματοποιείται στην Ερμούπολη της Σύρου.

Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης

16

Η Yulia Ruditskaya είναι μέλος της Ένωσης Σχεδιαστών της
Λευκορωσίας, ενώ έχει σπουδάσει design στο Πανεπιστήμιο της

15 // Η επιστήμη... της φαντασίας
5ο Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας για εκείνους
που ανησυχούν ή ονειρεύονται για το μέλλον

Λευκορωσίας και σκηνοθεσία animation στη Μόσχα.
16 // Ελένη Αλεξανδράκη, συνέντευξη
Οι αντιθέσεις που φτιάχνουν το μεγαλείο της ζωής

Αυτοί που εγώ γνωρίζω, μάχονται, προσπαθούν, νοιάζονται, αγαπούν, αποτυγχάνουν. Είναι κανονικοί,
φυσιολογικοί άνθρωποι. Ευτυχώς, γιατί οι “άλλοι” μοιάζουν κάπως με ζόμπι! Περιφέρονται,
ψεύδονται, αλλαξοπιστούν, δεν κλαίνε, δεν γελάνε, δεν συγκινούνται. Μάταιος κόπος καταβάλλεται
για να πείσουν πως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που κάθε μέρα ζούμε, αλλά μια άλλη που
περιορίζεται στις τέσσερις πλευρές του κουτιού της TV.

Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Μανίνης
Άννα Μαρτίνου
Χρυσή Πυρουνάκη
Άννα Στυλιαρά

Ιωάννα Λαμπράκη

Καιρός είναι να αφήσουμε την πραγματική μειονότητα να βιώσει τη μοναξιά τόσων και τόσων αθώων
συνανθρώπων μας. Ίσως έτσι ξυπνήσουν τα βαθιά κοιμισμένα συναισθήματα τους.

Υπεύθυνοι Διανομής

Τζένη Παπαζιού

Διόρθωση κειμένων

18 // Homo automobilis
Έξω μπορεί να καίγεται το σύμπαν... ο homo automobi-

18

lis είναι ασφαλής βιδωμένος στο κάθισμα
20 // Φθινοπωρινά αντικαταθλιπτικά κίνητρα
22 // Φτηνές πτήσεις από το Αλμπουκέρκι
Περιοδεία balkan και gypsy rock μουσικών στη γηραιά
ήπειρο

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

24 // Βαθύ πορτοκαλί σαν απόγνωση

22

25 // Serious προτάσεις
Η Χρυσή Πυρουνάκη επιλέγει και προτείνει βιβλία

210 8214744
Έκδοση
Ευγενία Παπαζιού

26 // Σινεμά: Νέα σεζόν... φλεγόμενο τοπίο

Τ. 22810 79449

Φεστιβαλικό φθινόπωρο

F. 22810 79409

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

c SOME RIGHTS RESERVED
Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι
αδειοδοτημένο με Creative Commons c Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (Attribution - Share Alike)
έκδοση 3.0. Ελλάδα.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό μόνο του αδειοδοτημένου με c
περιεχομένου και η δημιουργία παράγωγου έργου μόνο εκ του αδειοδοτημένου με c περιεχομένου
του περιοδικού υπό τους όρους της εν λόγω άδειας (βλ. http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/gr). Υποχρεωτική αναφορά στον τίτλο του περιοδικού και το δημιουργό του άρθρου.
Ελλείψει ειδικής σήμανσης, για το λοιπό εκ του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious ισχύει
το © ALL RIGHTS RESERVED.

Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος

28 // Οδηγός νησιών
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4 // Ατζέντα

Μηνιαίο περιοδικό

03

se
editorial

φωτό: Γιώργος Πυρουνάκης

περιεχόμενα

se
περιεχόμενα

editorial

02

www.serious.gr
info@serious.gr
Εκτύπωση
Multimedia A.E.

c
b
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
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ατζέντα

16

19

“Καρδιά μου” ονομάζει ο Νίκος
Μπένος-Πάλμερ την έκθεση γλυπτικής, που φιλοξενείται στην Scala
Shop Gallery, έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ματογιάννι 48

Νάξος
H Έλενα
Κισελίοβα (βιολί)
και η Χρυσαυγή
Πανουργιά (κιθάρα)
συναντιούνται στο
Eνετικό Μουσείο στο
πλαίσιο του Domus
Festival

29

Μύκονος

με βιολί, λαούτο, τσαμπούνα,
τουμπάκι, τραγούδι και χορό. Στο
Ενετικό Μουσείο στις 19.30

30

Animasyros. Προβολές
ταινιών animation, παρουσιάσεις διεθνών φεστιβάλ,
εργαστήρια και φόρουμ.
Στο Θέατρο Απόλλων
και στους χώρους του
Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Ερμούπολης

Κυριακή

Γυάρος 26

Μύκονος
Το βιβλίο του Παναγιώτη Κουσαθανά με τίτλο “Λοξές Ιστορίες”
παρουσιάζεται στις 20.30 στην
αίθουσα της
ΚΔΕΠΠΑ
Μυκόνου στο
Ματογιάννι

25

Επίσκεψη-προσκύνημα στη Γυάρο πραγματοποιεί ο σύλλογος «Γυάρος – Ιστορική Μνήμη». Αναχώρηση από το Κίνι-Σύρου στις 8.30
κι επιστροφή στις 18.00. Κόστος συμμετοχής
50 €, φοιτητικό -μαθητικό δωρεάν. Λόγω του
περιορισμένου αριθμού θέσεων στο πλοίο, είναι απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής στα
τηλ 210-9709405 και 6977347896

ς

ο
ρι

Σύρος

β
ώ
τ

Ολοκληρώνεται η έκθεση για την
παιδική εργασία στη Σύρο με τίτλο
“Τα αόρατα παιδιά”, που πραγματοποιείται στο Βιομηχανικό Μουσείο
της πόλης

Οκ

09

Σύρος
Παραδοσιακή

11

18 έως 30
Σεπτεμβρίου

23

Σύρος

20

04

Κονσέρτο Ηλιοβασίλεμα
Παραδοσιακή μουσική βραδιά

Έκθεση
φωτογραφίας του
Γιάννη Μπαριτάκη
έως τις 29
Σεπτεμβρίου στην
αίθουσα τέχνης
“Ερμούπολη”

24 έως 27
Σεπτεμβρίου

21

Έκθεση collage με τίτλο “Χάρτινα
ταξίδια ΙΙ” παρουσιάζει η εικαστική ομάδα Just 5 στην Πινακοθήκη
Κυκλάδων, έως 20 Σεπτεμβρίου

Νάξος

Τήνος

Όλοι μαζί τραγουδάμε Μάνο
Χατζιδάκι. Στο
πιάνο ο Κλέαρχος Καραγιαννίδης και στο τραγούδι
η Χρυσούλα Κεχαγιόγλου και η
Μαριέττα Δελώτη. Στην πλατεία της
Καρδιανής στις 21.00

Σύρος

Σύρος

Σάββατο

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

16/9-18/10

απόσταξη τσίπουρου

φωτό: Ian Muttoo

cba

στα Χρούσα

13

16 έως 18
Οκτωβρίου
Σύρος
Τριήμερο Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας ξεκινά στις
16 Οκτωβρίου σε διαφορετικούς χώρους, αίθουσες και καφέ
της Ερμούπολης

agenda
Eάν θέλετε να
παρουσιάσουμε τις
εκδηλώσεις που
οργανώνετε (εκθέσεις,
συναυλίες, παραστάσεις,
κοινές δράσεις κ.α.)
ενημερώστε μας με e-mail
στο agenda@serious.gr
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se
μύκονος
Λοξές ιστορίες
του Παναγιώτη Κουσαθανά
Το τελευταίο βιβλίο

με γραφικό περιτύλιγμα. Όπως και η αρχαιολόγος -ηρωίδα της πρώτης ιστορίας-, ο Κουσαθα-

θανά:

νάς δείχνει να πιστεύει στην παράδοση ως το
βέρος Μυκονιάτης, με υπέροχο

μόνο εφαλτήριο για καθετί μοντέρνο, αλλά ταυ-

θανά “Λοξές Ιστορίες”

λόγο και υπαρξιακές αγωνίες: ο Παναγιώτης

τόχρονα απορρίπτει ‘‘κάθε στοιχείο που μυρίζει

παρουσιάζεται στην αί-

Κουσαθανάς που εργάστηκε ως δάσκαλος είκοσι

μπαγιατίλα και οδηγεί στην εκζήτηση και τον

θουσα της Κοινωφελούς

χρόνια και ξεχώρισε ως ποιητής, διηγηματογρά-

ψευτισμό, όσο παλιό και αν είναι’’. Χολομανά

Δημοτικής Επιχείρησης

φος και μελετητής του νησιού του. Αυτή η πέν-

(εξοργίζεται και θρηνεί) λοιπόν, για “τη μετα-

Πολιτιστικής Προβολής

θιμη μεταφορά είναι από τις 21 Λοξές ιστορίες

μόρφωση και το λυκόφως ενός τόπου όπου με

και Ανάπτυξης Μυκό-

του, το καινούργιο βιβλίο του με μυθ-ιστορίες

αξιοσημείωτη φυσικότητα συναντιούνταν ανέ-

νου στο Ματογιάννι,

για τα ολέθρια επακόλουθα του χρόνου, οι οποί-

καθεν το ιερό με το βέβηλο, το σοβαρό με το

την Παρασκευή 25 Σε-

ες τελειώνουν με ερωτηματικό (Εκδ. Ίνδικτος).

μπουρλέσκο και το γκροτέσκο’’, αλλά δεν μένει

πτεμβρίου 2009, στις

Μη φανταστείτε όμως εύκολες καταγγελίες ή

μόνο εκεί...».

8.30 μ.μ.

δημοσιογραφικής πνοής σχόλια σε ντοπιολαλιά,

Αλέκος
Φασιανός

info

07
άποψη

«Μοσχοβολούν οι γειτονιές βασιλικό και ασβέστη
Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μάντρες τα παιδιά»
Τάσος Λειβαδίτης

“Άρωμα καλοκαιριού” εξακολουθεί να μυρίζει στο Rocabella Art Hotel στη Μύκονο, όπου

cba

κείμενο:

θα αποτελέσουν τις μοναδικές ρεαλιστικές

Γιώργος Ασσύριος

επιλογές για ένα σημαντικό αριθμό ανθρώ-

εικονογραφηση:

πων. Την ίδια στιγμή, η άρχουσα τάξη της

Άννα Στυλιάρα

χώρας και οι πολιτιστικοί της εκπρόσωποι
περιφρονούν κάθε στοιχείο γνήσιας λαϊκής

γκαλερί Kourd. Σκοπός της έκθεσης, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι να δείξει τα χρώματα

Τον Σεπτέμβριο συμπληρώνονται 8 χρόνια

έκφρασης και στο κρατικό ραδιόφωνο και

του ελληνικού καλοκαιριού και την ξενοιασιά των διακοπών. Πρόκειται για θέματα απλά και

από τον θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη.

τα κοσμικά κέντρα της εποχής παίζουν δυτι-

κατανοητά από τον επισκέπτη, θέματα που αντιστοιχούν στο πλούσιο τοπίο της Ελλάδας. Μία

Έχουν προγραμματιστεί, ήδη, μεγάλες συ-

κότροπα ελαφρά τραγούδια, μακριά από τις

ευκαιρία για τον επισκέπτη να γνωρίσει την ελληνική ζωγραφική και τα ελληνικά χρώματα.

ναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς

αγωνίες της κοινωνικής πλειοψηφίας, ενώ

τιμή του, έστω και αν ο ίδιος για δεκαετίες

το ρεμπέτικο τραγούδι, δημιούργημα και

φοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ. Η έκθεση των δύο αυτών ομάδων

ολόκληρες απέφευγε συνειδητά τις εμφανί-

αυτό του λαϊκού παράγοντα, έχει σβήσει,

μαζί λειτουργεί σαν μία χρονική συνέχεια, μία

σεις σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους και

αδυνατώντας να προσαρμοστεί στις νέες

σύνδεση του παρελθόντος με το τώρα.

σε νυκτερινά κέντρα. Θα ήταν πολύ εύκολο

κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

για κάποιον να αποδείξει ότι ο Καζαντζίδης

μεταπολεμικά.

Α. Βεϊνόγλου, Ρ. Κανά, Ε. Κανέλλου, Κ. Κα-

υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τρα-

Τότε ακούστηκε, για πρώτη φορά, ο

στώρη, Κ. Κατσιφαράκη, A.Κλουτσινιώτη,

γουδιστής. Το δύσκολο είναι να κατανοή-

Καζαντζίδης. Η μοναδική του φωνή «πλημ-

ωματική του σχέση με την τέχνη του, αυτή

το οποίο κρύβεται ο προσωπικός του συμ-

Ν.Κόνιαρης, Ι.Ξανθοπούλου, Μ.Παπαϊω-

σει κανείς τον Καζαντζίδη ως ένα σύνθετο

μύρισε» τις φτωχογειτονιές, τα γιαπιά, τα

η μοναδική ταύτιση της προσωπικής στάσης

βιβασμός με αστικές αξίες και αρχές. Αδι-

άννου, Μ.Παρλαμάς, Μ.Πεταλάς, Π.Σάμι-

κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο που

εργαστήρια, τις αυλές των χαμόσπιτων,

ζωής του, με το είδος της τέχνης που εξέ-

αφορεί για τους διαμορφωτές πολιτιστικών

ος, Γ.Σαρακηνός, Ν.Σμυρλή, Α.Φασιανός,

συμπύκνωσε και εξέφρασε με τα τραγούδια

τα καφενεία και τις ταβέρνες, έγινε ένα με

φραζε και των κοινωνικών στρωμάτων στα

κανόνων και για τους επίσημους κατασκευ-

L.Orozco.

του, αλλά και με την προσωπική του ζωή,

τα βιώματα και το χαμένο όνειρο των κα-

οποία αυτή απευθυνόταν. Ο Καζαντζίδης

αστές μιας γκροτέσκο λαϊκότητας. Η σχέση

την πορεία, τα βάσανα και τις αγωνίες των

τατρεγμένων. Τα τραγούδια του έσπασαν

δεν αποστασιοποιείται από τα τραγούδια

του με τον κόσμο είναι αδιαμεσολάβητη και

λαϊκών στρωμάτων όλη την ταραγμένη με-

τη σιωπή που είχε επιβληθεί στα λαϊκά

του, δεν είναι ένας απλός ερμηνευτής τους,

αυθεντική. Από εδώ πηγάζει η λατρεία του

ταπολεμική περίοδο.

στρώματα και αποτέλεσαν τη δραματική

αλλά η ζωή του η ίδια ταυτίζεται με αυτά.

κόσμου για το πρόσωπό του, ο Στέλιος, δεν

αφήγηση των κατατρεγμένων, τη μελωδική

Γνωρίζει και ο ίδιος την κοινωνική ήττα του

είναι μόνο εκφραστής, είναι οργανικό κομ-

Τη δεκαετία του πενήντα, η κοινωνική

προέκταση μιας δύσκολης ζωής και συχνά

εργαζόμενου κόσμου και τον προσωπικό

μάτι της φτωχολογιάς.

κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων, από

το μοναδικό σύντροφο στα αφιλόξενα εργο-

εγκλεισμό στη Μακρόνησο, εργάζεται σε

Η στάση του, ασφαλώς, νικήθηκε. Στην

κάθε άποψη, είναι τραγική. Η φτώχεια και

στάσια της Δύσης. Από αυτή την άποψη, ο

οικοδομές και εργοστάσια και παραμένει,

εποχή της αγοράς, η λαϊκή έκφραση κρίνε-

η ανέχεια αποτελούν την καθημερινή πραγ-

Καζαντζίδης δεν κλαψούρισε, όπως συχνά

σε όλη του τη ζωή, συνδεδεμένος με την

ται και αυτή από την ικανότητα μεγιστο-

ματικότητα για την πλειοψηφία του εργα-

λέγεται, αλλά η φωνή του αποτέλεσε τον

κοινωνική του τάξη και τις αγωνίες της.

ποίησης των κερδών. Το μοντέρνο πνεύμα

ζόμενου κόσμου, η αναγκαστική αστυφι-

αναγκαίο και λυτρωτικό αναστεναγμό όλων

Αποχωρεί από τα νυχτερινά κέντρα το 1965,

επιτάσσει την υποταγή του λαϊκού στις προ-

λία, λόγω εμφυλίου, γιγαντώνει τις πόλεις,

εκείνων που συνέχιζαν να παλεύουν, κάτω

αηδιασμένος από τη νέα πραγματικότητα

τιμήσεις και τα γούστα των μικροαστών και

Εκθέτουν ζωγράφοι καταξιωμένοι αλλά και νέοι από-

εικαστικά

Εβίτα
Κανέλλου

υν

νο
ί
α ...
β
Peter Benz
μ μα
υ
Έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου από 2
σ κό
έως 10 Οκτωβρίου 2009. Μοντέρνα γλυπτά σε μέταλλο και
α
αντίγραφα αυθεντικών έργων τέχνης του Peter Benz.

συσσωρεύοντας ακόμα μεγαλύτερα κοινω-

από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, για μια

που επικρατεί στη νύχτα, συγκρούεται με

των νεόπλουτων που τα σπάνε στην παρα-

Για τα μνημεία της Δήλου

νικά δεινά στις προσφυγικές και εργατικές

καλύτερη ζωή.

τις δισκογραφικές εταιρίες και αρνείται πει-

λιακή, κάνοντας επίδειξη της υποτιθέμενης

Διάλεξη του αρχαιολόγου και

γειτονιές της Αθήνας, του Πειραιά και της

Θα ήταν, όμως, λάθος να σταματήσουμε

σματικά να ενσωματωθεί και να απολαύσει

κοινωνικής τους καταξίωσης. Το τραγούδι

αντιπρόεδρου της Ένωσης των

Θεσσαλονίκης. Οι κοινωνικοί αποκλεισμοί,

εδώ. Θα ήταν αρκετά «κοινωνιολογίστικο»

τα προνόμια που του δίνει το «σύστημα».

δεν είναι πλέον βίωμα, αλλά εμπόρευμα και

Φίλων Δήλου-Ρήνειας Πανα-

τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων,

να περιορίσουμε τον Καζαντζίδη σε έναν

Απεχθάνεται το χρήμα, τον πλουτισμό,

γιώτη Χατζηδάκη, με θέμα:

ο αυταρχισμός του κράτους και ο κυνισμός

απλό εκφραστή συγκεκριμένων κοινωνικών

την κοινωνική προβολή και τις δημόσιες

Συντήρηση-Στερέωση των

των κυρίαρχων, που συχνά προέρχονται και

σχέσεων ή σε εμπνευσμένο ερμηνευτή με-

σχέσεις. Είναι αξίες άγνωστες για τον ίδιο

Ο Καζαντζίδης, όμως, τραγουδούσε -για

μνημείων της Δήλου. To

από κοινωνικές ομάδες που συνεργάστηκαν

γάλων έντεχνων και λαϊκών συνθετών, όπως

που επιμένει πεισματικά και με μεγάλο προ-

να θυμηθούμε και τον ποιητή- για να σμίξει

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

ανοικτά με τους Γερμανούς κατακτητές,

ο Θεοδωράκης, ο Χατζιδάκις, ο Ξαρχάκος ή

σωπικό κόστος σε ένα αξιακό πλαίσιο που

και όχι για ξεχωρίσει από τον κόσμο. Από

στις 8.30 μ.μ στην αίθουσα

σκορπούν την απογοήτευση και την αίσθη-

ο Τσιτσάνης και ο Άκης Πάνου, οι οποίοι δι-

χαρακτηρίζει τα λαϊκά στρώματα. Η απλό-

αυτή την άποψη, θα είναι πάντα επίκαιρος

ση ήττας στον εργαζόμενο κόσμο. Ο πόνος

αμόρφωσαν με αποφασιστικό τρόπο, μετα-

τητα, η ειλικρίνεια, η αλληλεγγύη και ο έρω-

για όσους αναζητούν τα χνάρια ενός πραγ-

και η εγκατάλειψη γίνονται καθημερινά βι-

πολεμικά, τη λαϊκή κουλτούρα και το λαϊκό

τας είναι ο δικός του ηθικός ορίζοντας και

ματικά λαϊκού πολιτισμού, που δε μπορεί

ώματα ενός λαού που είδε με βίαιο τρόπο να

αίσθημα. Κάτι τέτοιο ισχύει άλλωστε και για

με βάση αυτόν προσδιορίζει τη σχέση του

να σημαίνει τίποτα άλλο, παρά μια διαφο-

ματαιώνονται τα κοινωνικά του οράματα.

άλλους σημαντικούς λαϊκούς τραγουδιστές,

με το τραγούδι και το κοινό του. Δεν ντρέ-

ρετική σχέση των πολλών με την ιστορία,

Συχνά, η μετανάστευση και η εργασία στις

όπως ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

πεται για την κοινωνική του καταγωγή και

την έκφραση, την ίδια τελικά την ανθρώπινη

δεν προβάλλει ένα λαϊκό προφίλ, πίσω από

ζωή.

ba

>Που: Rocabella Art Hotel & Spa,
Άγ. Στέφανος
>Πότε: Δευτέρα-Κυριακή
11.00-14.00 & 18.00-22.00
>τηλ. 22890 28930

Για τον Στέλιο
Καζαντζίδη…

βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 27 Σεπτεμβρίου ομαδική έκθεση των συνεργατών της αθηναϊκής

της ΚΔΕΠΠΑΜ, στo Μα-

c

Άρωμα
καλοκαιριού

τογιάννι.

on

«...Ένας

rr

is

βιβλίο

του Παναγιώτη Κουσα-

Η κριτικός λογοτεχνίας Μικέλα Χαρτουλάρη έγραψε για το βιβλίο του Παναγιώτη Κουσα-
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φάμπρικες της Δύσης και της Αυστραλίας

Το ιδιάζον με τον Καζαντζίδη είναι η βι-

μέσο κοινωνικής διάκρισης και επιβεβαίωσης προνομίων.
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Η Απάνω Μεριά διατηρεί ακόμη αναλλοίωτα πολλά από τα
χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα του
Κυκλαδίτικου τοπίου

Πεζοπορία σε
ξεχωριστά μονοπάτια
cba

κείμενο-φωτογραφιεσ:

Γιάννης Βαβίτσας

κές ιδιότητες, μας δίνουν υπέροχα ροφήματα και χρησιμο-

πουλιών, που τρέφονται συνήθως με έντομα αλλά και με

ποιούνται ευρέως στη μαγειρική. Επίσης, τα περισσότερα

τους σπόρους των φυτών τριγύρω μας.

από αυτά συνδέονται και με εντυπωσιακές ιστορίες. Τα πιο

Βουνό, θάλασσα, ουρανός. Ζώα, φυτά, πουλιά, ψά-

κοινά είδη φρυγάνων που θα συναντήσουμε είναι το θυμάρι,

Άκρως εντυπωσιακός είναι και ο μικρόκοσμος με χιλιά-

ρια. Άνθρωπος. Μια περιήγηση στην Απάνω Μεριά, στα

το φασκόμηλο, η λαδανιά, και η αστοιβήδα καθώς και θά-

δες μορφές ζωής, βγαλμένες σαν από ταινία επιστημονικής

βόρεια της Σύρου, μας φέρνει πιο κοντά σ’ αυτό που εί-

μνοι σχίνων και αρκεύθων. Βέβαια αυτό που βλέπουμε το

φαντασίας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σκύψου-

μαστε. Ένα μόνο κομμάτι ενός μαγικού συνόλου!

καλοκαίρι είναι η μισή πραγματικότητα γιατί τα περισσότε-

με λίγο να τον δούμε.

ρα φυτά δεν είναι ανθισμένα, αλλά ξερά. Αν όμως επισκεφθεί
Η Απάνω Μεριά διατηρεί ακόμη αναλλοίωτα πολλά από

κανείς τα ίδια μέρη την άνοιξη βλέπει ένα τελείως διαφορε-

Βλέποντας κανείς όλα αυτά καταλαβαίνει τον τρόπο λει-

τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα του

τικό τοπίο με εκατοντάδες λουλούδια ανθισμένα -ακόμα και

τουργίας του οικοσυστήματος, πώς δηλαδή, όλες οι μορφές

Κυκλαδίτικου τοπίου. Ξεκινώντας την οικοπεριήγηση έχου-

ορχιδέες- σε κάθε πιθανό και απίθανο μέρος.

ζωής συνυπάρχουν στη φύση. Τα φυτά προσφέρουν τροφή

με την ευκαιρία να δούμε τις αναβαθμίδες που έπαιξαν κα-

Στο τέλος κάθε διαδρομής, πριν ξεκινήσουμε για το δρό-

Ο τελικός στόχος μίας τέτοιας διαδρομής είναι όχι μόνο

μο του γυρισμού, παίρνουμε μια ανάσα δροσιάς σε κάποια

να κατανοήσουμε το περιβάλλον γύρω μας, αλλά να ενδια-

από τις υπέροχες παραλίες της Απάνω Μεριάς: τον Αετό, τη

φερθούμε λίγο παραπάνω γι’ αυτά τα υπέροχα μέρη. Γιατί

Βαρβαρούσα, τη Λία ή τα Γράμματα, ανάλογα με το μονοπά-

τελικά δεν έχει νόημα να ονειρευόμαστε το ιδανικό σπίτι με

τι που ακολουθούμε κάθε φορά.

τον τεράστιο κήπο και την πισίνα, αφού όλα αυτά εκεί έξω
μας περιμένουν να τα απολαύσουμε. Το μόνο που πρέπει να

Επίσης όποιος φέρει μαζί του μια απλή μάσκα εύκολα

κάνουμε εμείς από την πλευρά μας είναι να προσπαθήσουμε

μπορεί να συνεχίσει, μόνος του πια, την οικοπεριήγηση κάτω

να τα διατηρήσουμε ανέπαφα και η φύση θα μας το ανταπο-

από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου θα συναντήσει δεκά-

δώσει στο πολλαπλάσιο.

δες είδη ψαριών.

στα πουλιά και τα έντομα και σε αντάλλαγμα παίρνουν τη

θοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της γεωργίας στις Κυκλάδες

Όσο προχωράμε έχουμε πάντα τα μάτια μας ανοιχτά και

βοήθεια τους στην επικονίαση. Στη συνέχεια τα έντομα γί-

και να πορευτούμε διασχίζοντας λιθόστρωτα μονοπάτια. Αν

αν κοιτάξουμε ψηλά θα δούμε διάφορα αρπακτικά, όπως γε-

νονται τροφή για τις σαύρες και τα μικροπούλια και αυτά με

είμαστε τυχεροί θα συναντήσουμε ανθρώπους και έναν τρό-

ράκια και πετρίτες. Αυτά τα πουλιά βρίσκονται στην κορυφή

τη σειρά τους τροφή για τα φίδια και τα αρπακτικά, όπως ο

πο ζωής που σιγά- σιγά χάνεται.

της τροφικής αλυσίδας των οικοσυστημάτων που επισκεπτό-

αετός και τα γεράκια.

μαστε και τρέφονται με ποντίκια, σαύρες αλλά και με μικρόΣτο πρώτο τμήμα της διαδρομής θα πάρουμε πληροφορί-

τερα πουλιά.

ες για τη λειτουργία του οικοσυστήματος και τη χλωρίδα της

Εκτός όμως από τις πληροφορίες για το οικοσύστημα
έχουμε την ευκαιρία να δούμε παλιές αγροικίες, να πιούμε

περιοχής. Τα περισσότερα φυτά της περιοχής είναι φρύγανα

Πιο κοντά σε μας, πάνω στις ξερολιθιές και τους θά-

τα οποία, εκτός από το άρωμά τους, διαθέτουν φαρμακευτι-

μνους, βρίσκουν καταφύγιο διάφορα άλλα μικρότερα είδη

νερό από πηγάδια που θα συναντήσουμε, αλλά και να το
προσφέρουμε σε όποιον το έχει ανάγκη.

Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρία
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού λειτούργησε φέτος στη
Σύρο δυο ενημερωτικά περίπτερα. Ένα στην πλατεία Μιαούλη, στην Ερμούπολη και ένα στην Καμάρα
της Άνω Σύρου.

Κλασικό μπαλέτο
Μαθήματα κίνησης-έκφρασης
Για ενήλικες και παιδιά

Όσοι επισκέφθηκαν τα περίπτερα, πέραν των πληροφοριών και του ενημερωτικού υλικού που
πήραν, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και σε οικοπεριηγήσεις που έγιναν στα μονοπάτια της
Απάνω Μεριάς. Στόχος των οικοπεριηγήσεων ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία
της ορνιθοπανίδας, αλλά και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Ηρώων Πολυτεχνείου 84
22810.80690
Σύρος

10

o
Ch

u-Y

11

se
φεστιβάλ

uo
uK

το

υ

se
φεστιβάλ

ό
Aπ

n i m a tio n Fl yi n g
το a
Bo
y

Tο
animation…
έρχεται
Κυκλάδες
επιμεληθεί εργαστήρια και σεμινάρια για την ιστορία

ρια της τεχνικής “Stop Motion Animation” για μαθητές

δίων αποβιβάζεται στην Ερμούπολη της Σύρου για

και την πολυμορφία της ραγδαία εξελισσόμενης τέ-

των σχολείων της Σύρου και για φοιτητές κινηματο-

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

χνης του animation.

γράφου και οπτικοακουστικών τεχνών, ενώ πλαισιώ-

Πρόγραμμα Forum
Πνευματικό Κέντρο

>113:00 The animation workshop - Παρουσίαση
της σχολής και προβολή πρόσφατης σειράς ταινιών

Αφιέρωμα φεστιβάλ
Θέατρο Απόλλων

«bachelor films».

Πέρα από τις συνεχόμενες προβολές για το διαγω-

νεται από πάρτυ, διάφορα δρώμενα και ολοκληρώνε-

24/09
Brave new animation

>114:00 Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

26/09 (απογευματινές ώρες)

To Animasyros 2.0, φιλοξενεί από 24 έως 27 Σε-

νιστικό τμήμα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο Θέα-

ται με την καθιερωμένη τελετή λήξης και απονομής

Η εμψύχωση ως μέσο μετάδοσης κοινωνικών μηνυ-

>115:00 Σχολή Dunav Film

Ωριαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών των κατα-

πτεμβρίου δημιουργούς animation από την Ελλάδα και

τρο Απόλλων και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, η

βραβείων.

μάτων και αφύπνισης της κοινής γνώμης

Pitching animation shells

International Trickfilm Festival (Γερμανία)

το εξωτερικό, οι οποίοι συμμετέχουν με τα έργα τους

φετινή διοργάνωση εμπλουτίζεται με μία νέα διάστα-

Τον Σεπτέμβριο του 2008, κατά τη διάρκεια του

Διεξαγωγή ανοικτής συζήτησης πάνω σε περιπτώ-

Η καρδιά του φόρουμ

Annecy International Animated Film Festival

στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ. Σκοπός του

ση, αυτή του φόρουμ. Πρόκειται για μία συνεδριακή

Animasyros 1.0, προβλήθηκαν πάνω από 140 ταινίες

σεις (case studies) ταινιών animation που είτε ως

>116:00 Παρουσίαση 4 έργων εμψύχωσης σε

(Γαλλία)

φεστιβάλ είναι να προβάλλει το έργο των οπτικοακου-

εκδήλωση, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαί-

κινουμένων σχεδίων από 26 χώρες του κόσμου.

καλλιτεχνικά, είτε ως διαφημιστικά έργα κατάφε-

διανομείς, σταθμούς και παράγοντες του οπτικοα-

Anifest Czech Republic (Τσεχία)

στικών δημιουργών, που επιλέγουν ως μέσο έκφρασης

ου, που προσελκύει επαγγελματίες κινουμένων σχεδί-

Το φεστιβάλ είναι μια πρωτοβουλία της εταιρίας

ραν να συνεπάρουν και να αφυπνίσουν το κοινό

κουστικού χώρου. Τα έργα προβάλλονται και ανα-

την ανερχόμενη τεχνική της εμψύχωσης (animation)

ων από όλο τον κόσμο, όπως σκηνοθέτες, παραγωγούς

αστικού πολιτισμού Πλατφόρμα και πραγματοποιείται

και ως εκ τούτου να εκπληρώσουν την κοινωνική

λύονται διεξοδικά από τους δημιουργούς τους, αξι-

και τα νέα μέσα σε οποιαδήποτε μορφή τους.

ξιωμένων Φεστιβάλ:

Διαγωνιστικό
πρόγραμμα

και διανομείς, με στόχο να φέρει κοντά τους επαγγελ-

σε συν-διοργάνωση με το Πνευματικό Κέντρο του Δή-

αποστολή τους σε εθνικό ή ακόμα και σε διεθνές

ολογούνται τεχνικά, καλλιτεχνικά και εμπορικά.

Έχουν προσκληθεί, επίσης, εκπρόσωποι αντίστοι-

ματίες του animation, να παρουσιάσει νέες δουλειές

μου Ερμούπολης, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυ-

επίπεδο.

Συμμετοχές

χων φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων του εξωτερικού να

και να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας που

κλάδων, σε συνεργασία με την εταιρία οργάνωσης και

>114:00 PERSEPOLIS - προβολή ταινίας

Εταιρίες animation: Time Lapse, Magikon, BeetRoot,

καταθέσουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους,

υπόσχεται η βιομηχανία του animation.

παραγωγής mscomm. Χορηγός επικοινωνίας είναι το

>115:00 ASIFA - Αναστασία Δημητρά & Vesna

Undo, No Mint, Kedd Animation Studio/Hungary

περιοδικό Serious.

Dovnikovic κάνουν αναφορά στη δύναμη του

Κανάλια: ΕΡΤ, MEGA CHANNEL, SKAI, MAD TV

26-27/09 (απογευματινές ώρες)

animation ως μέσο μεταφοράς κοινωνικών μηνυ-

Ανεξάρτητοι δημιουργοί: Ιορδάνης Ανανιάδης, Σπύρος

Προβολές ταινιών που λαμβάνουν μέρος στο

μάτων.

Σιάκας, Στράτος Στασινός, Bordo Dovnikovic.

διαγωνιστικό τμήμα.

>116:00 MKO - οι Γιατροί του Κόσμου και η

>118:30 PIXAR - Παρουσίαση της κορυφαίας

Κριτική επιτροπή

WWF χρησιμοποιούν το animation για να επικοι-

εταιρίας animation. Η Φιλοσοφία και οι τεχνικές.

Ulrich Wegenast (Γερμανία)

νωνήσουν καλύτερα και με πιο άμεσο και δυνατό

>121:00 Πάρτυ έναρξης φεστιβάλ

Vesna Dovnikovic (Κροατία)

ενώ πανεπιστημιακοί καθηγητές και εκπαιδευτές έχουν

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστή-

Αναστασία Δημητρά (Ελλάδα)

τρόπο το μήνυμα τους.

25/09
Animation VS education
Η εμψύχωση στην εκπαίδευση,

Θέατρο Απόλλων

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
Πνευματικό Κέντρο

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί. Για
πιθανές αλλαγές επισκεφθείτε το site του φεστιβάλ
www.animasyros.gr

η εμψύχωση ως εκπαίδευση
Παρουσιάσεις υποδειγμάτων τυπικής και άτυπης

25-26/09 (πρωινές ώρες)

εκπαίδευσης πάνω στην τέχνη της εμψύχωσης από

Ο εκπαιδευτικός Στέλιος Λαζαρίδης και η

θεσμικούς φορείς της οπτικοακουστικής εκπαίδευ-

συνεργάτης Κωνσταντίνα Καστράνη απευθύ-

σης και έρευνας.

νονται στους δασκάλους αλλά και στα παιδιά της

>110:00 ΤΕΙ Αθηνών

έκτης δημοτικού των σχολείων της Σύρου σε ένα

>111:00 Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σύρος

σεμινάριο για την ανάπτυξη project με την τεχνική

>112:00 Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Μυτιλήνη

“Stop Motion Animation”.

Το Αnimasyros θα διεξαχθεί στις 24- 27 Σεπτεμβρίου
στο Θέατρο Απόλλων και στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ερμούπολης.
Περιλαμβάνει προβολές ταινιών animation, ανοιχτές
συζητήσεις και εργαστήρια. Σε όλες τις προβολές του
φεστιβάλ και στα πάρτυ η είσοδος είναι ελεύθερη.

info

Το Διεθνές Φεστιβάλ Animation και Κινουμένων Σχε-

Από το animation
Μαρίζα του Κρυστάλλη

13

12

se
πάρος - νάξος

Ι love kyklades

ει κ α στι κ ά
Επτά νέοι εικαστικοί επεξεργάζονται τις
μεταμορφώσεις

της

se
κυκλάδες

πραγματικότητας

cba

κείμενο:
Έλενα Αρσένη

σημειώνοντας με μαρκαδόρους, χαρτοταινίες, σπρέι και κολάζ τις έννοιες της

Οι διακοπές στις Κυκλάδες ενσαρκώ-

- Μου αρέσει η αγροτική Πάρος. Τα

δίπλα και το μπαρ Brazil παραδίπλα. Άλλα

μεταμφίεσης, των ερωτικών συμπλεγμά-

νουν το όνειρο χιλιάδων παραθεριστών

βόδια της, οι βοσκοί της, οι παλιοί της Μύ-

αγαπημένα μου στέκια είναι η ταβέρνα της

των, της παιδικότητας, του παράλληλου

κάθε χρόνο. Στις ατελείωτες αμμουδιές

λοι και τα αμπέλια της. Για μένα η Πάρος

Χαρούλας στη Μάρπησσα, η πίσω αυλή

χρόνου, του neon θαυμαστού κόσμου και

και τα καθάρια νερά του Αιγαίου, με τον

είναι ακόμα και σήμερα η Πάρος της παι-

του μπαρ Agosta στη Νάουσα, η ταβέρνα

του θανάτου.

ήλιο να λάμπει πάνω από τα θαυμαστά

δικής μου ηλικίας, η Πάρος των αγροτών

στην κεντρική πλατεία του Κώστου.

νησιά η ζωή είναι απλά τέλεια. Στο κέ-

και των ψαράδων.
- Ξεχωρίζω τη Μάρπησσα γιατί μαζί

νείς στο νησί είναι η Καταπολιανή μας.

κατάλευκο. Είναι η Πάρος το πανέμορφο

με τις Λεύκες αποτελούν τα ωραιότερα

Είναι η ωραιότερη εκκλησία της Ελλάδας

Αιγαιοπελαγίτικο νησί που ξεχωρίζει για

χωριά. Το στενό της Αντιπάρου διότι εί-

μαζί με τις εκκλησιές της Θεσσαλονίκης

πούλου, Θάνος Κοσμίδης, Αγγελική Μπό-

Έκθεση φωτογραφίας

ζου, Φωτεινή Παλπάνα, Γιάννης Χειμω-

Στον ανακαινισμένο χώρο του μεγάρου Δημητρακοπούλου παρουσι-

τις φυσικές ομορφιές του και την παραδο-

ναι το φόντο της ωραιότερης δύσης στις

και του Αγίου Όρους. Τα παλιά Λατομεία

νάκης

άζεται έκθεση φωτογραφίας με τίτλο “ARCHITEXTURE” της Άννας

σιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική του. Ο

Κυκλάδες. Την Παροικία γιατί σε αυτήν

για να καταλάβει ο επισκέπτης ότι η Πά-

Μητρογιάννη. Το θέμα της έκθεσης προσεγγίζει την αρχιτεκτονική με

δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου μιλάει

βλέπεις με τη μεγαλύτερη καθαρότητα τον

ρος είναι και ο Σκόπας αλλά και η κλασσι-

απέριττη και συγχρόνως ιδιόμορφη ματιά. Η Άννα Μητρογιάννη σπού-

στο Serious για τη μεγάλη του αγάπη.

πολιτιστικό συγκρητισμό πάνω στον οποίο

κή αρχαιότητα, την Παροικία και τον Φά-

βασίστηκε ο οικισμός .

ραγγα την ώρα που δύει ο ήλιος, αλλά και

δασε φωτογραφία στην Αθήνα και στο Βερολίνο, ενώ ζει και εργάζεται
> Μέχρι 25 Σεπτεμβρίου
> Ώρες λειτουργίας:
12:00-14:00 & 20:00-01:00
> Εκθεσιακός χώρος: Gallery Ποντοπόρος
Παραλία Αγ. Δημητρίου
Νάουσα Πάρου

info

στην Πάρο.
> Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου > Ώρες λειτουργίας: 19:00 - 22:00
> Εκθεσιακός χώρος: Μέγαρο Δημητρακοπούλου
Παροικιά – Πάρος

info
Πάρος

Domus Festival

κών μου καλοκαιρινών διακοπών.

δι, το ζαχαροπλαστείο του Νικήτα ακριβώς

τα αμπέλια των αδελφών Μωραϊτη.

Τήνος το νησί των θαυμάτων όπως

περιοδικά. Ερχόμαστε για να ηρεμήσουμε και

ρανταπέντε ζωντανά χωριά το ένα πιο όμορ-

λένε όλοι. Της Μεγαλόχαρης, του Διονύ-

να χαρούμε τη φύση, να ζήσουμε ανθρώπινα.

φο από το άλλο.

σου, της Δήμητρας, του Ποσειδώνα και της

- Λατρεύω, πρώτα απ’ όλα, την περιοχή

- Από στέκια άλλο τίποτα! Τις προάλ-

Αμφιτρίτης. Έχεις πολλούς λόγους για να

που μένω, την παραλία κάτω από το πανέ-

λες νοικιάσαμε με μία παρέα ένα καΐκι και

αγαπάς το συγκεκριμένο νησί ισχυρίζεται ο

μορφο χωριό Καρδιανή. Μια άλλη περιοχή

γυρίσαμε όλη την Τήνο. Κρυφές παραλίες,

Σεραφείμ Φυντανίδης.

που αγαπώ είναι ο Πύργος που έχει μία κα-

άγνωστες, με μια θάλασσα λάδι, ήταν κατα-

ταπληκτική καλλιτεχνική ιστορία. Όσοι το

πληκτικά, μαγευτικά.

- Αγαπώ την Τήνο ιδιαίτερα διότι όπως

επισκεφθούν βλέπουν στην πλατεία του χω-

- Αξίζει όποιος επισκεφτεί το νησί, να

λέγανε και για τον Δία οι αρχαίοι «primus

ριού, εκεί που είναι ο πλάτανος, μια αναθη-

προσπαθήσει να δει τα χωριά. Εγώ που έρ-

inter pares» έτσι λέω και για την Τήνο είναι

ματική στήλη που έχει τα ονόματα γλυπτών

χομαι 15 χρόνια δεν έχω καταφέρει να τα

κής και μοντέρνας μουσικής, ελληνικές βραδιές με μπουζούκι και

> Κυριακή 20/9 19:30 & Τετάρτη 23/9 19:30

πρώτη μεταξύ ίσων.

και ζωγράφων που έχουν γεννηθεί εκεί. Ο

δω όλα ακόμη, αλλά αυτή η καθαρότητα του

σαντούρι, flamenco και jazz, όλα σε ένα φεστιβάλ που διεξάγεται

Παραδοσιακή μουσική βραδιά με βιολί, λαούτο, τραγούδι και χορό.

- Το ξεχωριστό που έχει για μένα και

Γιαννούλης Χαλεπάς, ο Νικηφόρος Λύτρας

τοπίου, ο αέρας και η ατμόσφαιρα φτάνει.

από το 1999 και κάθε χρόνο στους χώρους του Ενετικού Μουσείου

Τσαμπούνα και τουμπάκι, στις Κυκλάδες. Η αγάπη για τη μουσική

την οικογένεια μου το νησί είναι δύο πράγ-

και ένα σωρό άλλοι. Ένα άλλο σημείο εί-

Μην ξεχνάτε ότι οι αρχαίοι Έλληνες τους ιε-

στη Νάξο.

παράδοση του τόπου σε μία βραδιά που τα περικλείει όλα.

ματα: η ηρεμία και η ομορφιά. Είναι η αντι-

ναι το Βολάξ. Πρόκειται για ένα σεληνιακό

ρούς τόπους τους είχαν στη Δήλο και οι νεό-

μύκονος, (γέλια) δεν ερχόμαστε εδώ για να

τοπίο, καταπληκτικό μέρος με γέροντες και

τεροι Έλληνες στην Παναγιά της Τήνου. Δεν

Σωκράτης Μαστροδήμος

μας δουν, αλλά ούτε για να μας πάρουν φω-

γριούλες που φτιάχνουν καλάθια. Έχει ένα

είναι τυχαίο, αυτό το τρίγωνο Σύρος - Τήνος

> Σάββατο 26/9 20:00

τογραφίες και να είμαστε πρωτοσέλιδα στα

σωρό μέρη η Τήνος που τα υπεραγαπώ. Σα-

- Μύκονος είναι κάτι το μαγικό.

Ανάμεσα σε πλήθος συναυλιών μπορεί κανείς να παρακολουθήσει:

Βραδιά με μπουζούκι

Ένας Έλληνας με πρωτιές σε διεθνείς διαγωνισμούς κλασικής και

> Παρασκευή 18/9 20:15 & Παρασκευή 25/9 20:00

φλαμένγκο κιθάρας, μας μεταφέρει στην Ισπανία. Ένα σπάνιο ταλέ-

Ελληνική μουσική βραδιά που παρουσιάζει μια άλλη οπτική προσέγ-

ντο που μας περπατά στα σοκάκια της Σεβίλης, όπου ο ίδιος ζει.

γιση στη λαϊκή μουσική, το ρεμπέτικο, το χασάπικο, το συρτάκι.

Δημήτρης Κοτρωνάκης

- Τα αγαπημένα μου στέκια είναι η
ταβέρνα της Μαριάννας στο Πίσω Λειβά-

Κονσέρτο Ηλιοβασίλεμα

Βραδιές παραδοσιακής ναξιώτικης μουσικής, ρεσιτάλ κλασσι-

Έλενα Κισελίοβα
Χρυσαυγή Πανουργιά

- Αγαπάω την Πάρο γιατί είναι ο τόπος καταγωγής μου και ο τόπος των παιδι-

Δημήτρης Κοτρωνάκης Κιθάρα

Έλενα Κισελίοβα Βιολί
Χρυσαυγή Πανουργιά Κιθάρα

> Σάββατο 19/9 20:15

> Τρίτη 29/9 20:00

Ένα μελωδικό, κλασικό αλλά και ρομαντικό μουσικό ταξίδι. Με

Η Έλενα Κισελίοβα έρχεται από τη Ρωσία. Μία από τις μεγαλύτε-

οδηγό έναν πολυβραβευμένο κιθαρίστα, να παρουσιάζει έργα των

ρες καλλιτεχνικές μορφές στο βιολί, σολίστ στην Κρατική Καπέλα

Παγκανίνι, Περέιρα, Πιάτζολα κ.ά.

της Μόσχας, συνεργάστηκε με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Αγίας
Πετρούπολης. Παρουσιάζει ένα μουσικό παραμύθι που αγγίζει όλο
το φάσμα των συναισθημάτων μαζι με την ελληνίδα Χρυσαυγή Πανουργιά, μια εκπληκτική κλασική κιθαρίστρια.

Σωκράτης Μαστροδήμος
Κονσέρτο Ηλιοβασίλεμα

Νάξος

πάρος

Δελαγραμμάτικας, Στέλλα Δημητρακο-

- Αυτό που πρέπει να επισκεφτεί κα-

ντρο των Κυκλάδων βρίσκεται ένα νησί

τήνος

Συμμετέχουν: Ιωάννα Γουζέλη, Γιάννης

15
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se
σύρος - εικαστικά

se
φεστιβάλ

Χάρτινα
ταξίδια ΙΙ

> Διάρκεια έκθεσης: Έως 20 Σεπτεμβρίου
> Ώρες λειτουργίας: 10.00 - 14.00
& 18.30 - 21.30
> Εκθεσιακός χώρος: Πινακοθήκη Κυκλάδων

Έκθεση collage

info

Έκθεση collage με τίτλο Χάρτινα Ταξίδια ΙΙ, παρουσιάζουν οι 5 εικαστικοί καλλιτέχνες, Ελένη Γούναρη, Αγγελής Κυρούδης, Γεύσω
Παπαδάκη, Βάσω Τσόνογλου και Στέλιος Χριστοφιλάκης.
Είναι η δεύτερη φορά που εμφανίζονται μαζί ως εικαστική ομάδα, με έργα collage, ανεξάρτητα και από τις άλλες τεχνικές αλλά και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναπτύσσει ο κάθε ένας από αυτούς ξεχωριστά.
Μετά τη γνωριμία τους στις Διεθνείς Εκθέσεις Collage στο Vilnius της Λιθουανίας, παρουσιάστηκαν μαζί ως ομάδα Just 5 για πρώτη φορά,
στο “Αγγέλων Βήμα”, στην Αθήνα, το Δεκέμβριο του 2008, εκθέτοντας τα “Χάρτινα Ταξίδια” τους.
Τώρα στο δεύτερο σταθμό του ταξιδιού τους, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, συνδιαλέγονται και το πολυσή-

Η επιστήμη... της φαντασίας
5ο Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας Ερμούπολης

μαντο νόημα του “ταξιδιού” .

cba

Αόρατα Παιδιά

Έκθεση φωτογραφίας

Γιάννης
Μπαριτάκης

κειμενο:
Νίκος Αλμπανόπουλος

δηλώσεων). Κατά τα άλλα, όλες οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες και ανοιχτές στο κοινό, συνεπώς ως θεατής δεν έχετε

Έκθεση φωτογραφίας
για την παιδική εργασία

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά φέτος διοργανώνεται στην

παρά να καταστρώσετε το πρόγραμμα εκείνων που επιθυμεί-

Ερμούπολη (16-18 Οκτωβρίου) το Φεστιβάλ Επιστημονικής

τε να παρακολουθήσετε.

Φαντασίας: Ένα τριήμερο «φανταστικών» εκδηλώσεων που
προσελκύει εκατοντάδες θεατές από τη Σύρο αλλά και την
υπόλοιπη Ελλάδα. Κεντρικό θέμα το 2009 η επιστημονική
φαντασία του κοντινού μέλλοντος, ένας κλάδος της ε.φ. που

Ένα λεπτό, διάφανο φιλμ ανάμεσα στο πριν και στο μετά. Ένα καρέ από την αδιάκοπη ροή του χρόνου που

δεν ασχολείται με το μυθικό και απόμακρο μέλλον αλλά επι-

γίνεται φωτογραφία μόνο αν η στιγμή της λήψης παραμένει στο τώρα κάθε φορά που την κοιτάς. Μια ξαφνική

κεντρώνεται στις αλλαγές που έρχονται «αύριο», στον κόσμο

ματιά στο δρόμο ή μια πιο προσεκτική δεύτερη ματιά στα αντικείμενα και στους χώρους που μας περιβάλλουν.

που διαμορφώνεται τα αμέσως προσεχή χρόνια.

Πράγματα καθημερινά, που συνήθως προσπερνάμε και που αν τους αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο πάντα
μας ανταμείβουν. Μια γραμμή, ένα δέντρο, ένας άνθρωπος, μια σκιά, η ακινησία ή η κίνηση που αναδύεται μέσα

Το φεστιβάλ δεν έχει αλλάξει χαρακτήρα από τότε που

από την ακινησία, η ένταση του φωτός και ό,τι εκείνο φανερώνει. Ψάχνεις κάτι μη ορατό να το αποκαλύψεις.

έκανε τα πρώτα του βήματα, το 2005. Εξακολουθεί να φι-

Να δώσεις μια άλλη εκδοχή του κόσμου. Απλότητα, μνήμη, συναίσθημα. Άσπρο και μαύρο. «Αρμονίη αφανής

λοξενεί περισσότερες από 15 εκδηλώσεις, σε διαφορετικά

φανερής κρείττων», έλεγε ο Ηράκλειτος (η κρυμμένη αρμονία είναι καλύτερη από τη φανερή).

σημεία της Ερμούπολης (από τα καφέ της πόλης, στο Βιομηχανικό Μουσείο και από τις αίθουσες τέχνης, στο Θέατρο
Απόλλων), «υποχρεώνοντας» θεατές, συγγραφείς και καλλιτέχνες να μετακινούνται από τον ένα χώρο στον άλλο με το
> Διάρκεια έκθεσης: Έως 30 Σεπτεμβρίου
> Εκθεσιακός χώρος: Κτίριο Κατσιμαντή,
Γεωργίου Παπανδρέου 11, Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

πρόγραμμα ανά χείρας. Αυτή εξάλλου είναι η φιλοσοφία του:
κίνηση, ποικιλία, ανάμειξη ιδεών και φωνών. Ένα μη συμ-

info

Έκθεση φωτογραφίας για τα “αόρατα παιδιά” πραγματοποιείται στο

info

βατικό φεστιβάλ, που απευθύνεται σε μη συμβατικό κοινό.
Τους ανθρώπους που αναρωτιούνται, ανησυχούν, τρομάζουν
ή ονειρεύονται για τη μορφή και τις κοινωνικές σχέσεις του
κόσμου που έρχεται.

Βιομηχανικό Μουσείο στην Ερμούπολη. Όπως επισημαίνει η διευθύντρια

Η απήχηση του φεστιβάλ είναι αξιοσημείωτη. Το 2008

του Βιομηχανικού Μουσείου, Μυρσίνη Ζορμπά, τα “Αόρατα Παιδιά” της

μετρήσαμε πάνω από 1.000 θεατές σε περίπου 18 εκδηλώ-

Σύρου, στα οποία αφιερώνεται αυτή η Έκθεση, είναι τα ανήλικα παιδιά που

σεις. Κυρίως, νέος κόσμος ανάμεσα στους μόνιμους κατοί-

εργάζονταν σε διάφορες δουλειές στην πόλη -σε εργοστάσια, καταστήμα-

κους του νησιού, φοιτητές (που συμμετέχουν κάθε χρόνο με

τα, εστιατόρια- στα πλουσιόσπιτα τα κορίτσια, τα παιδιά που εργάζονταν

μια εικαστική έκθεση) αλλά και φίλοι της επιστημονικής φα-

σε αγροτικές δουλειές στα χωριά -βόσκοντας ζώα ή δουλεύοντας στα κτή-

ντασίας που καταφθάνουν από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη,

ματα-, καθώς και τα παιδιά που ήταν κλεισμένα στο βρεφοκομείο ή στο

τα Γιάννενα, την Κρήτη, το Βόλο, τη Χαλκίδα και αλλού.

ορφανοτροφείο.

> Διάρκεια έκθεσης: 21-29 Σεπτεμβρίου
> Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.30-22.00 & Σαββατοκύριακο 10.00-14.00 & 18.30-22.00
> Εκθεσιακός χώρος: Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολη

(πάντα εντός του πλαισίου και του θέματος των σχετικών εκ-

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ ποικίλουν. Στις τέσσερις

Όλα αυτά τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, που πολλά σιτίζονταν στα

πρώτες διοργανώσεις υπήρξαν αναγνώσεις διηγημάτων, δι-

συσσίτια, είναι σχεδόν αόρατα στα μάτια μας, καθώς ελάχιστες φωτογρα-

αγωνισμοί συγγραφής, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας

φίες τους έχουν διασωθεί.

ή κόμικς, θεατρικές και χοροθεατρικές παραστάσεις, προβο-

Στην Έκθεση αυτή υπάρχουν οι λίγες φωτογραφίες τους που πρόσφεραν

λές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους Ελλήνων και ξένων

οι φίλες και φίλοι του Βιομηχανικού Μουσείου, μαρτυρώντας τις δύσκο-

σκηνοθετών, συναυλίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις και άλλα

λες συνθήκες ζωής μέσα στις οποίες έζησαν. Υπάρχουν για όλα αυτά οι

πολλά. Το οριστικό πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ θα κυ-

εξαιρετικά εύγλωττες μαρτυρίες τους, όπως μαρτυρούν οι συνεντεύξεις του

κλοφορήσει λίγες μέρες πριν την έναρξη.

Αρχείου Προφορικής Ιστορίας του Βιομηχανικού Μουσείου, καθώς και οι

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να πάρετε ενεργό μέρος στο

συνεντεύξεις που συγκέντρωσαν οι μαθητές και μαθήτριες του 1ου Δημοτι-

φεστιβάλ. Μπορείτε να υποβάλετε ένα διήγημα, ένα κόμικς,

κού Σχολείου Ερμούπολης και του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου.

μια ταινία μικρού μήκους ή να διαγωνιστείτε στη συγγραφή

5ο ΦΕΦΕ
Τι; Ένα τριήμερο εκδηλώσεων γύρω από
την επιστημονική φαντασία
Πότε; Στις 16-18 Οκτωβρίου 2009
Πού; Σε διαφορετικούς χώρους, αίθουσες
και καφέ της Ερμούπολης
Σε ποιους απευθύνεται; Σε εκείνους που
ανησυχούν ή ονειρεύονται για το μέλλον
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στο http://2009sfsf.wordpress.com
που ενημερώνεται σε καθημερινή βάση

info
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Η Συριανή ηθοποιός Κλαυδία Ζαραφωνίτου
και ο Νισύριος Σιδερής Κοντογιάννης
πρωταγωνιστούν στην ταινία της Ελένης
Αλεξανδράκη “Ο Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος”

Ελένη

Αλεξανδράκη

κάπως τον ρόλο του ηθοποιού. Το ένιωθε και η Λυδία

εμπειρία. Τώρα η ταινία πήγε μόνη της όπου πήγε, δεν

αυτό στο γύρισμα, που και γι’ αυτήν, μια τόσο έμπει-

την ακολούθησα. Ήταν ευχάριστο όταν με ειδοποίησαν

ρη ηθοποιό του θεάτρου, ήταν η πρώτη της φορά στο

για το Gold Remi Award που της έδωσαν στο φεστιβάλ

σινεμά. Πιστεύω πως υπάρχουν ρόλοι που μπορούν να

του Χιούστον.

ερμηνευθούν μόνο από ηθοποιούς αλλά και ρόλοι που
μπορούν να αποδοθούν σωστά μόνο από μη ηθοποιούς.

Ποια η σημασία των βραβείων;
Ο ρόλος τους είναι να πείθουν τους άπιστους. Βέβαια

Ανάμεσα στους ερμηνευτές σας, η Κλαυδία Ζαραφω-

στην Ελλάδα μας τα κρατικά (χρηματικά) βραβεία δί-

νίτου είναι μια νέα ηθοποιός και ο Σιδέρης Κοντογιάν-

νονται με τόσες ίντριγκες και τόση έλλειψη φαντασίας,

βλάσφημο και εκατοντάδες ακόμα αντιθέσεις όλων των

κυριολεκτικά τις ψυχές και τις ζωές των ηρώων του και

Είναι ούτως ή άλλως μια εμμονή μου να χρησιμοποιώ

νης ένας ερασιτέχνης, στην πρώτη του εμφάνιση ως

που καμιά φορά δεν παίζουν κανένα ρόλο, κανείς δεν

ειδών που φτιάχνουν το μεγαλείο της ζωής. Μέσα σε

τους ανάγει σε διαχρονικούς χαρακτήρες. Αυτός είναι ο

στις ταινίες μου περισσότερες από μία ιστορίες, που

ηθοποιός. Πως ήταν η συνεργασία μαζί τους;

τα πιστεύει.

μια απόλυτα σημερινή και σκληρή καθημερινότητα δια-

λόγος, λοιπόν, που βασίζω την οικογενειακή κατάσταση

απέχουν χρονικά μεταξύ τους, δίνοντας ένα παρελθόν

Γνωριζόντουσαν ήδη από τα γυρίσματα της Νοσταλ-

κρίνεις πίσω τις χιλιετίες και συναντάς τον πόνο και τις

και την ψυχολογία του δικού μου ήρωα Αρσιβαρίστα

στο παρόν των χαρακτήρων μου, χωρίς να είναι το άμε-

γού όπου, βλέποντας τους μαζί, μου ήρθε η έμπνευση

Φέτος ανακοινώθηκε η αποχή της πλειοψηφίας των

Τέσσερα χρόνια πριν η Νοσταλγός της απέδειξε ότι

χαρές του μικρόκοσμου που έχει απομείνει στον τόπο

στο διήγημα του Παπαδιαμάντη “Η Φωνή του Δράκου”.

σο πραγματικό δικό τους παρελθόν. Το έχω κάνει και

να ξεκινήσω να γράφω αυτό το σενάριο του οποίου την

ελληνικών παραγωγών από τα Κρατικά Βραβεία και

η κινηματογραφική κάμερα μπορεί να συλλάβει

του, όταν οι περισσότεροι συμπατριώτες του έχουν δι-

Δεν προσπαθώ να δώσω μια “παπαδιαμαντική” αίγλη

στη “Σταγόνα στον Ωκεανό” και στη “Νοσταλγό”.

ιδέα είχα εδώ και δέκα χρόνια. Οι ρόλοι γράφτηκαν γι

πιθανόν και από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πως

την ουσιαστική γοητεία και το μυστήριο ενός τό-

ασκορπισθεί, μετανάστες, σε μακρινά σημεία της Γης.

σ’ αυτόν τον ήρωα, απλά χτίζω τον χαρακτήρα του με

Οι “Αναχωρήσεις” (Departs) της Γαλλίδας Καρολίν

αυτούς κι ενώ έγραφα το σενάριο ήδη συναντιόμασταν

αισθάνεστε για την απόφαση αυτή των συναδέλφων

που, χωρίς ούτε μια στιγμή φολκλόρ ή τουριστικής

Για μένα η παρατήρηση αυτής της ζωής έχει ιδιαίτερο

βάση τα στοιχεία της ζωής που έχει το παιδί-ήρωας του

Τιβέλ, είναι μια αληθινή ιστορία πένθους και πραγμα-

και συζητούσαμε. Η συνεργασία μαζί τους ήταν πολύ

σας;

καρτ-ποστάλ. Επιστρέφει στη δεύτερη πατρίδα της

ενδιαφέρον.

διηγήματος.

τοποίησης της τελευταίας επιθυμίας ενός νεκρού που

καλή γιατί είχαν και οι δυο μεράκι και φιλοδοξία. Κάνα-

Το εκτιμώ πολύ και ελπίζω να κρατήσουν γερά μέχρι

Η Ιστορία της Ρηνιώς, που είναι παρμένη από το βιβλίο

συνέβει κι αυτή στη Νίσυρο. Τη χρησιμοποιώ σαν γέ-

με πολλές πρόβες στους χώρους πριν αρχίσουν τα γυρί-

τέλους. Είναι πολύ έξυπνο και τολμηρό που θέλουν να

της Νυσίριας Πόπης Καρπαθάκη “Στην Άκρη του Αιγαί-

φυρα για να περάσω στην τελευταία επιθυμία του νε-

σματα, έτσι ώστε οι δυο τους να λυθούν και να εμπεδώ-

διεκδικήσουν τον κινηματογραφικό νόμο και την αλλα-

σουν κατά κάποιο τρόπο τη χημεία μεταξύ τους.

γή των διαδικασιών μ’ αυτόν τον τρόπο.

cba

συνεντευξη:
Φοίβος Καλλίτσης
phever@gmail.com

για άλλη μια φορά με την τελευταία της ταινία “Ο
Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος” αποκαλύπτοντας μια

Αν στη Νοσταλγό είχαμε ως αφετηρία τον Παπαδια-

νέα πτυχή του τόπου μέσα από μια δυνατή ιστορία. Η

μάντη, στο “Ο Αρσιβαρίστρας και ο Άγγελος” υπάρ-

ου”, είναι μια παλιά ιστορία που προέρχεται καθαρά από

κρού πατέρα που είναι και το κλειδί της ιστορίας και της

έντονη πίστη της στις ρίζες και την ουσία κάθε ιστο-

χουν ακόμη πιο ετερόκλητα στοιχεία που έρχονται να

τη Νίσυρο και έχει ένα κοινό στοιχείο με το διήγημα του

συμπεριφοράς του Άγγελου.

ρίας, στους χαρακτήρες που φέρουν το βάρος ενός

δέσουν με το νησί. Πως προέκυψε αυτή η ανάμειξη;

Παπαδιαμάντη. Η Ρηνιώ, η ηρωίδα της ιστορίας, είναι

Στη Θεσσαλονίκη ζητήσατε από τους θεατές να κρί-

Γενικώς διακρίνει κανείς ένα ανταγωνιστικό κλίμα

παρελθόντος κάνουν τις ταινίες της Ελένης Αλεξαν-

Ο Παπαδιαμάντης, επειδή είναι ο Θεός της ελληνικής

κι αυτή μπάσταρδο παιδί, όπως κατηγορείται ότι είναι ο

Στην ίδια λογική των αναμίξεων είναι και η επιλογή

νουν την ταινία όχι μετά το τέλος της προβολής αλλά

στον ελληνικό κινηματογράφο και αυτή η κίνηση ήταν

δράκη να μένουν στο μυαλό σου αρκετό καιρό αφού

λογοτεχνίας, όταν έγραφε για τον τόπο του, τη Σκιάθο,

ήρωας της “Φωνής του Δράκου” και κατ’ επέκταση ο δι-

των ηθοποιών. Από τη Λυδία Κονιόρδου και τους νέ-

την επόμενη μέρα. Δε σας πείθει η άμεση αντίδραση

μία από τις λίγες συλλογικές που έχουν γίνει. Γιατί

έχεις βγει από την αίθουσα, είτε διαδραματίζονται

μιλούσε για την πεμπτουσία της νησιωτικής ψυχής. Με

κός μου Αρσιβαρίστας. Χρησιμοποιώ αυτή την ιστορία

ους επαγγελματίες μέχρι τους ντόπιους ερασιτέχνες.

σε μία δημιουργία;

σπανίζει κάτι τέτοιο;

στη Νίσυρο είτε όχι.

αυτή την έννοια ένας τόπος όπως η Νίσυρος που, για χί-

σαν γενική εισαγωγή, αλλά και σαν ταινία που γυρίζεται

Ένα στοίχημα που έχει δώσει εκπληκτικά αποτελέ-

Πιστεύω ότι κάποιες ταινίες έχουν ανάγκη να περά-

Γιατί, δυστυχώς, ο κινηματογράφος για να γίνει χρειά-

λιους λόγους, δεν έχει ακόμα αλλοτριωθεί εντελώς από

μέσα στην ταινία, για να αντιπαραθέσω στον Αρσιβαρί-

σματα στο παρελθόν. Παραμένει όμως ένα ρίσκο. Τε-

σει λίγος χρόνος για να κατασταλάξουν μέσα σου. Το

ζεται πολλά χρήματα και όπου μπαίνει το χρήμα διαλύει

Οι δύο τελευταίες σας ταινίες είναι έντονα δεμένες με

τα στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού, διατηρεί όλα τα

στα ένα εξώγαμο κορίτσι, μιας παλιότερης εποχής, που

λικά είχατε το αναμενόμενο αποτέλεσμα;

βλέπω καμιά φορά από τον εαυτό μου. Έχω μια πρώτη

το σύμπαν.

τη Νίσυρο, τη δεύτερη πατρίδα σας. Το νησί μοιάζει

χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στα

κι αυτό υφίσταται τις συνέπειες του μοιραίου στίγμα-

Είναι, πάντως, για μένα το στοίχημα και η απόλαυση.

εντύπωση για κάποια ταινία που είδα και τις επόμενες

να είναι η κινητήρια δύναμή τους, τι είναι αυτό που

διηγήματα του. Έχουμε μια τάση να διαβάζουμε τον Πα-

τός του. Αυτή η αληθινή νισύρικη ιστορία της Πόπης

Όλοι μου οι επαγγελματίες ηθοποιοί ήταν υπέροχοι

μέρες τριγυρίζει στο μυαλό μου και αρχίζω και τη βλέ-

Στη συνέχεια να περιμένουμε νέες εικόνες από τη Νί-

σας μαγεύει τόσο πολύ;

παδιαμάντη επιδερμικά και να θεωρούμε ότι το δυνατό

Καρπαθάκη, εξαιτίας του κοινού στοιχείου που έχει με

συνεργάτες και οι όλοι οι Νισύριοι μη ηθοποιοί ήταν

πω διαφορετικά, καταλαβαίνω καλύτερα τι αισθάνθηκα

συρο ή έχετε σκοπό καλλιτεχνικά να απομακρυνθείτε

Στη Νίσυρο αγαπώ τους ανθρώπους και τη φύση. Συν-

του σημείο είναι η “ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής”.

την άλλη ιστορία, γίνεται δραματουργικά στην ταινία η

στρατιώτες στην πειθαρχία τους και τρομερά γενναι-

γι αυτήν.

από το νησί; Φοβάστε μήπως ο τόπος σας περιορίσει;

δυάζουν το άγριο με το γλυκό, το αναπάντεχο με το ανα-

Νομίζω ότι το μεγαλείο του βρίσκεται στο βάθος και

αφορμή για τον τσακωμό του Άγγελου με τον Αρσιβαρί-

όδωροι στην προσφορά τους. Έπρεπε να βλέπατε στις

μενόμενο, το ποιητικό με το πεζό, το θρησκευτικό με το

στην οξυδέρκεια της παρατήρησής του, η οποία φωτίζει

στα που προκαλεί και το μοιραίο ατύχημα.

πρόβες τον ζήλο των δύο γυναικών (Π. Μάμμη, Δ. Κου-

Η ταινία έχει κάνει το πέρασμά της από διεθνή φε-

ανεξάντλητα θέματα και για μένα είναι συνεχής πηγή

μπανιού) που παίζουν τη μάνα και τη θεία του Αρσιβα-

στιβάλ και μάλιστα διακρίθηκε. Πως ήταν για σας η

έμπνευσης. Θέλω όμως να προσπαθήσω να απομακρυν-

ρίστα! Ήταν συγκινητικές. Οι ερασιτέχνες καταλαβαί-

εμπειρία αυτή;

θώ για το επόμενο μου project, αλλά νομίζω πως κάποια

νουν τους ρόλους που έχουν γραφτεί γι’ αυτούς, γιατί

Παλιότερα με την “Σταγόνα στον Ωκεανό” είχα γυρίσει

στιγμή πάλι εδώ θα επιστρέψω. Είναι και τα παιδάκια

φέρουν αισθήματα που τους είναι γνώριμα. Δίπλα σ’

τον κόσμο με τα φεστιβάλ ξεκινώντας από το Βερολίνο

της Νισύρου, που κάθε τόσο με ρωτάνε στο δρόμο,

αυτούς οι επαγγελματίες χαλαρώνουν και αποποιούνται

(Forum) και ήταν φυσικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη

“Ελένη πότε θα κάνουμε ξανά ταινία;”.

Οι αντιθέσεις που φτιάχνουν το μεγαλείο της ζωής
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Δεν φοβάμαι ότι θα με περιορίσει το νησί γιατί έχει
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Έξω μπορεί να καίγεται το σύμπαν...
Ο homo automobilis είναι ασφαλής, βιδωμένος στο κάθισμα

κείμενο

Πάνος Δραμυτινός // panos@dramitinos.gr
φωτογραφιa:
Γιώργος Πυρουνάκης
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Σε σχέση με την ιστορία της ανθρωπότητας, η
μηχανοκίνητη μετακίνηση αποτελεί ένα επίτευγμα
που βρίσκεται σε βρεφική ηλικία. Όπου υπάρχει
ανάγκη για μετακίνηση του ανθρώπου από έναν
τόπο σε έναν άλλο, υπάρχει το αυτοκίνητο για να
κάνει τη δουλειά γρηγορότερα και ευκολότερα.
Αρκεί όμως να παρατηρήσει κανείς, ενώ περπατάει
παράλληλα με την κατεύθυνση των αυτοκινήτων
και τα προσπερνάει, σ’ έναν δρόμο της μεγαλούπολης, τις θολές φιγούρες των εγκιβωτισμένων
οδηγών για να συλλογιστεί πως η διαφορά τους με
τον περιπατητή δεν είναι μόνο στην επιλογή μεταφορικού μέσου, αλλά και στη νοοτροπία και την
αντίληψη της πραγματικότητας.
Θα ήταν άδικο να συμπεριλάβουμε στην παρατήρησή μας τους επαγγελματίες οδηγούς που
υπάρχουν από τότε που εφευρέθηκε ο τροχός, όπως
και τους οδηγούς που χρησιμοποιούν περιστασιακά
το αυτοκίνητο στα κέντρα των πόλεων, αφού για
αυτούς η οδήγηση του αυτοκινήτου θεωρείται αναγκαίο κακό. Ας παρατηρήσουμε όμως, με αμέριστη

homo automobilis
προσοχή, σαν μουσειακό έκθεμα, παραμερίζοντας
αυθόρμητες εκρήξεις νευρικού γέλιου, τον άνθρωπο ο οποίος είναι παντρεμένος με το αυτοκίνητό
του και είναι αποφασισμένος να υπερβεί τα όρια
της κοινής λογικής για να το χρησιμοποιήσει ακόμα και όταν οι περιστάσεις κραυγάζουν πως κάτι
τέτοιο αγγίζει τα όρια της παράνοιας.
Ιστορία
Απόπειρες για την κατασκευή μηχανοκίνητου

Το αυτοκίνητο άρχισε να προωθείται σαν μέσο

τρεις… του εαυτού τους, θα έχουν ακόμα τη δυνα-

του σαλόνι/καταφύγιο να είναι πάντοτε καθαρό και

Η υπερβολική ζέστη και το υπερβολικό κρύο είναι

επιτρέπει ο νόμος, τα καλοκαίρια αδειάζει η πόλη

οχήματος είναι καταγεγραμμένες από τα μέσα του

για κοινωνική καταξίωση. Τα σύμβολα που χρη-

τότητα να αλλάζουν αυτοκίνητο συχνότερα από το

μυρωδάτο. Αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα

ανυπόφορα φαινόμενα μιας και το παραπάνω τρί-

και όταν ξαναγεμίζει, κάνουν την εμφάνισή τους

14ου αιώνα στην Ιταλία. Οι απόπειρες αυτές όμως

σιμοποίησε η διαφήμιση, όπως του καλού οικογε-

στρώμα που κοιμούνται και έτσι, θα σωθούμε!

να το δώσει για πλύσιμο, θα αφιερώσει αμέτρητες

πτυχο συνοδεύεται από κλιματικές εγκαταστάσεις

και μερικές χιλιάδες οχήματα με τη σήμανση του

λόγω μηχανικών και στατικών προβλημάτων δεν

νειάρχη, του επίδοξου εραστή, του επιτυχημένου

ώρες να το φροντίσει, να το χαϊδέψει και αν μη τι

που περιορίζουν τις φυσικές ρυθμιστικές λειτουρ-

νέου οδηγού στο πίσω τζάμι, διακοσμημένη ποικι-

απέκτησαν ποτέ τη φήμη που τους πρέπει, μέχρι ο

επιχειρηματία κ.ά. είναι σύμβολα που έχουν παρα-

άλλο, να το φέρει στην εργοστασιακή του κατάστα-

γίες του ανθρώπινου οργανισμού, συμπεριλαμβα-

λοτρόπως. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι το σημάδι

Henry Ford να καταφέρει την κατασκευή και πώλη-

μείνει από εκείνη την εποχή αναλλοίωτα στη μα-

Τα φιμέ τζάμια, ο κλιματισμός, η χρήση ανοι-

ση. Η αναπόφευκτη φθορά του οχήματός του, τον

νομένων της πέψης, της συσσώρευσης σωματικού

μύησης ενός νέου homo automobilis.

ση του πρώτου λειτουργικού αυτοκινήτου το 1903.

ζική καταναλωτική συνείδηση τα οποία με μικρές

χτής συνομιλίας, το ηχοσύστημα και η αναπαυτικό-

παραπέμπει στη δική του φθορά και ο θάνατος εί-

βάρους βάσει της εποχής του χρόνου και φυσικά

Κάποτε, έγινα μάρτυρας ενός θανάτου την ώρα

της εφίδρωσης. Λόγω της συνεπούς χρήσης του

που βρισκόμουν μποτιλιαρισμένος στην Κηφισίας,

Συμπεριφορά

προσθήκες (γυναικεία ανεξαρτησία, λατρεία των

τητα του καθίσματος, μέχρι και η νέα μόδα που επι-

ναι απαράδεκτο concept για τον, άκρως ματαιόδο-

Η μαζική παραγωγή, η βελτιστοποίηση του

αγωνιστικών επιδόσεων, η ψυχή της παρέας κ.ά.)

βάλει την ύπαρξη τηλεόρασης, δίνουν στον homo

ξο, homo automobilis. Τα κατάλληλα προσχήματα

αυτοκινήτου με κάθε ευκαιρία, ο διασκελισμός του

όταν ένας κουστουμαρισμένος κύριος έφυγε πρό-

σχεδιασμού και η ευρεία διάθεση πετρελαίου, συ-

συνετέλεσαν στην περαιτέρω αποβλάκωση μας

automobilis τη δυνατότητα να είναι περισσότερες

θα σχεδιαστούν περίτεχνα για να δικαιολογηθεί η

homo automobilis, είναι μικρότερος και το μυϊκό

ωρα καθισμένος στο αυτοκίνητο, ακριβώς δίπλα

ντέλεσαν στη μείωση του κόστους. Τα πρώτα αυτο-

αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων. Έρευνες

ώρες στο τιμόνι, νομίζοντας πως κάθεται μόνος στο

αντικατάσταση του «παλιού» οχήματος.

του σύστημα αποδυναμωμένο.

από το δικό μου. Όταν κινήθηκαν τα αυτοκίνητα,

κίνητα προωθήθηκαν με επιχειρήματα σχετικά με

στις ΗΠΑ δείχνουν πως το 98% της αγοράς αυτοκι-

σαλόνι της ιδιαίτερης μεζονέτας του, χωρίς να τον

τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα. Γρήγορα

νήτου οφείλεται σε συναισθηματικούς και ψυχολο-

ενοχλεί κανείς. Έξω μπορεί να καίγεται το σύμπαν,

Φυσιολογία

Το μέλλον

όμως, η ζήτηση καλύφθηκε και για να συντηρηθεί

γικούς λόγους και μόνο το 2% σε πρακτικούς. Η ει-

να γίνονται αεροπορικές επιθέσεις, να τον κυνηγά-

Ο homo automobilis είναι την περισσότερη ώρα

Φτάσαμε λοιπόν, βήχοντας και αρρωσταίνοντας

διάσταση και μέσα στη δική μου, γεννήθηκε ένας

η μαζική παραγωγή, έπρεπε να δημιουργηθούν τα

ρωνεία είναι πως κατά το ξέσπασμα την πρόσφατης

νε λιοντάρια ή να του επιτίθενται ζόμπι (από διαφη-

καθιστός. Το τρίπτυχο καναπές, αυτοκίνητο, καρέ-

από το καυσαέριο, στο 2009. Κατά τη διάρκεια του

νέος φόβος. Ο φόβος της υιοθέτησης ενός τρόπου

κατάλληλα κίνητρα σε περισσότερους καταναλω-

«οικονομικής κρίσης» οι δυνατές χώρες έσπευσαν

μίσεις). Ο homo automobilis είναι ασφαλής, βιδω-

κλα γραφείου σταδιακά αποδυναμώνει τον κορμό

χειμώνα, τα αυτοκίνητα κατακλύζουν τις πόλεις και

ζωής που θα με οδηγήσει σε ένα μοναχικό θάνατο,

τές για αγορά ενός αυτοκινήτου. Έτσι το “καρότο”

να ενισχύσουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες από τις

μένος στο κάθισμα και προστατευμένος από τους

του homo automobilis με αποτέλεσμα η ορθοστα-

το καλοκαίρι τα νησιά. Λόγω του ότι το όχημα θε-

την ώρα που θα βρίσκομαι μποτιλιαρισμένος μέσα

άλλαξε.

οποίες εξαρτώνται τόσοι εργαζόμενοι. Έτσι οι λά-

κινδύνους. Νοικοκύρης γαρ, θα προσέξει το κινητό

σία να γίνεται για αυτόν εξαιρετικά κουραστική.

ωρείται δεδομένο απόκτημα από την ηλικία που το

στο αυτοκίνητο.

Ακολούθησαν και άλλοι κατασκευαστές.

το δικό του δεν ξεκίνησε ποτέ. Οι κόρνες και οι
βρισιές συνοδεύσανε την ψυχή του στην επόμενη
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Άννα Μαρτίνου

se

Συνέχεια φεστιβαλισμών, γιατί το καλοκαίρι ζει στην καρδιά μας!

Green Way Festival
@ Pure Bliss

Το γεγονός ότι γεννήθηκε την

38ο Φεστιβάλ Βιβλίου
@ Ζάππειο

bliss, δίπλα ακριβώς από το νέο τρίγωνο
(Ρόμβης-Κλειτίου) της ξέφρενης αλτερνατίβας, διοργανώνει ένα πράσινο τετραήμε-

Στην ίδια οικολογική κατεύθυνση κινείται και το Φεστιβάλ

ρο “Green Way Festival” που θα περιλαμβάνει

Βιβλίου, το οποίο επιστρέφει στην παραδοσιακή τοποθεσία του

ομιλίες, εργαστήρια, προβολές, και την κολεκτίβα

Ζαππείου. “Πράσινα” ντοκιμαντέρ, προβολές, αφιερώμα-

σχεδιαστών The Meet Market με eco χαρακτήρα. “Κάνε πράσινη

τα σε δύο νομπελίστες της Λογοτεχνίας -τον Δανό Κνουτ

την ταράτσα σου ποτίζοντας απευθείας από τον μπιντέ σου, φτιάξε

Χάμσουν και τον Πολωνό Τσέσλαβ Μίλος-, αλλά και μία

φωτιστικό από τα σκουπίδια, ντύσου με χλαμύδια, κτλ”.

ευφάνταστη έκθεση κόμικς με τίτλο “Χημεία και Τέρατα”,
ενώ δεν θα λείψουν και οι μουσικές εκδηλώσεις, με κυρι-

17-20.09.09

ότερη, στις 17/9, τη συναυλία του δανέζικου γκρουπ Grand
Avenue και των Μaraveyas Ιllegal.

ίδια ημέρα με τον Παγκανίνι, αποδεί-

1st International Street-Τ Festival

χθηκε προφητικό. Το βιολί της Βρετανίδας, αλλά γεννημένης στη Σιγκαπούρη,
Vanessa Mae έμελλε να κυριαρχήσει στον κό-

To πρώτο φεστιβάλ Δρόμου στην Ελλάδα παρουσιάζει για πέντε ημέρες τα πιο πρωτότυπα θεάματα γύρω από την Ακρόπολη. Το φε-

σμο, παντρεύοντας την κλασική μουσική με την

στιβάλ περιλαμβάνει: θεάτρο δρόμου, χοροθεατρικές παραστάσεις, happening, workshop, παραστάσεις Κουκλοθέατρου, Θεάτρου Σκιών
καθώς και μικρές μουσικές μπάντες ή και εικαστικές δράσεις, πάντα με αφετηρία τον δημόσιο χώρο. Εντάξει, μπορεί να μην σουλατσά-

pop και την techno και πετυχαίνοντας εκπληκτικές

ρεις στα ασβεστωμένα σοκάκια κάποιας νησιωτικής χώρας, αλλά και η Πλάκα κάτι από νησί και μια εσάνς τουριστίλας την έχει!

πωλήσεις. Μέσα στο 2010 αναμένουμε το καινούριο της
άλμπουμ, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια γεύση των

30.09.09-04.10.09

ακυκλοφόρητων μελωδιών της αιθέριας μούσας με το δοξάρι. Και όπως πάντα το Ηρώδειο αποτελεί έναν ιδανικό χώρο χαλάρωσης και γλυκιάς ενατένισης του μέλλοντος όσο ζοφερό κι αν προμηνύεται.

Εικαστική επιδρομή Gagosian

02.10.09

Eric Clapton
@ Ωδείο Ηρώδου Αττικού

H ελίτ των franchise γκαλερί, Gagosian, ύστερα από τις καλλιτεχνικές μητροπόλεις της Νέας Υόρκης,
πήχη της «κρεμάμενης» τέχνης. Έχοντας στο ενεργητικό της τους μετρ της σύγχρονης τέχνης: Damien Hirst,
Mike Kelley, Jeff Koons, Richard Prince κτλ, έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου και στην Αθήνα με τέσσερα νέα
έργα του αμερικανού καλλιτέχνη Cy Towbly που αντλούν την έμπνευσή τους από ένα απόσπασμα στίχων του
Αλκμάνος, λυρικού χορικού ποιητή του 7ου αιώνα π.Χ. (!)

Ο μετρ των blues επιστρέφει στην Ελλάδα και αν ο καλοκαιρινός σου έρω-

από 25.08.09

σε κάτι από αστρολογική στήλη). Μετά από τη σούπερ επιτυχία του «Layla»,

καίρι τελείωσε. Το καλοκαίρι τελείω-

και τη διεθνούς φήμης καριέρα και καθιέρωσή του στις λίστες με τους καλύτε-

σε. Επαναλάβετε 10 φορές με μεγάλες

ρους κιθαρίστες και μουσικούς όλων των εποχών, ο Eric Clapton δεν επιζητά την

εισπνοές-εκπνοές ενδιαμέσως. Ακού-

επιδοκιμασία, απλά υπόσχεται μια δυνατή και συναισθηματική βραδιά στο φανατικό

γεται λίγο αυτιστικό αλλά αποδίδει

πλέον κοινό του. Αν πάλι τον έρωτα σου τον ξέβρασε το κύμα, τον έπνιξε

καλύτερα, ειδικά πριν και μετά το νυ-

η θάλασσα ή τον πήρε τ’ αγέρι καλύτερα να πας με τους φίλους

χτερινό βούρτσισμα δοντιών ή σε συν-

σου σε κανένα μπαρ, τώρα που ξεμυτίζουν πάλι ωσάν

δυασμό με 10 πρωινές επαναλήψεις

τα μανιτάρια.

Cy T

της Ρώμης, του Χονγκ Κονγκ και του Λονδίνου προσγειώνεται και στο μικρό μας χωριό και ανεβάζει τον

τας συνεχίζεται και στο κλεινόν άστυ άδραξε την ευκαιρία (εδώ παραπέμπουμε
Το καλοκαίρι τελείωσε. Το καλο-

αθήνα

11-27.09.09

To αθηναϊκό στέκι του detox, Pure

Vanessa
Mae
@ Ωδείο
Ηρώδου
Αττικού
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Κλείσε στασίδι!
ΠΟΥΘΕΝΑ, Δημήτρης Παπαϊωάννου

κάμψεων (όπου κάνεις και καύσεις).

Ναι, αυτός που ότι αγγίζει γίνεται χρυσός! Ο Έλληνας πολιτιστικός ηγέτης, τελετάρχης, θεατρο-εικαστικο-χορογράφος

Έτσι, αρχίζεις να δομείς το χειμερι-

ετοιμάζει νέα παράσταση. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα site specific έργο (τοπικά προσδιορισμένο ελληνιστί-και

νό σου πρόγραμμα, ξεκινώντας από

όποιος κατάλαβε) σε συνεργασία με τον ηχητικό σχεδιαστή Coti K, τον Ζάφο Ξαγοράρη, τον Αλέκο Γιάνναρο, τον Θάνο

μικρές λεπτομέρειες, και κάπως έτσι

Παπαγεωργίου και 26 ερμηνευτές. Επειδή θα αρχίσουν οι τρομακτικές υστερίες του sold out, όπου θα ακολουθούνται και

αποδιώχνεις την καλοκαιρινή σου ανε-

από μία παράταση κάθε φορά (μόνο για 10 ακόμα παραστάσεις, μόνο για 5, μόνο για 2, μόνο απόψε κτλ) καλό είναι να

μελιά. Η εικόνα του νησιού-τατουάζ

προνοήσετε. Η προπώληση άρχισε. Μπρρρρ.
Εθνικό Θέατρο. Κτίριο Τσίλλερ. Κεντρική Σκηνή. (κρατήσεις εισιτηρίων στο 210 7234567).

στην καρδιά δεν ξεθωριάζει έτσι εύκολα, γι’ αυτό σημείωσε στην καινούρια

από 14.09.09

ατζέντα το φθινοπωρινό αναζωογονητικό σου πρόγραμμα.
Eric Clapton
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DeVotchka

Φτηνέςπτήσεις
απότοΑλμπουκέρκι
κείμενο:

Το Αλμπουκέρκι (Albuquerque) είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Νέου Μεξικού. Γιατί μπορεί να ενδιαφέρει μία μουσική στήλη αυτή η

Γιώργος Μανίνης

πόλη; Ο λόγος έγκειται στο ότι από εκεί ξεκίνησαν το περιοδεύων τους ταξίδι για τη γηραιά ήπειρο, μουσικοί των οποίων το ηχητικό στίγμα τείνει

gimanin@gmail.com
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να καθιερωθεί στο μουσικό λεξιλόγιο ως balkan ή gypsy rock.
Τον μουσικό αυτό όρο μπορεί να τον έχετε ακούσει να χαρακτηρίζει γκρουπ αρκετά δημοφιλή στη χώρα μας, όπως οι Gogol Bordello (επανέρχονται

16 & 17 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και οι Balkan Beat Box. Κάθε μουσικό είδος έχει τους ξεσηκωτικούς και χορευτικούς καλλιτέχνες, αλλά έχει και τους πιο ρομαντικούς, λυρικούς
και δραματικούς. Στους τελευταίους συγκαταλέγονται και οι μουσικοί από το Αλμπουκέρκι. Στο ίδιο ηχητικό τοπίο, χωρίς όμως ίδια καταγωγή, μπορούν να προστεθούν οι Man Man, οι Adrian
Orange and Her Band, οι Pale Young Gentlemen, ο Devendra Banhart και o Yiann Tiersen.
Φυσικά δεν έχουμε να κάνουμε με καμία ηχητική καινοτομία. Φανταστείτε τις μελαγχολικές μελωδίες του Bregovic και των Ρομά τοποθετημένες σ’ ένα δυτικότροπο πλαίσιο. Η μουσική τους
θα μπορούσε να περιγραφεί και ως σύγχρονη folk ή απλά έθνικ (sic!).

“Μία τρομπέτα από το Παρίσι,
μία φαρφίζα, ένα ακορντεόν, ένα πιάνο, ένα
γιουκαλίλι, ένα μαντολίνο, ένα βιολί, ένα τσέλο κι ένα ταμπουρίνο”, όλα παιγμένα από τον ίδιο, είναι τα όργανα που χρησιμοποιεί στις ηχογραφήσεις του ο Beirut, ο πιο δημοφιλής της παρέας.
Ο κατά κόσμον Zach Condon μας συστήθηκε μέσω του myspace κατά τη
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e
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διάρκεια των τελευταίων βομβαρδισμών στη Βηρυτό. Ρετρό αισθητική, από τις μελωτον Jacques Brel και τον Boban Markovic. Η ζωή του μοιάζει με ιστορία ενός επαναστάτη

t

δίες μέχρι τα εξώφυλλα των δίσκων. Ως επιρροές του προτάσσει τον Serge Gainsbourg,

A Hawk and
A Hacksaw
Ο Jeremy Barnes ήταν ο ντράμερ των Neutral Milk Hotel, ενός αμερικάνι-

Το όνομά τους σημαίνει “το κορίτσι” στα ρώσικα, αλλά η λέξη έγινε γνωστή επειδή χρησιμοποιήθηκε στη διάλεκτο του Κουρδιστού Πορτοκαλιού. Μπορεί να είναι μαζί από το 1997 και να έχουν
στο ενεργητικό τους τέσσερα άλμπουμ, συστήθηκαν όμως στο ευρύ κοινό με τη μουσική σύνθεση της
ταινίας “Little Miss Sunshine”. Λόγω μουσικού ύφους και χρονικής συγκυρίας που έγιναν δημοφιλείς,
κατατάσσονται στο κίνημα από το Αλμπουκέρκι. Κάτι τέτοιο όμως τους αδικεί, γιατί αποτελούν πολλά

της ζωής. Αγνόησε τρεις φορές πανεπιστημιακές σπουδές. Ταξίδεψε αρχικά στο Άμστερ-

κου ροκ γκρουπ που γνώρισε επιτυχία στη δεκαετία του ΄90. Το 2000, κι αφού οι

νταμ και στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου γνώρισε ένα συγκρότημα τσιγγάνικης μουσικής.

Neutral Milk Hotel είχαν διαλυθεί, βρέθηκε στη Γαλλία όπου δημιούργησε τους

Οι γλυκόπικρες μελωδίες τους θυμίζουν μουσική από τσίρκο και καμπαρέ. Τα τραγούδια τους αφη-

Προστέθηκε ως μέλος του παίζοντας τρομπέτα. Ακολούθησε μαζί τους την περιοδεία σε

A Hawk and A Hacksaw. Οι μετακινήσεις του σε Αγγλία, Αλμπουκέρκι, Βουδα-

γούνται ιστορίες για χαμένες αγάπες και ραγισμένες καρδιές. Το καλύτερο άλμπουμ της δισκογραφίας

Πράγα και Μόσχα. Επέστρεψε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού όπου και ηχογράφησε

πέστη και ξανά πίσω στο Νέο Μεξικό, είχαν ως αποτέλεσμα να περάσουν από το

τους με τίτλο “How it ends”, περιγράφει την ιστορία ενός κτηνοτρόφου (Ranchero) που επιβιώνει από

το “Gulag Orkestar”. Και να, ένας από τους καλύτερους “εναλλακτικούς” δίσκους του

γκρουπ πολλοί μουσικοί, με μοναδικό σταθερό μέλος τον εαυτό του. Κάπου στην

τον πόλεμο αλλά επιστρέφοντας, μαθαίνει ότι η παιδική του αγάπη έχει παντρευτεί ένα πλούσιο για την

2006. Prenzlauerberg, Brandenburg, Postcards from Italy, Bratislava.

πορεία συνάντησε και τον Beirut, τον οποίο βοήθησε στο παίξιμο των κρουστών

περιουσία του. Αυτός είναι ο λυρικός κόσμος των DeVotchka.

χρόνια σχήμα και στην πραγματικότητα κατάγονται από το Ντένβερ των ΗΠΑ.

του “Gulag Orkestar”.
Από το 2004 μέχρι σήμερα, οι A Hawk and A Hacksaw μετρούν πέντε ολοκλη-

ακροατήρια που αγγίζουν ηλικίες μεγάλου εύρους. Η εμπο-

τους προσεγγίζει τις κλασικές βαλκανικές μουσικές φόρμες, αλλά τα τραγούδια

ρική επιτυχία ανάγκασε τη μουσική βιομηχανία να

τους είναι δύσκολο να γίνουν επιτυχίες, όπως για παράδειγμα του Beirut, αφού
εμπεριέχουν αυτοσχεδιασμό, πειραματισμό και χαμηλό προφίλ.

links

Οι μέρες του θέρους σιγά σιγά μας εγκαταλείπουν, αφήνοντας μας με νοσταλγία και προσμονή για την άνοιξη που δεν αργεί να έρθει στα νησιά. Το φετινό
καλοκαίρι, όπως και κάθε εποχή του χρόνου, συνοδεύεται από μελωδίες. Τα τραγούδια που συνόδευσαν το δικό μας μουσικό καλοκαίρι ήταν τα εξής:
1. Legends-Jump // Στέκεται μόνο του σε ένα ντεμπούτο, που κατά τα άλλα έχει να επιδείξει πολύ θόρυβο. Με τη δροσιά της Σκανδιναβίας.
2. Dousk -gigi // Ο Έλληνας Dousk συμπράττει με τους Flakes για ένα nu-jazz διαμαντάκι.
3. Belleruche -Anything you want (not that) // Easy listening για όλες τις ώρες…
4. Sharam-She came along (ft Kid Cudi) // Το “Beggin’“ του φετινού καλοκαιριού;
5. La Cherga-Fake no more // Βαλκανικό swing με γυναικεία φωνητικά και στο βάθος τσιφτετέλι.
6. Instituto Mexicano de Sonido-el microfono // Latin με hip hop και έδεσε το μίγμα.

αλ

αναζητεί ήδη τους κλώνους του.

> @ Myspace:
www.myspace.com/beruit
www.myspace.com/ahawkandahacksaw
www.myspace.com/devotchkamusic

7. Jessie Evans-Golden snake // Σαξόφωνο! Ντρρραμς! Καλεσμένοι πολλοί, από το Μεξικό μέχρι το Βερολίνο.
8. Phenomenal Handclap Band-Baby Baby // I could rule the world/ with a girl like you/ on my arm
9. Lord Cobra y Los Hnos.Duncan-Love letters // Κυκλοφόρησε στα ‘70s αλλά είναι το χιτάκι του Kosmos Radio σήμερα;
Η αφορμή δόθηκε με την κυκλοφορία της συλλογής “Panama! 2” όπου παρουσιάζονται latin μουσικές από τον Ισθμό (του Παναμά).

κολλήσει για αρκετό διάστημα.
12. Visti & Meyland-yes maam (all nite long) // Ηλεκτρονικό κομμάτι για σκοτεινές ώρες, που φέρει επιρροές από Annie Clark και Silicon Soul.

so u n d
t

k

11. La Roux-Bulletproof // 80s ήχος και εμφάνιση αλα Ziggy. Δεν γνωρίζουμε τι θα καταφέρει, αλλά τουλάχιστον το τραγούδι θα σας

ό

υ
το

c
ra

10. Major Laser-Can’t stop now // Ελληνικό καλοκαίρι δίχως reggae γίνεται; Δίπλα στους Damian Marley, Tanya Stephens και Dj Vadim.

οκ
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Flying Club Cup, 2007). Περιοδείες, φεστιβάλ, συνεντεύξεις και

ρωμένα άλμπουμ στην εκλεκτική ανεξάρτητη δισκογραφική Leaf Label. Το ύφος

Το κ

Nantes, Cherbourg... To ταξίδι συνεχίζεται με δεύτερο άλμπουμ (The
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κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

cba
ΓΙΟΖΕΦ ΡΟΤ

ΦΡΑΝΚ ΣΕΤΣΙΝΓΚ

ΤΟΝΙ ΜΟΡΙΣΟΝ

SHELDON RAMPTON

ΤΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΤΣΚΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ

ΕΛΕΟΣ

JOHN STAUBER

Μτφρ. Μαρία Αγγελίδου

ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Μτφρ. Κατερίνα Σχινά

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ

Εκδ. Άγρα

Μτφρ. Χαράλαμπος Καρβούνης

Εκδ. Νεφέλη

Μτφρ. Κασσιανή Μπουλούκου
Εκδ. Οξύ

Εκδ. Καστανιώτης
Οι τελευταίες δεκαετίες της μεγά-

Βαθύ
πορτοκαλί
σαν απόγνωση…
Aπό το animation Hot Dog του Bill Plympton, που προβάλλεται στο φεστιβάλ Animasyros

cba

κείμενο:
Νικόλας Καμακάρης

Μέσα του 17ου αιώνα, σε μια

λης Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας

Άνθρωπος και θάλασσα. Μια παρά-

Αμερική άγρια, ανεξερεύνητη, συναρ-

Αγοράσατε ποτέ ένα προϊόν επειδή

μέσα από την πορεία τριών ανθρώ-

ξενη σχέση, εμποτισμένη με μίσος, ρο-

παστική. Στις αναδυόμενες αποικίες

ακούσατε στην τηλεόραση ότι κάνει

πων, τριών γενιών μιας οικογένειας.

μαντισμό, περιέργεια και άγνοια. Πώς

Βρετανών, Πορτογάλων και Ολλανδών

θαύματα; Τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ για

Η ιστορία ξεκινάει με τον παππού της

λειτουργεί αυτό το τρομερό σύστημα,

ένα πλήθος ετερόκλητων στοιχείων,

την ανακάλυψη νέων φαρμάκων σας

οικογένειας φον Τρόττα, ένα Σλοβένο

από το οποίο καταγόμαστε και για το

τυχοδιώκτες, πρώην κατάδικοι και πόρ-

γεμίζουν ελπίδες και αισιοδοξία;

ανθυπολοχαγό

καταγωγής

οποίο γνωρίζουμε λιγότερα από ό,τι για

νες, άνθρωποι χωρίς μέλλον στον τόπο

Ο Sheldon Rampton και ο John

που σώζει στη μάχη του Σολφερίνο

το διάστημα; Πώς μπόρεσε να γεννηθεί

τους, προσπαθούν να χτίσουν μια και-

Stauber αποκαλύπτουν και μας παρου-

τη ζωή του αυτοκράτορα Φραγκίσκου

η ζωή μέσα στον πρώτο ωκεανό, από

νούργια ζωή. Τέσσερις γυναίκες, μια

σιάζουν τους παγκόσμιους μηχανισμούς

Ιωσήφ Α΄ και αποκτά έτσι τίτλο ευγε-

πού προήλθε όλο αυτό το νερό; Γιατί

Ινδιάνα, δυο λευκές, μια μαύρη παλεύ-

πίσω από τη χειραγώγηση των επιλο-

νείας. Συνεχίζεται με τον πατέρα, που

ακολούθησε η Εξέλιξη ειδικά αυτή την

ουν με τη δύσκολη μοίρα του άποικου,

γών μας, τον έλεγχο της κοινής γνώμης

με τη σειρά του φτάνει στα ανώτερα

οδό και όχι κάποια άλλη; Διότι εξίσου

που γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω

και την επιρροή προς το καταναλωτικό

κλιμάκια της Δημόσιας Διοίκησης-

καλά θα μπορούσε να μας είχε μετα-

του φύλου τους. Η Φλόρενς που έχει

κοινό. Φαινομενικά ασύνδετα μεταξύ

έναν πατέρα που με το πέρασμα του

μορφώσει σε στρώματα θαλάσσης γε-

χέρια σκλάβας και πόδια Πορτογαλίδας

τους γεγονότα, στην πραγματικότητα

καιρού ταυτίζεται όλο και περισσότερο

μάτα υγρό και άνευ νοημοσύνης. Με

κυρίας, η Λίνα μια ιθαγενής υπηρέτρια,

στοχεύουν στην προώθηση προϊόντων

με τον γηραιό πλέον αυτοκράτορα, ο

ακριβή γνώση του αντικειμένου αλλά

που η φυλή της αφανίστηκε από επιδη-

και την εξυπηρέτηση συμφερόντων:

οποίος κατ’ επέκταση ενσαρκώνει την

και αρκετή ειρωνεία, ο Σέτσινγκ μας

μία, η Ρεβέκκα που έχει γνωρίσει την

ειδησεογραφικά ρεπορτάζ που παρου-

ταπεινής

πρώτες μπορούν να μιλήσουν οι ειδικοί και οι επιστήμο-

το έγκλημα: εγκληματική αμέλεια των υπευθύνων δεν

ίδια την πατρίδα. Και καταλήγει στον

ταξιδεύει μαζί του στο άγνωστο υπο-

εξαθλίωση και τη θρησκευτική προκα-

σιάζονται ως ανεξάρτητα, ινστιτούτα

νες. Για τις δεύτερες όλοι εκείνοι που νιώθουν με κάθε

αποτελεί η παντελής έλλειψη πρόληψης; Εγκληματική

γιο, που κουβαλάει στους ώμους του

θαλάσσιο σύμπαν και μας προκαλεί

τάληψη στη γενέτειρά της, την Αγγλία

έρευνας που ισχυρίζονται ότι είναι

δέντρο που καίγεται να λιγοστεύει ο χρόνος τους.

δεν είναι η ανικανότητα συντονισμού των επιχειρήσεων

το βάρος του οικογενειακού ονόματος,

έκπληξη, ενθουσιασμό και φρίκη. Ένα

και η νεαρή Σόροου, η αλλοπαρμένη

αμερόληπτα, μυστικοί χρηματοδότες

κατάσβεσης;

και που, στιγματισμένος από “μοίρα

εγκυκλοπαιδικό βιβλίο, τόσο συναρπα-

κόρη ενός πλοιάρχου, μόνη επιζήσα-

και “ειδικοί ή εμπειρογνώμονες” κομ-

Αποστρέφω με οργή, θλίψη και ντροπή το βλέμμα

Τα εγκλήματα…

Δυστυχώς, όμως, το συλλογικό μας έγκλημα δεν

κακια”, φαίνεται καταδικασμένος να

στικό όσο και το θρίλερ του συγγραφέα

σα από ένα ναυάγιο που ξεκλήρισε το

μένοι και ραμμένοι στα μέτρα των βι-

ένα πύρινο θέρος. Οι μέρες μας πήραν και πάλι εκείνο

Ανθρώπινες πράξεις και παραλείψεις. Σε κάθε περί-

σταματάει εκεί. Μετά από κάθε μεγάλη πυρκαγιά κι ενώ

χάνει όσους αγαπά και που κι αυτός θα

“Το σμήνος”, του οποίου αποτελεί απα-

πλήρωμα του καραβιού. Οι σχέσεις που

ομηχανιών. Ποτέ ξανά δεν θα δείτε με

το βαθύ πορτοκαλί χρώμα της απόγνωσης. Συνειδητά

πτωση άκρως εγκληματικές, δεδομένου των μακροπρό-

τα μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν με στόμφο τις βαρύ-

ακολουθήσει αναπόφευκτα στρατιωτι-

ραίτητο συμπλήρωμα. Ένα βιβλίο που

αναπτύσσονται ανάμεσά τους, οι συμ-

τον ίδιο τρόπο τις τεχνολογικές και επι-

κλείνω τον ήχο της τηλεόρασης και βυθίζομαι στις ει-

θεσμων συνεπειών από την καταστροφή των δασών.

γδουπες διαβεβαιώσεις περί προστασίας των καμένων

κή σταδιοδρομία. Όλα αυτά μέχρι τη

βραβεύτηκε από το περιοδικό Bild der

μαχίες, οι αντιπαλότητες, η συμπόνοια

στημονικές ανακαλύψεις που προβάλ-

κόνες από τις δασικές πυρκαγιές, ανήμπορος να κατα-

Και ας μη γελιόμαστε: εγκληματικές σε προσωπικό και

εκτάσεων, ο ύπουλος μηχανισμός των καταπατήσεων

στιγμή που η δίνη του Α΄ Παγκοσμίου

Wissenschaft ως επιστημονικό βιβλίο

είναι το θέμα του καινούργιου βιβλίου

λονται στις εφημερίδες και στα δελτία

νοήσω. Για άλλη μια χρονιά η “πύρινη λαίλαπα” γίνεται

συλλογικό επίπεδο. Πότε μια αυτοσχέδια χωματερή

έχει ήδη ξεκινήσει. Τα μεγάλα φιλέτα από τις δασικές

Πολέμου θα γκρεμίσει όχι μόνο την

της χρονιάς 2006, ένα βιβλίο που θα

της Μόρισον, που παρακολουθεί, πα-

ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρω-

η σκληρή πρωταγωνίστρια του Καλοκαιριού, παραδίδο-

στην καρδιά του δάσους λειτουργεί σαν προσάναμα,

εκτάσεις που έχουν καεί θα γίνουν σταδιακά οικόπεδα,

οικογένειά του και την παρηκμασμένη

σας κάνει να βλέπετε τους ωκεανούς με

ράλληλα με τη ζωή αυτών των γυναι-

σης. Και σίγουρα θα το ξανασκεφτείτε

ντας στο άναυδο (και συμμετέχων) κοινό το έργο που

αφού αντιμετωπίζουμε ό,τι βρίσκεται έξω από το σπίτι

βορά στο κέρδος των κατασκευαστών, με την εγκλη-

τάξη της, αλλά ολόκληρη την πολυε-

άλλο μάτι.

κών και τη δύσκολη οικοδόμηση ενός

προτού εμπιστευτείτε τα λόγια κάποιου

(μάλλον) του αξίζει.

μας -άρα και τη Φύση- σαν ξένο τόπο. Πότε εργασίες

ματική συνδρομή του κράτους που θα προχωρήσει στις

θνική αυτοκρατορία.

καινούργιου έθνους.

που σας παρουσιάζεται ως αυθεντία.

μου από την τηλεοπτική οθόνη, ασθμαίνοντας σε ακόμη

στην ύπαιθρο με εύφλεκτα υλικά, από κάποιον (επιει-

απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και υπουργικές

Η τηλεοπτική οθόνη κατακλύζεται από εικόνες απο-

κώς) ηλίθιο που νομίζει πως μπορεί να κάνει τα πάντα

αποφάσεις ή -μετά από 10 ή 20 χρόνια- θα νομιμοποι-

τέφρωσης των εναπομεινάντων δασών, όπως τα προη-

όποτε και όπως γουστάρει. Και πότε (το πιο αποτρό-

ήσει (έναντι παχυλών προστίμων βέβαια) τα αυθαίρετα

γούμενα χρόνια και δυστυχώς και τα επόμενα. Σε αυτή

παιο) το χέρι κάποιου καλοθελητή εμπρηστή προς άγρα

που θα έχουν ξεφυτρώσει στα καμένα.

τη χώρα είναι επαρκώς αποδεδειγμένο πως το πάθημα

οικοπέδων. Εγκλήματα εξ αμελείας ή εκ προθέσεως

Η τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από φλεγόμενα

δε γίνεται μάθημα και το αρχαίο ρητό περί “δις εξαμαρ-

πάντοτε ατιμώρητα. Εκτός από την τιμωρία της Φύσης

δάση. Ο ήχος της παραμένει κλειστός. Αρνούμαι να

τείν” μάλλον γίνεται αντιληπτό ως “δισεκατομμύρια”,

που έχει ήδη αρχίσει.

ακούσω τις διαβεβαιώσεις των πολιτικών. Αρνούμαι να

υπακούοντας στους νόμους της αγοράς. Και πάλι φω-

Και ακολουθεί το κράτος, που απλώς αποτελεί μια

θρηνήσω σπίτια και περιουσίες. Αρνούμαι να συμπά-

τιές, τα δάση στάχτη, ο κρατικός μηχανισμός ανεπαρ-

ευρύτερη απεικόνιση της προσωπικής μας νοοτροπίας.

σχω με τους ιδιοκτήτες τους που κραυγάζουν μπροστά

κής. Και πάλι όλα θα ξεχαστούν.

Το τρίπτυχο πρόληψη-ανίχνευση-αντιμετώπιση των

στις κάμερες (η συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών

Πριν η νέα καταστροφή περάσει στη λήθη, συνετό

πυρκαγιών εξακολουθεί να αποτελεί για τους ιθύνο-

έχτισε στα καμένα παλαιότερων ετών και το ξέρουν).

θα ήταν να υπενθυμιστούν κάποιες βασικές διαπιστώ-

ντες “ψιλά γράμματα”. Ανύπαρκτη πρόληψη σε κάθε

Θρηνώ βουβά μονάχα τα καμένα δέντρα που πέφτουν

σεις για τις δασικές πυρκαγιές. Οι φωτιές στα δάση, λοι-

επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, η ανίχνευση σχεδόν

το ένα μετά το άλλο, σαν πολεμιστές σε άνιση μάχη με

πόν, προκαλούνται είτε λόγω των καιρικών συνθηκών,

εξ ολοκλήρου στην τύχη, η (απείρως πιο δαπανηρή)

το θηρίο που λέγεται “ανθρώπινο κέρδος”. Αποστρέφω

δεδομένου και του πυρόφιλου κλίματος της Μεσογεί-

αντιμετώπιση της φωτιάς έρμαιο στην ασυνεννοησία

το βλέμμα από την καιόμενη επικαιρότητα και κοιτάζω

ου, είτε από ανθρώπινες πράξεις ή παραλείψεις. Για τις

ανίκανων αρμοδίων. Κοινός παρονομαστής και πάλι

με ενοχή το παιδί που κρατώ στην αγκαλιά μου…
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κειμενο:
Φοίβος Καλλίτσης
phever@gmail.com

Πάνω στο θέμα σινεμά υπάρχουν τόσα να γράψει
κάποιος καθώς τελειώνει το καλοκαίρι.

παραγωγή. Κάθε χρόνο επικεντρώνονται όλο και πιο πολύ

Lab, εργαστήρια για νέους καλλιτέχνες της 7ης Τέχνης.

στο να συστήσουν νέα ταλέντα, νέες ταινίες, προσφέροντας

Ο κινηματογράφος υπάρχει και εκτός Αθήνας και κάποια

εμπειρίες που οι διανομείς αποφεύγουν. Φέτος δίνουν

στιγμή πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή εκεί στο

ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην ελληνική παραγωγή,

βορρά.

καλύπτοντας εν μέρει το πιθανό κενό του φεστιβάλ

Έχει σκοτεινιάσει κάπως κι ας είναι μεσημέρι

Θεσσαλονίκης…
Κάτι περίεργο μυρίζει

Πρόγραμμα θερινών
κινηματογράφων στις Κυκλάδες
Σαντορίνη

Η δεύτερη ταινία του Φίλιππου Τσίτου, Ακαδημία

Δραματική, ΗΠΑ (2009)

Πλάτωνος, επιστρέφει από το φεστιβάλ του Λοκάρνο με

Θερινός Κινηματογράφος “Καμάρι”

Σκηνοθεσία: Τζόελ Χόπκινς

Καμάρι, τηλ. 22860 31974

>Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9

Οι Νύχτες Πρεμιέρας στην Αθήνα εγκαινιάζουν το

Το φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας

το βραβείο οικουμενικότητας, το βραβείο νεότητας και το

φεστιβαλικό φθινόπωρο και για δέκατη πέμπτη χρονιά μας

έρχεται και αυτό τον Σεπτέμβριο ενισχυμένο, πέρα από το

βραβείο ερμηνείας για τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Μετά τη

φέρνουν σε επαφή με την παγκόσμια κινηματογραφική

διεθνές και ψηφιακό του τμήμα, με το Drama Mini Talent

Στρέλλα του Κούτρα και τον Κυνόδοντα του Λάνθιμου, άλλη

>Τρίτη 15/9 – Παρασκευή 18/9 (21.30)

Υπ’ αριθμόν 1 Δημόσιος Κίνδυνος

Νέα Σεζόν
Φλεγόμενο Τοπίο

μία ελληνική ταινία αποφασίζει να διακριθεί διεθνώς γιατί

Η Τελευταία Ευκαιρία

(L’ Ennemi Public No1)

δε θα λάβει μέρος στα εγχώρια βραβεία, όπως φαίνεται.

(Last Chance Harvey)

Περιπέτεια, Γαλλία (2008)

Μια περίεργη σκόνη έρχεται με τον αέρα

Δραματική, ΗΠΑ (2009)

Σκηνοθεσία: Ζαν – Φρανσουά Ρισέ

Σκηνοθεσία: Τζόελ Χόπκινς

>Σάββατο 19/9 – Κυριακή 20/9

με ταινίες, των Patrice Chereau, Claire Dennis, Werner

>Σάββατο 19/9 – Δευτέρα 21/9 (21.30)

(20:30 και 23:00)

Herzog, John Hillcoat, Geοrge Romero, Michael Moore,

Vicky Cristina Barcelona

Η ανταλλαγή (Changeling)

Fatih Akin να είναι μερικά από τα γνώριμα ονόματα που θα

Κωμωδία, ΗΠΑ – Ισπανία (2008)

Κοινωνική, ΗΠΑ (2008)

διεκδικήσουν τα λιοντάρια. Επίσης, εκτός συναγωνισμού,

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ

υπάρχει άλλη μία τεράστια λίστα τίτλων που αναμένουμε

>Τρίτη 22/9 – Κυριακή 27/9 (21.30)

>Δευτέρα 21/9 – Τετάρτη 23/9

στις αίθουσες με ενδιαφέρον.

Έρωτας αλά ελληνικά (My life in ruins)

(21:00 και 23:00)

Τα μάτια μου έχουν αρχίζει να τσούζουν και δε

Ρομαντική Κομεντί, ΗΠΑ (2009)

Η Σιωπή της Λόρνα

φταίει η οθόνη του υπολογιστή

Σκηνοθεσία: Ντόναλτ Πέρι

(Le Silence de Lorna)

>Δευτέρα 28/9 – Τετάρτη 30/9 (21.00)

Δραματική, Βέλγιο, Γαλλία (2008)

δούμε τις ταινίες του φεστιβάλ των Καννών με το νέο

Transporter

Σκηνοθεσία: Ζαν Πιέρ και Λικ Νταρντέν

Michael Haneke, τον Αντίχριστο του Lars Von Trier, τη

Περιπέτεια, Γαλλία (2008)

>Πέμπτη 24/9 – Παρασκευή 25/9

ζωή της Coco Chanel, έρχονται και τα τελευταία blockbust-

Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Μεγκατόν

(21:00 και 23:00)

(20:40 και 23:00)

Στην Ιταλία επίσης ξεκινάει και το φεστιβάλ Βενετίας

Ξεκινάει η νέα κινηματογραφική σεζόν! Λίγο πριν

Βαλς με τον Μπασίρ

ers του αμερικανικού καλοκαιριού, μετά το διάλειμμα του

(Vals im Bashir – Waltz with Bashir)

δεκαπενταύγουστου. Ο Harry Potter λίγο πριν κλείσει η

Μύκονος

σειρά, ο νέος Tarantino με τον Brad Pitt να σκοτώνει Ναζί,

cba

για να κλείσει το καλοκαίρι με εντυπωσιακές εκρήξεις και
φλόγες.Κάτι αντίστοιχο με αυτό που βλέπω στις ειδήσεις

φωτό: afroboof

δηλαδή και εξηγεί την όλη ατμόσφαιρα.
Πως το είπε ο καθηγητής Dumbledore στο Harry Potter:
«Harry πλησιάζουν σκοτεινές εποχές» κι όμως για άλλη μια
φορά οι φλόγες είναι ακόμη πιο κοντά…

Δημοτικός θερινός κινηματογράφος
“Σινέ Μαντώ”

Σκηνοθεσία: Άρι Φόλμαν

Χώρα Μυκόνου, τηλ. 22890 27190

(20:50 και 23:00)

>Σάββατο 26/9 – Κυριακή 27/9
Άσε το κακό να μπει

φωτό: Sara Kolster

παίρνουν σάρκα και οστά στο G.I.JOE: The Rise of Cobra

cba

τα κινούμενα σχέδια/παιχνίδια που βλέπαμε μικροί να

Κινούμενα Σχέδια, Ισραήλ (2008)

> Δευτέρα 14/9 – Τετάρτη 16/9

(Lan den ratte komma in –

(21:00 και 23:00)

Let the right one in)

Η Τελευταία Ευκαιρία

Τρόμου, Σουηδία (2008)

(Last Chance Harvey)

Σκηνοθεσία: Τόμας Άλφρεντσον

Βαλς με τον Μπασίρ του Ari Folman

Η Σιωπή της Λόρνα των Jean-Pierre και Luc Dardenne

Πώς μπορεί κανείς να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη χαμένη μνήμη; Ένα βράδυ ένας φίλος

Ο κινηματογράφος των Dardenne είναι σκληρός. Ο φακός τους

Η Cristine Collins χάνει μία μέρα τον γιο της. Μερικούς μήνες μετά η

λέει στον Ari για ένα όνειρο στο οποίο του επιτίθενται ένας συγκεκριμένος αριθμός σκυλιών.

παραμένει ψυχρά ρεαλιστικός και δεν αφήνει πολλά περιθώρια

αστυνομία τον βρίσκει με μεγάλη επιτυχία, μόνο που η ίδια συνειδητοποιεί

Μέσα από τη συζήτηση καταλήγουν ότι το όνειρο έχει να κάνει με την αποστολή τους
με τον Ισραηλινό στρατό κατά τον πρώτο πόλεμο του Λιβάνου το ‘80. Ξαφνικά όμως
ο Ari συνειδητοποιεί ότι δεν θυμάται τίποτα από εκείνη την περίοδο της ζωής του.
Ξεκινάει λοιπόν μία αναζήτηση προσώπων που πρόκειται να τον βοηθήσουν να

αποστασιοποίησης από τους ήρωές του. Η Λόρνα είναι ακόμη ένας
χαρακτήρας που έχει παγιδευτεί στις επιλογές της, ανάμεσα σε διαρκή
διλήμματα μεταξύ της επιβίωσής της και του τι θεωρεί σωστό.
Μετανάστρια, περιμένει να αποκτήσει την υπηκοότητα της χάρη

Η Ανταλλαγή του Clint Eastwood

ότι το παιδί δε μοιάζει με τίποτα με το γιο της. Η επιμονή της θα
δημιουργήσει προβλήματα στην αστυνομία του Los Angeles, η οποία
προσπαθεί να δείξει την αξία της. Σύντομα η Cristine θα βρεθεί
αντιμέτωπη με ένα σύστημα διαφθοράς και εξουσίας το οποίο δε

βρει τα χαμένα κομμάτια. Αντί όμως ο Folman να γεμίσει την οθόνη με ομιλούντα

στο λευκό γάμο με το ναρκομανή Claudy. Τα πράγματα όμως

μπορεί να πολεμήσει μόνη της. Ο Eastwood για άλλη μια φορά

κεφάλια και συνεντεύξεις, καταφεύγει στο κινούμενο σχέδιο, εντάσσοντας

δεν είναι τόσα απλά, όταν πέρα από τις πιέσεις του υποκόσμου

κάνει την έκπληξη, κρατώντας πολλούς άσσους κρυμμένους.

την κατακερματισμένη του μνήμη και τα όνειρά του μέσα στην ταινία. Ένα

και τα διάφορα «συμβόλαια», η Λόρνα έρχεται αντιμέτωπη με

Κινείται με άνεση μέσα στις διαφορετικές πτυχές της ταινίας του,

πρωτότυπο ντοκιμαντέρ που αποκτά ζωή μέσα από τις κινούμενες εικόνες, ένα

συναισθήματα και όνειρα. Με ένα ακόμη βραβείο από τις Κάννες

πείραμα που συγκινεί και εντυπωσιάζει, μία διαφορετική ταινία που δεν πρέπει να

οι αδερφοί Dardenne αποδεικνύουν τη δύναμη του κινηματογράφου

χάσετε.

τους, καταγράφοντας μια κοινωνία που τόσο θέλουμε να αγνοήσουμε.

δίνοντας στην Angelina Jolie ένα αξιόλογο ρόλο μετά από πολύ
καιρό, χωρίς όμως η ταινία να καταφέρνει να αγγίξει τις καλύτερες
στιγμές του σκηνοθέτη.
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mykonos

γεύση
Alegro
Γιαλός
22890 25030
Εστιατόριο
Bandanna
Καλαφάτης
22890 71800
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

γεύση
“1800”
Οία, 22860 71485
Εστιατόριο
“218°”
Οία, 22860 71801, 71807
Cafe-Εστιατόριο

santorini

Elia
Ελιά, 22890 71204
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

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

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

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

γεύση

Scala Shop Gallery
Ματογιάννι 48
22890 26992
Αίθουσα τέχνης

Aeoli
Παροικιά
22840 24429
Πιτσαρία

Αρχαιολογικό
Μουσείο Δήλου
Νήσος Δήλος
22890 22259
Μουσείο

Apollon
Παροικιά
22840 21875
Garden restaurant

Αρχαιολογικό
Μουσείο Μυκόνου
Χώρα
22890 22325
Μουσείο
Λαογραφικό Μουσείο
Κάστρο
22890 22591
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο
Αιγαίου
Ενόπλων Δυνάμεων 10
22890 22700
Μουσείο

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

Fisilanis
Λογαράς
22840 41734
Εστιατόριο
La Pasteria
Παραλία Παροικιά
22840 23350
Εστιατόριο

Ταρτιν
Παραλία Παροικιά
22840 21206
Εστιατόριο

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

Το Μουράγιο
Αλυκή
22840 91165
Ουζερί-Ψαροταβέρνα

Η πεζούλα της
Λιχουδιάς
Λεύκες
22840 43189
Παραδοσιακό Καφενείο

Το Μπακίρι
Νάουσα
22840 53575
Εστιατόριο
Το Μπαλκόνι
Αλυκή
22840 91151
Εστιατόριο

διασκέδαση

Miky
Πλ. Νάουσας
22840 23560
Fast Food

Cafe Marina
Αλυκή
22840 91340
Cafe

Ostria
Αλυκή
22840 91362
Εστιατόριο

Castello
Παροικιά
22840 24507
Cafe

Pizzarella
Νάουσα
22840 53150
Πιτσαρία

El Pollo Loco
Νάουσα
22840 53355
Cafe-Bar

Αγνάντιο
Λεύκες
22840 43089
Ταβέρνα

Konstantza
Νάουσα
22840 52999
Cafe

Άμμος
Λογαράς
22840 41545
Εστιατόριο

La Frianterie
Νάουσα
22840 51191
Cafe

Απανεμιά
Πλάτανος Παροικιά
22840 23684
Εστιατόριο

Nostos
Νάουσα
22840 53328
Club

Απόπλους
Αλυκή
22840 91935
Εστιατόριο

Paradiso
Κριός
22840 23121
Club

Άρωμα
Παροικιά
22840 21985
Εστιατόριο

Peter’s
Kριός
22840 21806
Cafe

Διαμαντής
Νάουσα
22840 52129
Εστιατόριο

Punda Beach Club
Πούντα
22840 41717
Club

Μανώλης
Αλυκή
22840 92005
Πιτσαρία

Salon d’or Paros
Παροικιά
22840 22186
Cocktail Bar

Μαργαρίτα
Νάουσα
22840 52362
Εστιατόριο

View Cafe
Παροικιά
22840 22251
Cafe-Bar

Μελτέμι
Παροικιά
22840 21092
Cafe
Συμπόσιο
Παροικιά
22840 24147
Cafe
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

se
οδηγός νησιών

se
οδηγός νησιών
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Fox
Ερμούπολη, Λεοτσάκου 3
22810 81888
Kitchen bar
L’ Arsenale
Ερμούπολη
Εθν. Αντιστάσεως 56
22810 85389
Ιταλικό εστιατόριο

Δωδώνη
Ερμούπολη, πλ. Κανάρη,
22810 87684
Παγωτό

Ο Λιλής
Άνω Σύρος, 22810 82100
Παραδοσιακή ταβέρνα
Οινομπερδέματα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 10
22810 86061
Μεζεδοπωλείο

Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία
22810 82994
Ψητοπωλείο

Cube
Ερμούπολη, Χίου 33
22810 82720
Cafe-Bar

Macao
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη
22810 88140
Cafe-Bar

Ponente
Ερμούπολη, παραλία
22810 81700
Cafe-Bar

Της Φιλομήλας
Αζόλιμνος, 22810 62088
Εστιατόριο

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

Okio
Ερμούπολη, παραλία
22810 84133
Cafe-Bar

Severo
Ερμούπολη, παραλία
22810 88243
Cafe-Bar

Daidadi Gelato
Ερμούπολη, λιμάνι
22810 85953
Ιταλικό παγωτό

Peyote
Ερμούπολη, Χίου 32
Cafe-Bar

Taba by Traffic
Ερμούπολη, παραλία
22810 86197
Cafe-Bar

Έγριπο
Αζόλιμνος, 22810 61005
Ταβέρνα-Μεζεδοπωλείο

Οινοπνεύματα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 9
22810 82616
Μεζεδοπωλείο

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

Ζέφυρος
Αζόλιμνος, 22810 61712
Εστιατόριο

Όνειρο
Ερμούπολη, Βαπόρια
Εστιατόριο

Το Πέτρινο
Ερμούπολη, 22810 87427
Ταβέρνα

Porto
Ερμούπολη, Ακτή Πέτρου
Ράλλη 48, 22810 81178
Εστιατόριο

Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία
22810 43325
Εστιατόριο

Πέρι Τίνος
Ερμούπολη, παραλία
22810 85000
Μεζεδοπωλείο

Φοράδενες
Φοίνικας, 22810 42301
Εστιατόριο

Scherzosa
Ερμούπολη, πλ. Παπάγου
22810 88838
Πιτσαρία

Θεία Μέθη
Ερμούπολη, Χίου 43
22810 80112
Μεζεδοπωλείο

Πλακόστρωτο
Σαν Μιχάλης, 6973 980248
Ταβέρνα

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

Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5
22810 89150
Εστιατόριο

La Dolce Vita
Φιλίνη 3 & Επτανήσου
22810 86199
Ιταλικό εστιατόριο

syros

Δυο τζιζίκια στ’
αρμυρίκια
Κίνι, 22810 71151
Εστιατόριο

Αλλού Γυαλού
Κίνι, 22810 71196
Ταβέρνα
Άμβυξ
Ερμούπολη, Ακτή
Παπαγού 26, 22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο
Διόσκουροι
Ερμούπολη, Ακτή Καταδρομικού Έλλη 9, 22810 71439
Εστιατόριο-Καφέ

Μάσα σούρα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη
22810 81744
Μεζεδοπωλείο
Μπαρμπαλιάς
Φοίνικας, 22810 42004
Εστιατόριο
Νησιωτοπούλα
Ερμούπολη, 22810 81214
Εστιατόριο-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

Django
Ερμούπολη, Κεντρική αγορά
22810 82801
Cafe-Παγωτό

διασκέδαση

Ermoupolis Live
Ερμούπολη
Κέντρο Διασκέδασης

Agathopes
Αγκαθωπές, 22810 43920
Beach bar

Green dollars
Γαλησσάς
Cafe-Bar

Boheme del mar
Ερμούπολη, παραλία
22810 83354
Cafe-Bar

Iguana
Αζόλιμνος, 22810 80674
Cafe-Bar

Cafe Greco
Ερμούπολη, 22810 81513
Cafe

Jar
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 16
22810 79225
Cafe

Capital
Ερμούπολη, Ακτή
Καταδρομικού Έλλη
Club

Kimbara
Ερμούπολη, παραλία
22810 81513
Cafe-Bar

Cocoon
Ερμούπολη, 22810 85270
Cafe

Liquid
Ερμούπολη, παραλία
Cafe-Bar

Plaza
Ερμούπολη, παραλία
22810 85337
Cafe

Αστέρια
Ερμούπολη, Βαπόρια
6944388632
Beach bar
Ε-αμέ
Ερμούπολη, Χίου 45
22810 87870
Cafe-Deli
Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη, 22810 87550
Παραδοσιακό Καφενείο

Καλντέρα
Γαλησσάς, 22810 43343
Cafe-Bar
Μέγαρον
Ερμούπολη,
Πρωτοπαπαδάκη 35
22810 87570, 88633
Cafe-Bar

Garage
Κόμη, 22830 51221
Εστιατόριο

se

Αρχαίον
Ερμούπολη, παραλία
22810 84114
Club

Εν πλω
Βάρη, 6955 264690
Cafe-Bar

γεύση

Αγία Θάλασσα
Πάνορμος, 22830 31364
Ταβέρνα

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

Αγορά
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη
22810 88329
Bar

Αργώ
Γαλησσάς, 22810 42819
Cafe-Bar

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

Επίνειο
Χώρα, 22830 24294
Ταβέρνα

Το Πέτρινο
Χώρα, 22830 41940
Εστιατόριο

Θαλασσάκι
Υστέρνια, 22830 31366
Εστιατόριο

Φαγανιό
Τριαντάρος, 22830 41433
Εστιατόριο

Μεταξύ μας
Χώρα, 22830 24137
Εστιατόριο

διασκέδαση

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

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

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

Μικρό Καφέ
Χώρα, Ευαγγελιστρίας 42,
22830 22730
Cafe
Μονοπώλιο
Χώρα, 22830 25770
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

Ρόκος
Βωλάξ, 22830 41989
Ταβέρνα-Ψησταριά
Στου Ραδίκα
Σμαρδάκιτο, 6977 559377,
6944 302938
Ταβέρνα-Ψησταριά

Μέλι Γάλα
Πύργος, 22830 31229
Cafe

Το καράβι
Άνω Σύρος, Πιάτσα
22810 84230
Αίθουσα τέχνης

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

La Strata
Χώρα, 22830 25977
Cafe

Παλαιά Παλλάδα
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών
22830 23516
Ταβέρνα

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

Αρχαιολογικό
Μουσείο Τήνου
Χώρα, 22830 22670
Μουσείο

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

tinos

γεύση

syros

se
oδηγός νησιών

se
οδηγός νησιών

το
Μύκονος
> Χώρα
Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου, Scala Shop Gallery,
Κρεπερί Αντίπεινα, Μίνι Μάρκετ Γέμελος,

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα
στα παρακάτω σημεία

Ένωση Ξενοδόχων Μυκόνου, Island Myconos Travel

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, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Πάρος
> 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

Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, Βιβλιοπωλείο “Κόκκινη κλωστή δεμένη”,

Σαντορίνη

Γ. Βέλλης Κόσμημα-Έργα Τέχνης, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe-bar Kimbara, Cafe Πάνθεον

> Καμάρι

Cafe Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe Django, Cafe Jar, Cafe-bar Boheme del Mar,

Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη

Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη, Το κάτι άλλο,

> Καρτεράδο

Εστιατόριο Άμβυξ, Εστιατόριο Πέτρινο, Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Το Μπαράκι,

Μεζεδοπωλείο Γεύσεις Ελλάδας

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

> Φηρά

Τύπου), Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, Play DVD Club

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

