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Άνοιξη έχει η καρδιά

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Γιώργος Ασσύριος
Γιάννης Βαβίτσας
Αιμιλία Βάλβη
Βασιλική Γαλανάκη
Ρίτα Δαλεζίου
Σταύρος Διοσκουρίδης
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Μανίνης
Άννα Μαρτίνου
Χρυσή Πυρουνάκη

Οι μέρες σφραγίστηκαν από τον ερχομό της άνοιξης. Μιας άνοιξης στιγματισμένης από τις θυσίες που πρέπει
να κάνουμε ως φιλότιμοι Έλληνες. Εμ πρέπει να θυσιαστούμε, εμ πρέπει να το κάνουμε και με ευχαρίστηση.
Γιατί πώς αλλιώς θα δεχτούμε τα χειρότερα αδιαμαρτύρητα; Η ψυχική ανάταση που ενδεχομένως θα ταίριαζε
με τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα, αντικαθίσταται από σκεπτικισμό, επιφυλακτικότητα, παράταση της
ανασφάλειας.
Τι άλλο να μας ζητήσει κανείς; Τα αποθέματα έχουν στερέψει και μόνο πολύ δυνατές συγκινήσεις μας
θυμίζουν πως όσα μοιραζόμαστε με αυτούς που αγαπάμε είναι πολύτιμα αγαθά και τα μόνα όπλα απέναντι
στον εχθρό της εκμετάλλευσης, της προχειρότητας, της αδικίας, της απανθρωπιάς.
Η δική μας άνοιξη ήρθε ημερολογιακά νωρίτερα. Τα πρωινά έγιναν ολόφωτα και τα βράδια γέμισαν άστρα
λαμπερά. Είμαι σίγουρη πως και αλλού τις εποχές τις ορίζει το μέσα και το έξω απλώς επιβεβαιώνει. Το παν
είναι να μην είσαι μόνος. Γιατί τότε όλα γίνονται πιο δύσκολα, αναπόφευκτα και όσα οι δυνάστες επιδιώκουν,
συμβαίνουν με ευκολία και όλοι εμείς -οι πολλοί κατά τ’ άλλα- παρακολουθούμε ανήμποροι να περνούν οι
εποχές που κάποιοι άλλοι μας ορίζουν, αγνοώντας πως την άνοιξη την κουβαλάει κανείς μέσα του.

Εικονογράφηση
Πάνος Δραμυτινός
Μυρτώ Μπελοπούλου
Πάρις Ξυνταριανός
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Γεωργία Ματσούκα
Υπεύθυνοι Διανομής
Μύκονος - Κωνσταντίνος Λόντος
Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σαντορίνη - Αγγελική Γαρδελίνου
Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης
Λογιστήριο
Αβάκιον
Παπαζιός & Συνεργάτες
Αριστοτέλους 48, Αθήνα
210 8214744
Έκδοση
Ευγενία Παπαζιού
Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος
Τ. 22810 79449
F. 22810 79409
www.serious.gr
info@serious.gr
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Τζένη Παπαζιού

c SOME RIGHTS RESERVED
Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι
αδειοδοτημένο με Creative Commons c Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (Attribution - Share Alike)
έκδοση 3.0. Ελλάδα.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό μόνο του αδειοδοτημένου με c
περιεχομένου και η δημιουργία παράγωγου έργου μόνο εκ του αδειοδοτημένου με c περιεχομένου
του περιοδικού υπό τους όρους της εν λόγω άδειας (βλ. http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/gr). Υποχρεωτική αναφορά στον τίτλο του περιοδικού και το δημιουργό του άρθρου.
Ελλείψει ειδικής σήμανσης, για το λοιπό εκ του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious ισχύει
το © ALL RIGHTS RESERVED.
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Συνοδεύει τα άρθρα του Serious που αδειοδοτούνται με Creative Commons.
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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Ξεκινάει το 1ο
Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών μικρού
μήκους Αμοργού, το
οποίο διαρκεί έως τις
11 Απριλίου.

15

Μύκονος

Κυριακή

Σάββατο

02

Συνεχίζεται η έκθεση της Rachel
Gozlan με δημιουργίες από ανακυκλωμένα υλικά στην Πινακοθήκη
Κυκλάδων. Διάρκεια έκθεσης: 25
Μαρτίου έως 7 Απριλίου.
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Μύκονος

Το 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ
Μυκόνου πραγματοποιείται στο
Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο με τη
συμμετοχή τεσσάρων χορωδιών.

17

Σαντορίνη

Προβολή της ταινίας Water του Deepa
Mehta από την Κινηματογραφική Λέσχη Θήρας. Στο Οινοποιείο Μπουτάρη
στο Μεγαλοχώρι στις 20:45.

24

Εγκαίνια της έκθεσης του τμήματος
ζωγραφικής της ΚΔΕΠΑΜ στη
Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου
στις 20.00. Η έκθεση διαρκεί έως
την Κυριακή.
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Παρασκευή

Πέμπτη

08

Αμοργός
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Σύρος
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Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Απρίλιος

Μύκονος

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το 3ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγου Γυναικών,
με θέμα “Η ανάπτυξη στις
Κυκλάδες από τον 18ο αιώνα
έως σήμερα”. Στο Γρυπάρειο
Πολιτιστικό Κέντρο από τις
10:00 έως τις 14:00.

Σύρος
Παρουσίαση του
βιβλίου “Φολέγανδρος Εικόνες και Κείμενα και
το Ναυάγιο του Eros”
στο Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Ερμούπολης
στις 20.00.

29

agenda
Eάν θέλετε να παρουσιάσουμε
τις εκδηλώσεις που οργανώνετε
(εκθέσεις, συναυλίες,

Σύρος

Συναυλία του συγκροτήματος Yoel
Soto‘s latin dancing jazz project στο
Θέατρο Απόλλων. ‘Ωρα έναρξης 21.00.

παραστάσεις, κοινές δράσεις
κ.α.) ενημερώστε μας με e-mail
στο agenda@serious.gr
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“Feu d’artifice” / Rachel Gozlan

Η ταυτότητα της Φολεγάνδρου μέσα από τα γραπτά αυτόχθονων, ταξιδιωτών και πολιτικών εξορίστων που έζησαν ή πέρασαν από το νησί αποτυπώνεται στο βιβλίο “Φολέγανδρος, Εικόνες και Κείμενα και το Ναυάγιο του Eros”, το οποίο παρουσιάζεται το Σάββατο
24 Απριλίου στις 20.00 στην αίθουσα Γιάννη Ρίτσου του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης.
Ο Λευτέρης Καρυστιναίος επί δεκαετίες συγκέντρωνε υλικό για το νησί του. Αρχαία
κείμενα με αναφορές στη Φολέγανδρο, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, ιστορικές και φυσιοδιφικές μελέτες, χάρτες, έργα ζωγραφικής, φωτογραφίες... Μαζί του συνεργάστηκε ο Αντόνιο
Μαρτίνες Αρτιέντα, φιλόλογος και ιστορικός από την Ισπανία, ο οποίος ζει εδώ και χρόνια
στην Ελλάδα.
Ο θησαυρός αυτός εκτίθεται στο βιβλίο “Φολέγανδρος, Eικόνες και Kείμενα και το

Δημιουργίες από ανακυκλωμένα υλικά, από φαινομενικά άχρηστα και ασήμαντα αντικείμενα παρουσι-

Nαυάγιο του Eros”, όπου ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει, σε μια ασυνεχή αλλά

άζονται έως την Τετάρτη 7 Απριλίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. Στην έκθεση με τίτλο Feu d’ artifice

συναρπαστική διαδρομή, την ιστορία του νησιού.

το κοινό θα βρεθεί μπροστά στα ανακυκλωμένα δημιουργήματα της Rachel Gozlan. Η καλλιτέχνης περι-

H παράθεση των τεκμηρίων γίνεται σε κεφάλαια ανά αιώνα από τον 14ο μέχρι τις

ε ι κα σ τ ικ ά

Πορτρέτα σε γυαλί

μέρες μας. Το υλικό προέρχεται από δεκαπέντε διαφορετικές βιβλιοθήκες-ιδρύματα στην
Eλλάδα και στην υπόλοιπη Eυρώπη. Στο δεκαεξασέλιδό έγχρωμο ένθετο παρουσιάζεται
μεταξύ άλλων ένας πρωτότυπα σχεδιασμένος χάρτης της Φολεγάνδρου.

Έκθεση με θέμα “Πορτρέτα σε γυαλί” του καλλιτέχνη Podalenios πραγματοποιεί-

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρατίθενται οι περισσότερο γνωστές επιγραφές για τη

ται από 1 έως 11 Απριλίου στην αίθουσα Ροΐδη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου

Φολέγανδρο από την κλασική και ελληνιστική εποχή, ενώ παράλληλα εμφανίζονται απο-

Ερμούπολης. Ο καλλιτέχνης, γεννήθηκε στην Αμερική και εδώ και περίπου 30

σπάσματα-αναφορές από κείμενα του Σόλωνα και του Aντίπατρου Mακεδόνος.

χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις με ποικίλες σειρές της συλλογής αυτής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σύρο, Μύκονο, Σάμο,
Μυτιλήνη, Κρήτη και σε άλλα ελληνικά νησιά.

γράφει τις δημιουργίες της κάπως έτσι...
Πυροτέχνημα
Αμέτρητες φωτιές
στον ουρανό φεγγοβολούν
Αμέτρητες σπίθες
στα μάτια μας λαμποκοπούν
Ας είναι το μικρό σεργιάνι σάλπισμα

info

> Λευτέρης Καρυστιναίος, Antton Martinez Artieda,
«Φολέγανδρος. Εικόνες και κείμενα και το ναυάγιο του Eros»
>Εκδ. Ισπανοελληνική Εταιρεία Αρχιπελάγους

αφύπνισης κι εγρήγορσης
Μέσα στο «τίποτα» κρύβεται το «όλον»

info

> Πινακοθήκη Κυκλάδων
> 25 Μαρτίου έως 7 Απριλίου
> Ώρες λειτουργίας
καθημερινά 10.00-14.00 & 19.00-22.00

j a z z συ ν α υ λ ί α

Yoel Soto’s latin dancing jazz project
Στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων θα βρεθεί το latin jazz συγκρότημα του κουβανού μπασίστα Yoel Soto τη
Δευτέρα 26 Απριλίου. O γεννημένος στην Αβάνα Yoel Soto έχει συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης
όπως το Umbria Jazz και το San Remo και έχει μοιραστεί τη σκηνή με τους εμβληματικότερους καλλιτέχνες
της Latin μουσικής μεταξύ των οποίων η Celia Cruz και ο Eddie Palmieri. Με το συγκρότημά του θα παίξουν
δικές του συνθέσεις και διασκευές σε γνωστά κομμάτια, συνδυάζοντας τη τζαζ με ρυθμούς και μελωδίες από
την Καραϊβική και τη Βραζιλία.
Στο γκρουπ Yoel Soto’s latin dancing jazz project συμμετέχουν οι:
Arlin del Carmen González, τραγούδι
Amik Guerra, τρομπέτα και φλούγκελχορν
Tony Velardi, πιάνο
Yoel Soto, μπάσο
Juan Carlos Calderín, τύμπανα

> Θέατρο Απόλλων
> Δευτέρα 26 Απριλίου
> Ώρα έναρξης: 21.00

info
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Αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία
θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Απρίλιου
στην αίθουσα της ΚΔΕΠΑΜ στο Ματογιάννι.
Για τον ποιητή θα μιλήσει ο Φίλιππος Φιλίππου, συγγραφέας του
βιβλίου “Ο πολιτικός Νίκος Καββαδίας”.
Έργα του Νίκου Καββαδία θα
αφηγηθεί η Δήμητρα Χατούπη
και ο Γιώργος Μιχαλάκης, ενώ θα
τραγουδήσει ο Γιώργος Μπάιλας.
Την εκδήλωση έχει επιμεληθεί ο Θέμης Ροδαμίτης.

Λουκέτο

στη γνώση και τη δημιουργία
4ο Χορωδιακό
Φεστιβάλ Μυκόνου

“Ένας χώρος οικείος, γνώριμος, μέρος της καθημερινής βόλτας των λιλιπούτειων κατοίκων

- Προσφέρει ευκαιρίες σε παιδιά που δεν έχουν τις οικονομικές, κοινωνικές δυνατότητες

της Ερμούπολης, μέρος της μαθησιακής διαδικασίας για τους λίγο μεγαλύτερους που φοιτούν

να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο των βιβλίων και των υπολογιστών, επιτελώντας αντισταθ-

στα σχολεία της, διακόπτει τη λειτουργία του. Ένας χώρος που αποτελούσε πόλο έλξης για όλα

μιστικό εκπαιδευτικό έργο.

τα παιδιά. Χώρος ελεύθερης πρόσβασης στον κόσμο της γνώσης, της δημιουργικής απασχόλη-

Απαίτηση όλων είναι η νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-

σης, της φαντασίας, της αναζήτησης, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης. Παράθυρο στον κόσμο

σης & Θρησκευμάτων με την οποία θα εξασφαλιστεί η λειτουργία των 28 ήδη σωστά οργανω-

του ονείρου και της ουτοπίας. Χώρος φιλικός, ζεστός, φιλόξενος, που χάρη στην ακούραστη

μένων Παιδικών Βιβλιοθηκών και φυσικά των εργαζομένων σε αυτές.

Για 4η χρονιά διοργανώνεται και φέτος το Χορωδιακό Φεστιβάλ Μυκόνου, που έχει γίνει πολιτιστικός θεσμός τα

υποστήριξη και φροντίδα της υπαλλήλου της αναδείχτηκε σε αγαπημένο τόπο συνάντησης

τελευταία χρόνια στο νησί και μας έχει συνηθίσει σε αξιόλογες παρουσίες χορωδιών, θαυμάσια διοργάνωση και

των παιδιών στην πλατεία”. Αυτό αναφέρει η επιστολή των φίλων της Παιδικής και Εφηβικής

άψογη παρουσίαση τραγουδιών.

Βιβλιοθήκης Ερμούπολης, οι οποίοι είναι πολλοί και ζητούν άμεσα την επαναλειτουργία της.
Γιατί όμως διακόπτεται η λειτουργία της παρά το αναμφισβήτητα σημαντικό έργο

Το 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Μυκόνου θα γίνει το Σάββατο 10 Απριλίου, στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο με τη

που επιτελεί;

συμμετοχή 4 χορωδιών: Χορωδία Αιγίου 1933, Δημοτική Χορωδία Δράμας, Χορωδία Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής
και Χορωδία Μυκόνου ΚΔΕΠΑΜ.

Αιτία είναι ο οικονομικός μαρασμός του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιο-

Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Δήμος Μυκόνου και η ΚΔΕΠΑΜ.

θηκών. Ο οργανισμός, στον οποίο ανήκουν συνολικά είκοσι οκτώ βιβλιοθήκες σε ολόκληρη
τη χώρα, στηρίζεται σε δωρεές ιδιωτών και κάποιες επιχορηγήσεις του υπουργείου Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που το εποπτεύει. Αν και τα έξοδα για τις ανάγκες

Έκθεση
Εικαστικών

στέγασης, λειτουργίας και συντήρησης καλύπτονται από την τοπική αυτοδιοίκηση για τις περισσότερες, όπως και για αυτήν της Ερμούπολης, ο οργανισμός για επτά ολόκληρα χρόνια
δεν μπορεί να αντεπεξέλθει ούτε στις βασικές οικονομικές υποχρεώσεις της μισθοδοσίας των
υπαλλήλων των βιβλιοθηκών.
Οι εργαζόμενοι βρίσκονται υπό καθ εστώς μόνιμης ανασφάλειας. Για δεύτερη φορά μέσα
σε πέντε χρόνια, απλήρωτοι για μήνες, χωρίς καμία προοπτική επίλυσης των προβλημάτων

Η ΚΔΕΠΑΜ διοργανώνει στη Δημοτική Πινακοθήκη

τους, προχωρούν σε επίσχεση εργασίας. Ζητούν να δοθεί βιώσιμη λύση για το μέλλον των βι-

Μυκόνου σειρά εκθέσεων των εικαστικών της τμημάτων.

βλιοθηκών. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι κάτοικοι της Σύρου, είναι αλληλέγγυοι στον αγώνα

Το πρόγραμμα των εγκαινίων έχει ως εξής:

τους για τη διασφάλιση της συνέχειας του θεσμού των βιβλιοθηκών και ζητούν να δοθεί άμεσα
λύση από το αρμόδιο Υπουργείο. Στην πράξη, ο οικονομικός μαρασμός του αρμόδιου για τις

Ψηφιδωτού

συγκεκριμένες βιβλιοθήκες οργανισμού σημαίνει την αδυναμία να ανανεώσουν οι βιβλιοθή-

Τετάρτη 7 Απριλίου στις 20.00

κες το υλικό τους και οι μισθοδοσίες των εργαζομένων επί 7 χρόνια να καταβάλλονται με

Διάρκεια έκθεσης: 7-10 Απριλίου

συνεχείς καθυστερήσεις (μέχρι και 8 μήνες). Σε ανακοίνωση αναγνώρισης του εκπαιδευτικού

Αγιογραφίας

ρόλου της βιβλιοθήκης την οποία εξέδωσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σύρου –

Κυριακή 11 Απριλίου στις 20.00

Τήνου – Μυκόνου, επισημαίνεται πως στην Ερμούπολη:

Διάρκεια έκθεσης: 11-14 Απριλίου

- 40 μαθητές κατά μέσον όρο την ημέρα επισκέπτονται ένα χώρο ελεύθερης πρόσβασης

Ζωγραφικής

στον κόσμο της γνώσης, της δημιουργικής απασχόλησης, της φαντασίας, της αναζήτησης και

Πέμπτη 15 Απριλίου στις 20.00

της ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Διάρκεια έκθεσης: 15-18 Απριλίου

Εργαστήρι τέχνης για παιδιά

- Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τις ανάγκες δανεισμού βιβλίων με 1500 καρτέλες σε μαθητές
νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου αλλά και εκπαιδευτικούς.

Παρασκευή 14 Μαΐου στις 20.00

- Διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα, το πρωί, σε τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών

Διάρκεια έκθεσης: 14-17 Μαΐου

που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια των μαθητών, βοηθώντας το
έργο των εκπαιδευτικών και το απόγευμα σε μαθητές που την επισκέπτονται, συνδυάζοντας τη

‘Ωρες λειτουργίας 11:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00

φιλαναγνωσία με τη δημιουργική απασχόληση και τη διεύρυνση του πνεύματος.
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Κι αυτοί, πάντα θα λέγονται Αντρέας…
cba

κείμενο:

Ρίτα Δαλεζίου

- Δεν καταλαβαίνω. Έχεις τσιγάρο;
- Έχω. Πώς σε λένε; Στην Αλβανία λέω. Βορράς
ή Νότος;

Λοιπόν, απόψε ήθελα να σου μιλήσω για το αδύνατο.

- Χαχα. Πού το ξέρεις;

Βράδυ Σαββάτου σε μια Αθήνα που ζητιανεύει τη σωτη-

- Το ξέρω. Από πού είσαι;

ρία της, ήρθε απρόσκλητη μια βροχούλα που θρυμμάτισε

- Απ’ το πιο όμορφο μέρος του βορρά.

άτσαλα τη “σαββατίλα”. Η “σαββατίλα”, αν δεν την ξέρεις,

- Shkoder;

είναι βλάβη ανήκεστος που πλήττει τους “σαββατοπαθείς”.

- ΝΑΙ!! Πού το ξέρεις;

Αυτοί πάλι, ζουν μόνο μία μέρα από τις επτά της εβδομά-

- Όλοι οι φίλοι μου που είναι από Shkoder το ίδιο λένε.

δας. Τις υπόλοιπες αργοπεθαίνουν κλινήρεις με νύχια γα-

Ότι είναι το πιο όμορφο μέρος του βορρά. Και πώς σε

ντζωμένα στο μπράτσο της πολυθρόνας και δάχτυλα που

λένε;

μανιασμένα σχηματίζουν σταυρούς: 2-8-4-6, χαράζοντας

- Florjan. Και είναι το πιο όμορφο.

χωρίς σκοπό τα πλήκτρα του τηλεκοντρόλ. Έτσι, μια βρο-

- Γεια σου ρε Florjan. Πάρε και το τσιγάρο σου.

χή, έστω και αυτή η μαλακή βροχούλα που ήσυχα χάιδευε

- Φχαριστώ

τα μάγουλά μου, δεν είναι παρά ο καταλύτης της σαββατί-

- Να ‘σαι καλά. Άντε καλό βράδυ.

λας που θα την κάνει πιο γρήγορα αλλά πιο βασανιστικά να
καταλήξει στο αναπόφευκτο.

Συνέχισα κατηφορίζοντας προς άγνωστο προορισμό.
Από ‘δω και κάτω είναι τα αίματα “λερωμένα”. Δεν το λέω
εγώ. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα το έλεγαν όλοι αυτοί οι απί-

Η γλυκερή μου φάτσα, όψη απόψε χαρούμενου και χορ-

στευτοι τύποι των τηλεοράσεων. Των τηλεοράσεων, ναι,

τασμένου κι από το τίποτα ακόμα ανθρώπου, μοιάζει παρά-

γιατί αν μπορούσα θα ‘θελα να τους έκλεινα τον καθένα σε

ταιρη μέσα σ’ όλον αυτόν το σαββατιάτικο καταναγκασμό.

μια συσκευή. Να μιλάνε ώρες και μέρες μόνοι τους μέσα

Χωρίς σκοπό βαδίζω ανάλαφρα μέσα στα καινούργια μου

στο κουτί, στριμωγμένοι και ανήλιαγοι και να μην τους

αθλητικά παπούτσια, κοιτάζοντας στα μάτια τους περαστι-

ακούει κανείς. Όχι επειδή διαφωνώ μαζί τους. Όχι γι’ αυτό.

κούς. Σα να θέλω να τους τη σπάσω κι εγώ όπως αυτή η

Είμαι υπέρ της ελευθερίας, ακόμη κι αυτής που κάνει τις

τόση δα βροχούλα. Και θέλω!

καρδιές των ανθρώπων ανελεύθερες. Αυτό είναι ελευθερία.

Τα φώτα της πρωτεύουσας αχνοπαίζουν στο τελευταίο

Όμως δεν μπορώ άλλο ν’ ακούω γελωτοποιούς να ρητορεύ-

ξέσπασμά τους πριν οι βιτρίνες αποσυρθούν για μιάμιση

ουν άπληστα μιλώντας για το αδιανόητο. Θέλω όλοι μας να

ολόκληρη μέρα, μακριά από τα αδηφάγα βλέμματα.

τυφλωθούμε καλύτερα. Να μη βλέπουμε το αίμα, το φύλο,

Εδώ ούτε σαββατίλα, ούτε σαββατοπαθείς και η βροχή

Τα τελευταία “κινέζικα” ετοιμάζονται να κλείσουν. Στη

σταμάτησε πια. Ίσως εδώ δε βρέχει ποτέ. Ίσως και η βρο-

γωνία Πειραιώς και Μενάνδρου, δυο κυρίες με περίτεχνους

χούλα ακόμη να σταματάει έξω απ’ τις πύλες του “γκέτο”,

κότσους σφίγγουν καλά-καλά στο στομάχι τους τις τσάντες

στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου. Ποιος ξέρει… Πρέ-

τους και με το βλέμμα στο πεζοδρόμιο περπατούν γρήγορα-

πει, έτσι, νομίζω, να υπάρχει μια ξεχωριστή πρόγνωση και-

γρήγορα προς τον “πολιτισμό”. Λες και βυθίστηκε το καΐκι

ρού για την “Ομόνοια και κάτω”. Κάτω ως πού, όμως; Ίσως

τους στ’ ανοιχτά κι αυτές από τον πάτο του Αιγαίου, με

μέχρι εκεί που οι Αθηναίοι και λοιποί μακρινοί συγγενείς,

μιαν ανάσα λειψή μοχθούν να φτάσουν στο φως της επιφά-

όταν διασχίζουν τους δρόμους, ανοίγουν ασυναίσθητα το

νειας. Εκεί που… δε βρέχει.

βήμα τους, γρήγορα και πιο γρήγορα, μέχρι να λαχανιά-

Πίσω τους ένας άνδρας μελαψός περπατάει σκυφτός,

σουν και τα πνευμόνια τους να θέλουν να φωνάξουν ΦΤΑ-

κρεμασμένος απ’ το βάρος της μαύρης νάιλον σακούλας

ΝΕΙ! Μπορεί ως εκεί.

με την πραμάτεια που κουβαλάει. Πιο πίσω άλλοι. Κι άλ-

Τα καινούργια μου παπούτσια διαμαρτύρονται. Σταμα-

λοι, κι άλλες μαύρες νάιλον σακούλες τους κουβαλούν ή τις

τώ να τα φροντίσω λίγο, να τους δώσω ένα χάδι συμπαρά-

κουβαλούν, το βιος της μέρας, ολόκληρο το βιος κι όλη η

στασης που με κουβάλησαν ως εδώ τόσο δρόμο. Δένω τα

θλίψη κλεισμένη στις μαύρες σακούλες. Και οι περίτεχνοι

κορδόνια λίγο καλύτερα.

κότσοι μπροστά. Προς το φως. Και ξωπίσω οι μαύρες σα-

- Κοπελιά, μήπως έχεις ένα τσιγάρο;
- Έχω… Πώς σε λένε;

κούλες. Προς τα πού; Ποιος ξέρει…
Στο Γκάζι έχω πια κουραστεί. Ψιχαλίζει πάλι κάτι ρο-

- Αντρέα.

μαντικές σταγόνες. Εδώ αρχίζει ένας άλλος κόσμος, λοι-

- Αντρέα εδώ. Εκεί;

πόν. Λαμπερός και μοδάτος. Εντάξει. Ως εδώ ήταν. Βρέχει

- Τι;

στην Πανεπιστημίου, βρέχει και στην Πειραιώς στο ύψος

- Βορράς ή Νότος;

της Τεχνόπολης. Ενδιάμεσα δε βρέχει. Και γιατί να βρέξει; 4

cb

την ταξικότητα. Σα να μην υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν.

φωτό: Ted Drake

Φτάνω στην Ομόνοια και κατηφορίζω την Πειραιώς.
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Χωρίς ελπίδα άπατρις πάντα θα μένουμε
μέσα στα σύνορα του μέσα μας. Φυλακές αβάσταχτες.
Δεν έχει τίποτα βρώμικο να ξεπλύνει στη μέση. Αλλά πιο
πάνω και πιο κάτω, έχει. Η σιγανή σαββατιάτικη βροχούλα
όμως, δε φτάνει.
Μεσάνυχτα και 3’. Πήρα το τελευταίο τρόλεϊ απ’ τον
Ταύρο. Ένας θυμωμένος μεσήλικας οδηγός βλαστημάει
τρεις θεούς και μερικούς ακόμη δαίμονες, τους διερχόμενους σαββατοπαθείς, την τύχη του την ίδια. Μανιασμένα
τρέχει, μανιασμένα σταματάει στο κόκκινο, μανιασμένα
ξεκινάει. Θα ζει άραγε τόσο μανιασμένα;
Κατεβαίνω στην Ομόνοια. Στο σύνορο της βροχής. Δε

Για τις μαύρες νάιλον σακούλες που χωράνε μια ζωή
ολόκληρη σε ξένες ερημιές.
Για όλους αυτούς που φοβόμαστε: τους ξένους, τους
άλλους, τους “αλλόκοτους” που ζουν στο όριο.
Για τον ίδιο το φόβο που εκκρεμείς μάς αφήνει σε μια
του ταλάντωση.
Για την ανημποριά μας ν’ ακούσουμε, να δούμε, να νιώσουμε. Πιο πολύ να νιώσουμε.

Διεθνής συνάντηση
Πολιτισμού & Τουρισμού στην Αμοργό
Για όγδοη χρονιά φέτος πραγματοποιείται από 7 έως 12 Απριλίου στην Αμοργό, διεθνής
συνάντηση Πολιτισμού και Τουρισμού.
Μια διοργάνωση για τον Τύπο και τα ΜΜΕ την ευθύνη της οποίας έχει αναλάβει ο
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Θολαρίων Αιγιάλης, σε συνεργασία με το Aegialis Hotel και Spa.

Λευτεριά δεν είναι ν’ αμολάς την ψυχή τα Σάββατα.

σαββατίλα τους. Στην Πλατεία Θεάτρου ξερασμένες ψυχές

Αν με ρωτήσεις, λευτεριά είναι να μπορείς.

στη φετινή διοργάνωση είναι το 1ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Αμοργό, η

Κι αν δεν μπορείς, να πασχίζεις να μπορέσεις, να πασχί-

παρουσίαση της Aκαδημίας Ελληνικού Κινηματογράφου και η συνάντηση διοργανωτών

λια γυρίσει στο 17. Κανένα βλέμμα δεν πέφτει πάνω τους.

cb

Μάρκος και η Iovelina Μαρία.

ΥΠΕΡΙΑ 2010

βρέχει πια. Οι σαββατοπαθείς τρέχουν όλοι να ταΐσουν τη
ποντάρουν τη ζωή τους στο 12. Ίσως όμως σήμερα η μπί-

φωτό: Τom Τziros

Γιατί ο Florjan πρέπει να λέγεται Αντρέας, ο Raafat

ζεις να τυφλωθείς για να δεις ή ν’ ακούσεις.

Αλλά, σάμπως και το δικό μου που πέφτει; Τι γιατρειά να

Είμαστε όλοι μετανάστες.

‘χει ένα βλέμμα; Αν υποθέσουμε ότι την ψάχνει κανείς. Δα-

Και εμείς και οι άλλοι.

κρύζω στα κρυφά. Όχι για καμιά κατάντια κανενός. Ποια

Πιο πολύ εμείς.

είμ’ εγώ που θα το πει;

Κύριο θέμα του φετινού συνεδρίου είναι οι ειδικές μορφές τουρισμού. Καινοτομία

Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών από διάφορες χώρες.
Προσκεκλημένοι είναι Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι, παραγωγοί, τηλεοπτικά
συνεργεία, φωτογράφοι απ’ όλο τον κόσμο κ.ά.
Το συνέδριο πλαισιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής,

Μετανάστες της ελπίδας.

έκθεσης φωτογραφίας και ζωγραφικής, γαστρονομικές παρουσιάσεις, συναντήσεις

Για την παραίτησή μας, δακρύζω.

Ούτε εδώ ούτε εκεί.

γευσιγνωσίας κρασιού, εργαστήρια χορού και ξεναγήσεις σε όλο το νησί.

Για τον τρόπο που λησμονούμε.

Αίμα ξένο.

Για τα μάτια μας που δεν είναι τυφλά.

Αλίμονο, από εμάς πιο ξένο αίμα, κανείς.

Για τις ψυχές μας που ζούνε για λίγο μόνο τα Σάββατα.
Για τα σύνορα που χαράζουμε μέσα κι έξω μας.
Για τη φωνή μας που δεν έμεινε άλλη ν’ ακουστεί.

Χωρίς ελπίδα άπατρις πάντα θα μένουμε μέσα στα σύνορα του μέσα μας. Φυλακές αβάσταχτες.
Κι αυτοί, πάντα θα λέγονται Αντρέας…

1ο Φεστιβάλ Τουριστικών
ταινιών μικρού μήκους
Το Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών μικρού μήκους Αμοργού θα διεξαχθεί από 8 έως
11 Απριλίου και θα είναι μέρος του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον Πολιτισμό και τον
Τουρισμό.
Το φεστιβάλ στοχεύει στην προώθηση τουριστικών φιλμ μικρού μήκους και στην
ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών απ’ όλο τον κόσμο. Οι διοργανωτές
φιλοδοξούν να δημιουργηθεί ένας νέος τόπος συνάντησης για παρουσίαση και συζήτηση
σε θέματα πληροφόρησης, τεχνολογίας και τεχνικής, προς όφελος της Αμοργού και της
ευρύτερης περιοχής. Η Ακαδημία Ελληνικού Κινηματογράφου, θα ενημερώσει τους
συμμετέχοντες για την πορεία και την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Στο
Φεστιβάλ συμμετέχουν τουριστικά φιλμ η παραγωγή των οποίων ολοκληρώθηκε μετά την
1η Ιανουαρίου του 2008. Οι προβολές των ταινιών θα πραγματοποιούνται καθημερινά
16.00 -18.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ξενοδοχείου Αιγιαλίς όπου διεξάγεται
το συνέδριο και θα είναι ανοιχτές για το κοινό.
Επίσης, οι ίδιες ταινίες θα προβληθούν το Σάββατο στην αίθουσα του Δήμου Αμοργού
στη Χώρα, και στο Πνευματικό Κέντρο Θολαρίων Αιγιάλης από τις 16.00 έως τις 18.00 το
απόγευμα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
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Π οτ ή ρ ι ... μ ι σ ο γ ε μ ά τ ο
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κείμενο:
Πάνος Δραμυτινός // panos@dramitinos.gr
εικονογραφηση:
Μυρτώ Μπελοπούλου

το σώμα μας και η νοοτροπία μας είναι σχεδιασμένα να δοκι-

Η αισιοδοξία ως επιλογή

μάζουν και να παθαίνουν, με τις λιγότερες δυνατές αρνητικές

Αν ήμασταν σίγουροι ότι οι πράξεις που ελέγχουμε μας εξα-

επιπτώσεις. Μεγαλώνοντας, λέγεται πως κάνουμε λιγότερα

σφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον, τότε θα έλεγε κανείς πως

λάθη “λόγω εμπειρίας”. Αυτό που συμβαίνει, όμως, στην

η αισιοδοξία ή η απαισιοδοξία δεν είναι προσδοκία αλλά

πραγματικότητα είναι πως σταματάμε να δοκιμάζουμε και-

πρόγνωση. Η ιστορία, όμως, μας αποδεικνύει πως το μέλ-

Μαθημένοι να προοδεύουμε σε όλους τους τομείς της

νούργιες εμπειρίες και ως εκ τούτου σταματάμε να κάνουμε

λον είναι αβέβαιο και πως όταν είμαστε σίγουροι πως έχουμε

ζωής μας, κάθε πρωί που ξυπνάμε δύο συναισθήματα συ-

καινούρια λάθη. Έτσι όμως σταματάμε να αποκτάμε και και-

τον έλεγχο, κάποια παράμετρος αλλάζει συμπαρασύροντας

νυπάρχουν μέσα μας και μας κάνουν να σηκωνόμαστε από

νούριες γνώσεις. Σταματάμε να δοκιμάζουμε επειδή κάποτε

το αποτέλεσμα. Αρκεί λοιπόν να επιλέξουμε να πιστεύουμε

το κρεβάτι είτε με κέφι, είτε με γκρίνια. H αισιοδοξία και η

κάποιος μας κατέκρινε για το λάθος μας και η στεναχώρια

πως όλα θα πάνε καλύτερα, για να υποδεχτούμε οποιαδήπο-

απαισιοδοξία. Ο σοφός λαός εκφράζει αυτή τη διαφορά λέ-

που νιώσαμε χαράχτηκε βαθιά στη μνήμη μας. Μακάρι να

τε έκβαση με χαμόγελο. Άλλωστε, αισιοδοξία δε σημαίνει

γοντας πως όταν οι άνθρωποι βλέπουν ένα ποτήρι γεμισμένο

είχαμε τη γενναιότητα να αποδεχόμαστε τα λάθη μας και να

ηλιθιότητα. Αισιοδοξία σημαίνει πως ο άνθρωπος βλέπει την

μέχρι τη μέση, το θεωρούν είτε μισογεμάτο (όταν είναι αισι-

εξοικειωνόμαστε με τα συναισθήματα που μας προκαλούν.

απειλή, την αποδέχεται και την αναγνωρίζει σαν πιθανότη-

όδοξοι) είτε μισοάδειο (όταν είναι απαισιόδοξοι).

Με αυτό τον τρόπο, δε θα φοβόμαστε τόσο για τις πιθανές

τα και έτσι, είναι έτοιμος νοητικά, να κερδίσει γνώση από

αρνητικές επιπτώσεις των πράξεών μας και θα βλέπουμε το

αυτήν.

Το άρθρο αυτό, προσδοκεί να επιδείξει πως η αισιοδοξία

μέλλον με περισσότερη …αισιοδοξία!

και η απαισιοδοξία είναι θέμα επιλογής και πως όσο “τρα-

Ένα βρέφος αρχίζει τη ζωή του με το πρώτο οξυγόνο

βηγμένο” και αν ακούγεται, υπάρχει η δυνατότητα να ση-

Αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς φαί-

που μπαίνει στα πνευμόνια του και τη μητρική ζεστή αγκα-

κωνόμαστε το πρωί από το κρεβάτι πιστεύοντας βαθιά μέσα

νεται να είναι η σύγκριση. Στις κοινωνίες των ανθρώπων,

λιά, θύλακα της απόλυτης ανιδιοτελούς αγάπης. Το φιλί του

μας πως όλα θα πάνε καλύτερα, μόνο και μόνο επειδή το

διαμορφώνονται απόψεις για το ποιος είναι πιο όμορφος, πιο

πατέρα ξέχειλο από ελπίδα ορκίζεται το σύμπαν. Νερό και

αποφασίζουμε.

πλούσιος, πιο ικανός, πιο έξυπνος, πιο δυνατός ή πιο δημο-

τροφή μεγαλώνουν το σώμα. Αγάπη καλλιεργεί το πνεύμα.

φιλής. Αυτόματα, το άτομο διαμορφώνει την αντίληψή του

Ο δρόμος είναι ανοιχτός, η γη στρογγυλή. Οποιαδήποτε κα-

Αρκεί κανείς να ανοίξει την τηλεόραση ή να περιηγηθεί

για τη θέση του σε κάθε κλίμακα αξιολόγησης και προσπαθεί

τεύθυνση είναι δυνατή, οι πόρτες ανοίγουν η μία μετά την

στο διαδίκτυο, για να γίνει δέκτης χείμαρρου δυσάρεστων

πάντα, σχεδόν πεισματικά, να κατακτήσει υψηλότερη θέση

άλλη, η καρδιά χτυπάει δυνατότερα στο ρυθμό της ελευθε-

νέων από όλο τον πλανήτη. Από τότε που τα νέα έγιναν

σε όλα αυτά τα πεδία. Αυτό το κάνει εντοπίζοντας σημεία

ρίας. Πώς να μην αισθάνεται κανείς αισιοδοξία όταν ζει ήδη

εμπορικό προϊόν και τα ΜΜΕ έγιναν παγκόσμια και αντιλή-

αναφοράς, παραδείγματα προς μίμηση ή αποφυγή. Αν είμα-

στον παράδεισο;

φθηκαν πως τα άσχημα νέα πουλάνε, η κατ’ επιλογή έκθεση

στε αναγκασμένοι να ζούμε έτσι, τότε δεν υπάρχει κανένας

στη μαζική ενημέρωση σημαίνει κατάθλιψη. Πώς να νιώσει

λόγος να μην αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για την υπεροχή

κανείς αισιοδοξία, όταν βλέπει εικόνες πολέμου, σφαγές,

μας σε σχέση με τους υπόλοιπους, αντί να αισθανόμαστε

φυσικές καταστροφές και θάνατο, συντεταγμένα με τέτοιο

πάντοτε λειψοί σε σχέση με μερικούς. Καταλύτης αυτής της

τρόπο σαν να μη συνέβη τίποτα ευχάριστο την ημέρα που πέ-

σκέψης, είναι η επιθυμία για βελτίωση. Για το σκοπό αυτό,

ρασε; Κι όμως, την ίδια αυτή ημέρα παιδιά γεννήθηκαν, άν-

δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην προσπαθούμε να ξεπε-

θρωποι ερωτεύτηκαν, χρήματα εξοικονομήθηκαν, λουλούδια

ράσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, αντί να ωθούμε τον εαυτό

άνθισαν, ψάρια τη γλύτωσαν, ο ήλιος έλαμψε και οξυγόνο

μας προς το μέλλον προσπαθώντας να ξεπεράσουμε άλλους

εισπνεύστηκε. Τόσες όμορφες στιγμές των οποίων την αξία

ανθρώπους. Επιλέγοντας αυτή την οδό, δεν σημαίνει πως θέ-

καμιά φορά ξεχνάμε μπροστά στον οχετό μιζέριας που μας

τουμε τον εαυτό μας εκτός κοινωνίας ή ότι σταματάμε να

πουλάνε. Ακόμα και εμπορικά αν το δει κανείς, η μιζέρια εί-

συσχετιζόμαστε με αυτήν. Αντιθέτως, καλλιεργούμε με αυτό

ναι τόσο συνηθισμένη που κάποιος θα μπορούσε κάλλιστα

τον τρόπο την αρετή της αυτονομίας που, κατά προέκταση,

να διαφοροποιηθεί στην αγορά πουλώντας ευχάριστα νέα!

μας καθιστά ένα δυνατό κρίκο στην αλυσίδα της κοινωνίας.
Επίσης, η βελτίωση δεν έχει σύνορα, γίνεται με το δικό μας

Διαχείριση του λάθους

ρυθμό και φτάνει μέχρι εκεί που νιώθουμε άνετα με τη συ-

Είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Δηλαδή, πράττουμε

νείδησή μας. Χωρίς το άγχος της σύγκρισης, δεν μπορούμε

με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικήσουμε κάτι που θεωρού-

παρά να νιώθουμε αισιόδοξοι για τις επιδόσεις μας στο στίβο

με ανώτερο ή καλύτερο και ύστερα συνήθως ζούμε τις αρ-

της ζωής, γιατί δεν υπάρχει ρολόι, κριτής και δικαστής έξω

νητικές επιπτώσεις αυτών των πράξεων. Πολλές φορές δεν

από τον προσωπικό μας μικρόκοσμο.

είχαμε επίγνωση των πιθανών επιπτώσεων πριν πάρουμε μια
απόφαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει απολύτως καμία

Ο φόβος, πανταχού παρών, αναπόφευκτος, διαχρονικός

σημασία το παρελθόν, πέραν των ενοχών που μπορεί να καλ-

και παραλυτικός, γεννιέται από το άγνωστο και επισκιάζει

λιεργούμε. Σημασία έχει να κατανοήσουμε τι συνέβη και να

όλα μας τα σχέδια. Η γενναιότητα δεν τον ακυρώνει. Απλά

το θυμόμαστε στο μέλλον όταν θα μας τύχει κάτι παρόμοιο.

τον αψηφά. Και μόνο η αισιοδοξία μπορεί να είναι η συνει-

Αυτό ονομάζεται εμπειρία και είναι μια διαδικασία διαχείρι-

δητή πίστη στα θετικότερα δυνατά σενάρια. Τουλάχιστον, ας

σης του λάθους που μαθαίνουμε σε πολύ μικρή ηλικία, όταν

είμαστε πάντοτε σε θέση να τον εντοπίζουμε.
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Η διαδρομή από το Παπούρι στον Αετό μάς πάει κάποια χρόνια
πίσω, καθώς εκεί τα στοιχεία που μας συνδέουν με το σήμερα δεν είναι παρά ελάχιστα. Ακόμη και μετά τη διασταύρωση στο Σένερο -όπου
κινούμαστε πάνω στο δρόμο- τα σπιτάκια που συναντάμε είναι παλιές
αλλά καλοδιατηρημένες αγροικίες, που εναρμονίζονται πλήρως με το
τοπίο χωρίς να το προσβάλλουν. Η οχλοβοή της πόλης που αφήσαμε
πίσω μας έρχεται σε αντίθεση με τη γαλήνη που επικρατεί εδώ. Οι μόνοι
ήχοι που μας συνοδεύουν είναι αυτοί του ανέμου και το κελάηδημα των
πουλιών, ενώ μόνο οι ανεμογεννήτριες στην κορυφή του όρους Σύριγγα
μας συνδέουν με τα σύγχρονα έργα του ανθρώπου.
Η διαδρομή είναι αρκετά εύκολη και χωρίς να βιαζόμαστε θα χρειαστούμε σχεδόν μία ώρα.

Στα χνάρια του Αετού
cba

κείμενο/φωτογραφιεσ:

Γιάννης Βαβίτσας

Από το βουνό στην παραλία, από το πρωί στο σούρουπο, από την οχλαγωγία στην ηρεμία
της φύσης. Για μια ανοιξιάτικη βόλτα ο λόγος σε λιγότερο γνωστά μονοπάτια της Σύρου,
μια εμπειρία γοητευτική όσο και χαλαρωτική.

Από τα πρώτα βήματά μας βρισκόμαστε πάνω σε ένα λιθόστρωτο μονοπάτι που κατηφορίζει την πλαγιά του βουνού. Γύρω
μας αφθονούν τα θυμάρια, οι φασκομηλιές και οι σχοίνοι, φυτά
αντιπροσωπευτικά της κυκλαδίτικης χλωρίδας. Η κατάβαση του
μονοπατιού δεν θα μας πάρει πάνω από 10 λεπτά και έτσι σύντομα θα βρεθούμε στην κοίτη του ποταμού που κατά κανόνα είναι
ξερή (μόνο το χειμώνα και μετά από έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις τρέχει νερό). Εδώ εύκολα θα διαπιστώσουμε την ύπαρξη
ενός μικρού τσιμεντένιου γεφυριού το οποίο και θα περάσουμε. Σε
ένα από τα κολωνάκια του γεφυριού υπάρχει ο αριθμός 5 μέσα σε
τετραγωνάκι: αυτή είναι η σήμανση του μονοπατιού την οποία θα
συναντήσουμε και σε άλλα σημεία στη συνέχεια, πάνω στα βράχια, και θα επιβεβαιώνει ότι κινούμαστε σωστά.
Από εδώ και πέρα η διαδρομή είναι εύκολη και δεν θα προβληματιστούμε ιδιαίτερα, καθώς ούτε μεγάλες υψομετρικές διαφορές υπάρχουν για να μας κουράσουν, ούτε πονηρά σημεία που
μπορούν να μας μπερδέψουν ή να μας βγάλουν εκτός πορείας.

4
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σενάριο - σχέδιο: Πάρις Ξυνταριανός

Το μονοπάτι περνάει δίπλα από παλιές αγροικίες, ορισμένες από τις οποίες συντηρούν ακόμη κάποιοι άνθρωποι με μεράκι. Παλιότερα, οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ, εκτός από αυτά που
καλλιεργούσαν, αξιοποιούσαν όλα όσα πρόσφερε η φύση για να εμπλουτίσουν το τραπέζι. Ανάλογα με την εποχή τρυγούσαν τους καρπούς της, μάζευαν χόρτα και σαλιγκάρια το φθινόπωρο,
κάππαρη την άνοιξη, σύκα το καλοκαίρι. Εάν είμαστε λίγο παρατηρητικοί και προσέξουμε τα ίχνη στο έδαφος, εύκολα θα καταλάβουμε ότι ανάμεσα στις ανθρώπινες πατημασιές υπάρχουν και
αυτές από ζώα. Με τα γαϊδουράκια τους πρέπει να έρχονται ακόμη εδώ κάποιοι άνθρωποι για να φροντίσουν μικρά κομμάτια γης όπου καλλιεργούν κρεμμύδια, σκόρδα, λαχανικά καθώς και
αμπέλια. Εδώ παρακαλείστε να μην πειράξετε τίποτα από τις καλλιέργειες που τυχόν υπάρχουν καθώς αυτοί οι άνθρωποι που κοπιάζουν παρά πολύ για να πάρουν ελάχιστα πράγματα από τη γη
τους είναι και συναισθηματικά δεμένοι με αυτά τα χώματα, άρα θα ήταν μεγάλη απογοήτευση γι’ αυτούς να βλέπουν καταπατημένα τα μικρά τους κτήματα. Αν προσέξουμε καλύτερα αυτές τις
αγροικίες θα διαπιστώσουμε ότι στον περιορισμένο τους χώρο περιλαμβάνουν: την κατοικία του αγροκτηνοτρόφου, το μητάτο όπου φυλάγονταν τα ζώα, τη θεμωνιά που έβαζαν τις ζωοτροφές
(κυρίως άχυρο), το πηγάδι απαραίτητο για την προμήθεια νερού και το αλώνι. Ένα πολύ καλά διατηρημένο αλώνι θα συναντήσουμε στις τελευταίες αγροικίες πάνω ακριβώς από την παραλία
του Αετού.
Τώρα την άνοιξη, βλέπουμε όσο προχωράμε μεγάλα καταπράσινα χωράφια, που παλιότερα καλλιεργούνταν με σιτηρά. Η βλάστηση των ετήσιων φυτών μπορεί σε μερικά σημεία να
ξεπεράσει το ένα μέτρο -στο μάξιμουμ της ανάπτυξης τους- και δεν είναι καθόλου απίθανο
νωρίς την άνοιξη να περπατάτε ανάμεσα σε μαργαρίτες, αγριοβρώμη και ανεμόχορτο που θα
φτάνουν πάνω από το ύψος της μέσης σας. Κατά μια έννοια -και χωρίς να θέλουμε να φανούμε
υπερβολικοί- ορισμένοι αγροί θυμίζουν μικρογραφία αφρικανικής σαβάνας.

Το τελευταίο μέρος της διαδρομής μας είναι αυτό που κατεβαίνει στην παραλία. Θέλει
την περισσότερη προσοχή γιατί εδώ η βλάστηση των κέδρων (“αρευτιές” στη Σύρο) είναι
αρκετά πυκνή και η κλίση του εδάφους κάπως απότομη. Παρ’ όλα αυτά, με λίγη προσοχή δεν
συναντάς ιδιαίτερο πρόβλημα.
Η παραλία του Αετού χαρακτηρίζεται από την αρχέγονη ομορφιά της. Θυμίζει μικρό
φιόρδ και οριοθετείται στα αριστερά από μία καταπράσινη πλαγιά γεμάτη κέδρους, ενώ στα
αριστερά και πάνω μας στέκεται επιβλητικά μία από τις κορυφές του όρους Σύριγγα, το Απήγανο, με τη βραχώδη μυτερή κορυφή του. Το γιατί αυτή η παραλία ονομάστηκε Αετός δεν
το ξέρουμε ακριβώς. Μια εκδοχή είναι ότι υπάρχει ένας βράχος ο οποίος μοιάζει με αετό.
Πάντως γι’ αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι τα απότομα βράχια είναι ιδανικό σημείο για
να φτιάξουν τη φωλιά τους αετοί ή άλλα αρπακτικά και αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή για την
ονομασία, δηλαδή ότι παλιότερα εδώ φώλιαζαν αετοί. Επειδή η παραλία είναι μαγευτική και
ο χρόνος μπορεί να περάσει πολύ γρήγορα, φροντίστε να πάρετε το δρόμο του γυρισμού πριν
τη δύση του ηλίου ώστε να μην σας βρει το σκοτάδι.

cba
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του Τζόναθαν Λάρσον
Σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πολυβραβευμένο ροκ μιούζικαλ Rent, εμπνευσμένο από την όπερα La Bohème του Πουτσίνι.
Στη σκηνή του θεάτρου Χώρα, 15 ηθοποιοί και 5 μουσικοί ζωντανεύουν μια παρέα νέων
καλλιτεχνών που προσπαθεί να επιβιώσει στη Νέα Υόρκη του ‘90, βιώνοντας τη φτώχεια,
τον έρωτα, την απόρριψη, το πάθος.
Παίζουν: Α. Αγγέλου, Π. Μουζουράκης και Η. Ματιάμπα (σε διπλή διανομή), Α. Ψυχράμη και Ν. Καρακατσάνη (σε διπλή διανομή), Α. Λιβιτσάνου, Μ. Γερασιμίδου, Μ.
Θεοχάρης, Β. Αξιώτης
Θέατρο Χώρα
Αμοργού 20, Κυψέλη
τηλ. 210 8673945

Θ ΕΑΤΡΙ Κ Ο Σ
πλούτος
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κείμενο:

Αιμιλία Βάλβη //aimiliavalvi@yahoo.gr

Η γυναίκα της
Πάτρας του Γιώργου Χρονά
Για όποιον δεν έχει διαβάσει τη συγκλονιστική μαρτυρία της πόρνης Πανωραίας
καταγεγραμμένη από τον Γιώργο Χρονά (το συριανό κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το 2004 αποσπάσματα στην παράσταση “Φωτοχυσία Ερμουπόλεως – η
πορνεία στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα” από τη Θεατρική Εταιρεία Πόλις), είναι μία
εξαιρετική ευκαιρία να παρακολουθήσει την ερμηνεία της Ελένης Κοκκίδου σε σκηνοθεσία της Λένας Κιτσοπούλου. Οι παραστάσεις παρατείνονται λόγω μεγάλης επιτυχίας,
οπότε σπεύσατε.
Από Μηχανής Θέατρο
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

“Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που παρακολουθεί,
κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας”.
Αυτά είπε ο Κάρολος Κουν σε μια διάλεξη του 1943, όταν οι καιροί ήταν ακόμη πιο δύσκολοι από τους σημερινούς, σε μια Ελλάδα που τελούσε υπό γερμανική κατοχή και πείνα. Οι
σημερινές αντιστοιχίες ας γίνουν απ’ όσους εξακολουθούν να διαβάζουν και να στοχάζονται, κι όταν έρθει η ώρα, ας αφεθούμε στη μαγεία του σκοταδιού καθώς μπροστά απλώνεται μια
φωτισμένη σκηνή με εκτεθειμένους θεατρίνους.
Η θεατρική Αθήνα επιμένει και μετά το Πάσχα, που φέτος πέφτει νωρίς, κι έτσι η σεζόν παρατείνεται.

Ό,τι Προτιμάτε

Δωδέκατη νύχτα, του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και
Τι είδε ο Μπάτλερ, του Τζο Όρτον

τηλ. 210 5231131

Ο Βυσσινόκηπος
του Άντον Τσέχωφ

Το κλασικό αριστούργημα του Ρώσου συγγραφέα που αποτύπωσε με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και ευαισθησία όλες τις κινήσεις της ανθρώπινης ψυχής, ανεβάζει η
θεατρική εταιρεία Πράξη της Μπέττυς Αρβανίτη στο Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας
σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού και νέα μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη.
Ένα κτήμα στην εξοχή με τον ωραιότερο βυσσινόκηπο της περιοχής βρίσκεται
στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Οι ιδιοκτήτες του σχεδόν αδιάφοροι για την τύχη του

Με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Θωμά Μοσχόπουλου, η ελισαβετιανή κωμωδία συναντά μια

αφήνονται στη νοσταλγία και την αναπόληση. Το κτήμα θα πουληθεί και οι βυσσινιές

φάρσα του ‘60 σε ενιαίο concept. Τον δεκαεπταμελή θίασο που στελεχώνει το εγχείρημα σε εναλλασ-

θα καταστραφούν σύμφωνα με τα σχέδια του νέου ιδιοκτήτη. Η διαρκής φθορά της

σόμενες παραστάσεις (και σε μια long run παράσταση κάθε Κυριακή) αποτελούν οι ηθοποιοί:

καθημερινής ζωής στη Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά με μια νότα ελπίδας...

Δωδέκατη νύχτα (σε μετάφραση Ν. Χατζόπουλου): Π. Αλειφερόπουλος, Ν. Καραθάνος, Ι. Παππά,
Α. Ξάφης, Χ. Λούλης, Σ. Πατσίκας, Μ. Σαράντης, Θ. Τοκάκης, Η. Παναγιωτακόπουλος, Μ. Τριαντα-

Παίζουν: Μ. Αρβανίτη, Γ. Φέρτης, Σ. Ιακωβίδης, Κ. Γαλανάκης, Π. Μαρκοπούλου, Τ. Παπαδοπούλου, Δ. Παπαδόπουλος, Α. Τρουπάκης κ.α.

φυλλίδη, Η. Γαϊτάνη.
Τι είδε ο Μπάτλερ (σε μετάφραση Θωμά Μοσχόπουλου): Α. Αλπίνης, Γ. Γλάστρας, Κ. Μπερικόπου-

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας

λος, Ο. Πουλάκης, Λ. Φωτοπούλου.
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κείμενο:
Νικόλας Καμακάρης
εικονογραφηση:
Βασίλης Ευδοκιάς

οικογένεια, της οποίας καταντήσαμε (ή μήπως είμαστε ανέ-

πιο επιτήδειοι– να επωφεληθούμε. Διαπιστώσαμε με στόμφο

καθεν;) αποπαίδι.

πόσο απαράδεκτο κράτος έχουμε, αλλά ουδέποτε μπήκαμε

Όσον αφορά στην Ε.Ε. οι επιπλοκές που έχει προκαλέσει

στον κόπο να σκεφτούμε ότι αυτό είναι μια απεικόνιση της

στο εσωτερικό της Ένωσης η αντιμετώπιση του λεγόμενου

κοινής μας πορείας ως κοινωνικό σύνολο. Ή αλλιώς, έχουμε
το κράτος που εμείς φτιάξαμε κι αυτό μας αξίζει.

Η εξαιρετικά δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώ-

“ελληνικού ζητήματος”, έφεραν στην επιφάνεια την ανυ-

ρας –η οποία καθ’ ομολογία της ίδιας της κυβέρνησης βρί-

παρξία πολιτικής ενοποίησης των χωρών–μελών, αλλά και

“Εμείς” (αν και ποτέ δεν νιώσαμε έτσι, απασχολημένοι

σκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης– δικαίως μονοπωλεί

τη σαθρότητα του οικοδομήματος της οικονομικής και νομι-

με το υπέρμετρο εγώ μας), οι πολίτες αυτής της χώρας, μάθα-

το ειδησεογραφικό ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες. Οι

σματικής ενοποίησης. Η άρνηση ορισμένων κρατών -με επι-

με να κάνουμε πολύ καλά αυτό που έκανε και το ίδιο το κρά-

ανακοινώσεις αληθινά επαχθών μέτρων και ο διπλωματικός

κεφαλής τη Γερμανία- να αντιμετωπιστεί εντός των ευρωπα-

τος μας. Να τη βγάζουμε πλουσιοπάροχα με δανεικά, χωρίς

πυρετός περί των σεναρίων στήριξης της ελληνικής οικονο-

ϊκών τειχών η κρίση που μαστίζει μια χώρα της Ευρωζώνης

να είμαστε σε θέση να παράγουμε αυτά που καταναλώνουμε.

μίας, αναμφίβολα πείθουν και τους πλέον δύσπιστους ότι τα

(όσο κι αν μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί) καταδεικνύει

Να διαφθείρουμε και να διαφθειρόμαστε με κομπίνες σε βά-

πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να τα αντιμετωπίσουμε με

με τον πιο σαφή τρόπο ότι η έννοια της “ένωσης” υπάρχει

ρος των υπολοίπων, έχοντας προφανώς την ψευδαίσθηση ότι

το σύνηθες πνεύμα “ωχαδερφισμού”. Κι ίσως αποτελούν μια

στα χαρτιά και μόνο. Και μόνο το γεγονός ότι με αφορμή το

ποτέ δε θα μας ζητηθεί λογαριασμός. Μπλεγμένοι σε έναν

ευκαιρία να παραδεχτούμε –ατομικά και συλλογικά– πως η

πρόβλημα της Ελλάδας έπεσε στο τραπέζι η πρόταση περί

φαύλο κύκλο ανάμεσα στο λαό και την κομματική εξουσία,

ταπεινωτική θέση στην οποία έχουμε περιέλθει είναι απο-

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, δείχνει πόσο πρόχειρα

αναπαράγαμε ανενδοίαστα επί δεκαετίες τη διαφθορά και την

τέλεσμα ακριβώς αυτής της, επί δεκαετίες ολόκληρες, νοο-

έχει στηθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δείχνει, αν μη τι άλλο,

ατιμωρησία της δεύτερης και σπαταλήσαμε, αντί να αξιοποι-

τροπίας.

πόσο άδικα και προπαγανδιστικά έχει θεοποιηθεί η περίφημη

ήσουμε, τα πλείστα οφέλη από τη συμμετοχή μας στην Ε.Ε.

Το ζήτημα που τίθεται (κι ίσως να έχει, ήδη, επιλυθεί

ευρωπαϊκή ενοποίηση και δίνει τη δυνατότητα να επανεξετα-

Τώρα, όντας στο χείλος του γκρεμού, ζητάμε χείρα βο-

όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές) είναι εάν η χώρα μας

στούν με περισσότερη προσοχή οι ενστάσεις των λεγόμενων

ηθείας από τους “κουτόφραγκους” που επί χρόνια θεωρού-

θα λάβει στήριξη από την Ε.Ε. ή θα προσφύγει στο Διεθνές

ευρωσκεπτικιστών που επί χρόνια λοιδορήθηκαν.

σαμε πως κοροϊδεύαμε με τις επιδοτήσεις και τα κοινοτικά

Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να διασωθεί. Ένα δίλημμα

Όσον αφορά στα του οίκου μας: στην κοινή, αλλά και

κονδύλια, απορώντας, μάλιστα, επειδή εισπράττουμε άρνη-

που αποτελεί δύο πανομοιότυπες όψεις του νομίσματος, κα-

στην ατομική μας συνείδηση, αυτός ο οίκος ήταν πάντοτε

ση και επιφύλαξη ως προς την αξιοπιστία των λόγων μας.

θώς και στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος της χώρας εκχωρεί-

“ανοχής”! Η πικρή αυτή διαπίστωση έχει διατυπωθεί εκα-

Και το χειρότερο: τις όποιες λύσεις καλείται να λάβει ένα

ται σε κέντρα εκτός των συνόρων και σε αποφάσεις που λαμ-

τομμύρια φορές, πότε με αγανάκτηση και πότε με χλευασμό,

πολιτικό σύστημα που φέρει την κύρια και διαχρονική ευ-

βάνονται ερήμην του λαού της. Η παρούσα κρίση, ωστόσο,

στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα πανεπιστή-

θύνη γι’ αυτή την αναξιοπιστία και την πορεία της χώρας

αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία (ας ελπίσουμε όχι την

μια, στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάθαμε να ζούμε μέσα σε

προς το γκρεμό. Ίσως μοναδική λύση να φαντάζει το βήμα

τελευταία) ώστε να γίνουν κάποιες οδυνηρές διαπιστώσεις

αυτόν τον “οίκο ανοχής”, προσπαθώντας, είτε να αποστρέ-

στο κενό. Έτσι κι αλλιώς, “η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει”…

τόσο για την ίδια τη χώρα, όσο και την περίφημη ευρωπαϊκή

ψουμε το βλέμμα προς τον δικό μας μικρόκοσμο, είτε –οι

Ή μήπως πεθαίνει;
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Τα γκρουπάκια των οποίων η μουσική βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και την αποδόμηση του ήχου ολοένα και γεμίζουν τους μικρούς χώρους. Συνήθως μπαράκια, αλλά
και μουσικές σκηνές του κέντρου και της επαρχίας, φιλοξενούν το νέο αυτό είδος μουσικής, τη μετανεωτερική. Λίγο τζάζ, λίγο progressive, λίγο ambient. Η τεχνολογία
πάντα παρούσα: laptop, midi, πετάλια, εφέ, λούπες σου δίνουν την εντύπωση πως ακούς ένα μεγάλο γκρουπ.
κείμενο:

c b a Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com

γισμό και μπαίνει στο κλίμα.
Βέβαια, η τάση για αυτοσχεδιαστική παράσταση

μπορεί να οριστεί και ως μετανεωτερική μουσική, σύμφωνα με τον μεγάλο κριτικό Αργύρη Ζήλο.

Underwater
Chess

Skopelitis
Παπαδόπουλος
Φλωρίδης
«Well, anything can happen»! Σίγουρα, οτιδήποτε μπορούσε να συμβεί όταν οι

Οι περιορισμένες ζωντανές εμφανίσεις και οι λιγοστές επίσημες κυκλοφορίες, τους καθιστούν το πιο άσημο από τα σχήματα της παρουσίασης. Όχι
όμως με λιγότερη αξία.

υπάρχει εδώ και χρόνια. Τελευταία όμως εμφανίζο-

Για να αυτοσχεδιάσει, όμως, κάποιος χωρίς να γί-

τρεις τους αυτοσχεδίαζαν. Στις κιθάρες ο αμερικάνος με ελληνικές ρίζες (sic!) Nicky

Για βιοποριστικούς λόγους, ο Πάνος Παπάζογλου παίζει κιθάρα με τους

Συνήθως δύο-τρία όργανα αρκούν: μια τρομπέτα,

νται και οι ανάλογες προϋποθέσεις για προβολή των

νεται κουραστικός ή ενοχλητικός και από το αποτέλε-

Skopelitis, άλλοτε συνεργάτης των Public Image Ltd, του Iggy Pop, του Herbie Hancock

Μπλε και την Άννα Βίσση, ενώ ο Μιχάλης Βρέττας, παίζει βιολί σε μεγά-

μια ηλεκτρική κιθάρα, ίσως ένα βιολί. Στη σκηνή επί-

καλλιτεχνών είτε μέσω των διαφόρων φεστιβάλ όπου

σμα να προκύπτει ενδιαφέρον κι ευχαρίστηση, θα πρέ-

κ.ά., ανταγωνίζεται τον Μπάμπη Παπαδόπουλο στις λούπες, τον ηλεκτρισμό, τον θόρυ-

λες πίστες με διάσημους έντεχνο-ροκ καλλιτέχνες. Όταν μένει χρόνος από τα

σης διατεταγμένα πεταλάκια και πεταλιέρες για ποικίλα

φιλοξενούν πειραματικές μουσικές (βλ. Synch, Yuria

πει να κατέχει υψηλά επίπεδα τεχνικής και θεωρητικές

βο. Πάνω τους φυσάει... τα πνευστά ο Φλωρίδης, καταξιωμένος μουσικός και πρωτερ-

υπόλοιπα projects, συναντιούνται για να ξεδώσουν με πειραματικές δομές,

εφέ και παραμορφώσεις, όλα συνδεδεμένα επιμελώς

κ.ά.), είτε μέσω του ίντερνετ (βλ. myspace) είτε μέσω

μουσικές γνώσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στον

γάτης του τζαζ αυτοσχεδιασμού στην Ελλάδα. Γενική αίσθηση από την ακρόαση: ένας

λούπες και φωνήεντα, σε παρόμοια μοτίβα με τους Sancho 003.

με τα όργανα. Όταν η βραδιά αρχίζει, στην πεταλιέρα

ανεξάρτητων δισκογραφικών εταιρειών που υποστηρί-

πειραματισμό καταλήγουν ώριμοι μουσικοί με μεγάλο

σαξοφωνίστας έχει αποκλειστεί μέσα σ’ εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνθέσεις τους εμπεριέχονται στις συλλογές Backwater I & II. Θα τους

αποθηκεύονται επαναλαμβανόμενοι, κυκλικοί ρυθμοί,

ζουν αυτό το είδος (βλ. Puzzlemusik, Quetempo, Low

υπόβαθρο σε δομημένα είδη, όπως είναι για παράδειγμα

Κρίμα που λόγω της γεωγραφικής απόστασης των τριών μουσικών (Αμερική, Γερμα-

συναντήσετε συχνά στη Σύρο και τα γύρω νησιά, ψάχνοντας ένα υποτυπώδες

εναλλασσόμενα μοτίβα που αποτελούν τη βάση της

Impedance κ.ά.).

η ροκ.

νία, Ελλάδα) δεν θα έχουμε πολλές κοινές ζωντανές εμφανίσεις.

παλκοσένικο για ν’ αρχίσουν να παίζουν ασταμάτητα μέχρι πρωίας.

σύνθεσης. Πάνω σε αυτά οι μουσικοί αυτοσχεδιάζουν

Αν επιδιώκαμε να βάλουμε μια ταμπέλα για να περι-

Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα παρουσιάσουμε σύγ-

κινούμενοι από τη σιωπή ως το θόρυβο, σε ασύμμετρες

γράψουμε το συγκεκριμένο είδος, τότε θα καταλήγαμε

χρονα ελληνικά σχήματα που εμφανίζουν τα εξής χα-

διακυμάνσεις.

ότι δεν μπορεί να περιοριστεί σε κατηγοριοποιήσεις, κι

ρακτηριστικά: έχουν έντονη τάση αυτοσχεδιασμού,

Όσο για το κοινό, το σύνηθες είναι να πιάνεται εξ

έτσι η απόπειρα θα αυτοαναιρούταν. Αντιθέτως, ισορ-

υπερβαίνουν οποιαδήποτε μουσική κατηγοριοποίηση,

απήνης. Στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, επιφυλακτικό-

ροπεί μεταξύ αυτοσχεδιασμού (ή improvisation όπως

και -το κυριότερο- αποτελούνται από λίγα άτομα, αλλά

τητα και αμηχανία. Αυτά στην αρχή, γιατί καθώς εξε-

ονομάζεται στη διεθνή μουσική ορολογία τζαζ), πειρα-

με την τεχνολογική συμβολή ακούγονται σαν πολυμε-

λίσσεται το live, το κοινό ακολουθεί το μουσικό συλλο-

ματισμού, θορύβου και μουσικής ambient. Πιο γενικά,

λές γκρουπ.
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Μπάμπης
Παπαδόπουλος

Sancho 003
Η πρώτη εμφάνιση των Sancho 003 έγινε στη Σύρο. Από τότε όμως έχουν αλλάξει
πολλά. Δύο φίλοι και καταξιωμένοι μουσικοί συναντήθηκαν για να μοιραστούν τον ενθουσιασμό και τις γνώσεις τους για τον πειραματισμό. Ο Φώτης Σιώτας, γνωστός από
τις συμμετοχές του με τον Γ. Αγγελάκα και τον Θ. Παπακωνσταντίνου, εξερευνεί τις

Γνωστός κυρίως ως κιθαρίστας στις «Τρύπες». Μετά τη διάλυση τους, δεν έμεινε στάσιμος αλλά εξέλιξε το παίξιμο και τις γνώσεις του, διδάσκοντας παράλληλα στη Σχολή

δυνατότητες του βιολιού και της βιόλας, υπερβαίνοντας το ορθολογικό παίξιμο τους.

Μουσικής Τεχνολογίας, στο ΤΕΙ Ηπείρου. Το χαρακτηριστικό του ύφος προσδιόρισε τον ήχο του Θανάση Παπακωνσταντίνου την εποχή των Λαϊκεδέλικα. Με τη λήξη της συ-

Ο Κώστας Παντέλης, μέλος των drog A tek και παλαιότερα των Ξύλινων Σπαθιών και

νεργασίας τους αφοσιώθηκε στις δικές του ιδέες, οι οποίες κυκλοφόρησαν με τον τίτλο «Σκηνές από ένα ταξίδι» (Puzzlemusik, 2008). Ορχηστρικές συνθέσεις με κιθάρες κατά

των Πίσσα και Πούπουλα, παλεύει με λούπες, «βρώμικες» ή εύηχες παραμορφώσεις.

βάση, που υποστηρίζουν με ευλάβεια τον τίτλο τους. Με τη βοήθεια ελάχιστων άλλων μουσικών, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος αποκαλύπτει τις αναφορές του στα μπλουζ, στη

Το άλμπουμ τους «We buy Gold» (Quetempo, 2009) θα μπορούσε να αποτελεί μουσι-

τζαζ, στο αμερικάνικο ροκ της ερήμου αλλά και στο ρεμπέτικο, μέσα από ένα αυτοσχεδιαστικό, πειραματικό και συχνά θορυβώδες πρίσμα. Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να τον

κή υπόκρουση στην τραχιά αστική καθημερινότητα. Για να καταλάβετε όμως περισσό-

απολαύσουμε ένα κυριακάτικο απόγευμα στη Σύρο, λίγο πριν την κυκλοφορία του δίσκου του.

τερα πρέπει να τους ακούσετε live…
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Πρώτες κυκλοφορίες
για το

Κυκλοφόρησε ανήμερα Πρωτοχρονιάς για να συμπληρώσει ποιοτικά τη διασκέδασή μας με το
ποθητό μίγμα σύγχρονης jazz-funk.

κή παραγωγή μίας μόνο χώρας. Ξαφνικά όλοι μιλάμε για
την έβδομη τέχνη ή έτσι νομίζουμε. Σίγουρα τα χρυσά

νός της υφηλίου.
Πέρα από τη γενική δυσαρέσκεια των σινεφίλ, οι

03// Massive Attack – Heligoland (Virgin)
Μεγάλη επιστροφή με συνεργασίες και ήχο που παραπέμπει στις κυκλοφορίες της πρώιμης
εποχής.

οποίοι από τη μία τα θεωρούν ανάξια λόγου και από την
άλλη πανηγυρίζουν κάθε φορά που η ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή νικάει τα studio, τα Oscar υπόσχονται περισσότερη λάμψη, περισσότερα φορέματα και

04// Hot Chip – One life Stand (EMI)
Όσο ωριμάζουν γίνονται και πιο μελωδικοί, πάντα όμως στη γνωστή χορευτική ποπ.

κουτσομπολιά, παρά κινηματογράφο. Έτσι, μια βαρετή
τελετή εμπλουτίζεται με μία ολόκληρη αρθογραφία και
ερωτήματα του τύπου, “θα φοράει εσώρουχο η Lindsay

05// Gil Scott-Heron – I’m new here (XL Rec)
Ο γέρος επαναστάτης (ακούστε το επικό «Revolution will not be televised») θέλησε να
μας επισημάνει την ύπαρξή του. Όσοι περιμένετε blaxploitation, latin και πνευστά, θα
απογοητευτείτε.

06// Bei Bei & Shawn Lee – Into the wind (Ubiquity)
Το κινέζικο παραδοσιακό όργανο «guzheng» στα μονοπάτια της δυτικής μαύρης μουσικής.
03

05

με γκλάμουρ και φλας

Και όταν λέω μονομερώς, εννοώ για την κινηματογραφι-

δεύτερη μοίρα οποιοδήποτε άλλο κινηματογραφικό γεγο-

Τα πιτσιρίκια επέστρεψαν με νέα ποπ χιτάκια.

04

ευκαιρία να συζητάμε μονομερώς για κινηματογράφο.

αγαλματίδια μονοπωλούν το ενδιαφέρον και φέρνουν σε

02// Vampire Weekend – Contra (XL Rec)

02

Ακόμη μία λίστα

Τελικά τι νόημα έχει ο απολογισμός των Oscar; Είναι μια

01// Whitefield Brothers – Earthology (Stones Throw)

01
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Φοίβος Καλλίτσης
phever@gmail.com

06

Lohan;” ή “ξύρισε τις μασχάλες της η Julia Roberts;”.
Φέτος, η μεγάλη κόντρα ανάμεσα στο Avatar και το
Hurt Locker για τα σημαντικά βραβεία της βραδιάς, έφερε σε μεγάλο δίλημμα όλους όσοι βρέθηκαν ανάμεσα
στις δύο ταινίες. Ιδιαίτερα, αν υπολογίσει κανείς ότι πίσω
από την κόντρα των δύο ταινιών υπήρχε το κουτσομπολιό για τους δύο σκηνοθέτες James Cameron και Kathryn
Bigelow επειδή υπήρξαν σύζυγοι. Ούτε τα βρετανικά

πει και πολλές εισβολές, οπότε στη μεγάλη κατηγορία των ρόλων

κινηματογραφικά βραβεία κατάφεραν να ξεφύγουν από

δεν είχε ελπίδες.

αυτό το παιχνίδι του Hollywood και αγνόησαν την πα-

Ομολογώ ότι χάρηκα που η Ακαδημία κράτησε κάπως τους

γκόσμια αλλά και τη δική τους εγχώρια κινηματογραφική

τύπους και τις καλλιτεχνικές αξιώσεις των βραβείων χαρίζοντας

παραγωγή.

στο Hurt Locker τη μεγάλη νίκη της βραδιάς –ταινία, σκηνοθε-

Έτσι λοιπόν, από τη βαρετή αυτή βραδιά -από την

σία, σενάριο, μοντάζ, φωτογραφία και μοντάζ ήχου– σε αντιδια-

οποία ήταν αισθητή η απουσία του περυσινού παρου-

στολή με τα τεχνικά μόνο βραβεία που απέσπασε το Avatar. Του-

σιαστή, του εξαίσιου Hugh Jackman- ταινίες όπως η

λάχιστον έδειξαν ότι δεν παρασύρθηκαν από τα εκατομμύρια που

υπέροχη Ραντεβού στον Αέρα, η ξεχωριστή District 9, η

εισέρρεαν στα ταμεία και σκέφτηκαν ότι μια ταινία δεν είναι μόνο

βρετανική Μια Κάποια Εκπαίδευση και η A Serious Man

τρισδιάστατα εφέ σ’ ένα υποτυπώδες -αν όχι γελοίο- σενάριο.

των αδερφών Cohen, έμειναν μόνο με υποψηφιότητες να

Τι μένει τελικά από όλη την ιστορία της απονομής; Οι μη Αμε-

κοσμούν τα εξώφυλλα των DVD τους. Την ίδια στιγμή,

ρικάνοι συνωστίζονται στην κατηγορία ξενόγλωσσης ταινίας, οι

η Sandra Bullock έγραψε ιστορία, καθώς ήταν η πρώτη

ανούσιες συζητήσεις δίνουν και παίρνουν ανάμεσα σε φίλους οι

που παρέλαβε με το ίδιο χαμόγελο το Χρυσό Βατόμουρο

οποίοι εκφράζουν άποψη ακόμη και αν έχουν δει μόνο το Avatar

Χειρότερης Ερμηνείας και μετά το Oscar Α’ Γυναικείου

από τις υποψήφιες ταινίες, εμείς μιλάμε για ελληνική νίκη χάρη

ρόλου με διαφορά είκοσι τεσσάρων ωρών. Έτσι, οι επι-

στον ελληνικής καταγωγής συν-σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ The

κριτές και οι θαυμαστές της θα μπορούν να την υποτι-

Cove -κάτι που έχει ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις. Επίσης, είναι άλ-

μούν ή να την εξυμνούν ανενόχλητα. Το σίγουρο είναι ότι

λος ένας λόγος για τους κριτικούς κινηματογράφου να ξινίζουν,

η συμπαθής ηθοποιός προσπαθεί τελευταία να δοκιμάσει

να γράφουν εξυπνάδες, και για τους ανεξάρτητους κινηματογρα-

νέους ρόλους και έχει κατακτήσει την αναγνώριση των

φιστές να ζουν με την ψευδαίσθηση ότι νίκησαν τα studio. Οι δε

συναδέλφων της.

φεμινίστριες γιορτάζουν μια ακόμη “νίκη” των γυναικών.

Οι γυναίκες δικαιώθηκαν, όταν η αδικημένη από

Τουλάχιστον κερδίσαμε την ελπίδα να δούμε επιτέλους το

τον Πρίγκιπα της Παλίρροιας Barbra Streisand ανακοί-

Hurt Locker στη χώρα μας. Επίσης, ίσως αξιωθούν να προβάλουν

νωσε το βραβείο σκηνοθεσίας το οποίο απονεμήθηκε

το Blind Side που δεν κρίθηκε εμπορικό ή και το Crazy Heart

για πρώτη φορά στα 82 χρόνια του θεσμού σε γυναίκα,

με τον “οσκαρούχο” επιτέλους Jeff Bridges. Ίσως να δούμε τις

στην Kathryn Bigelow. Βέβαια, είναι έντονη η αίσθηση

υπόλοιπες ταινίες από την κατηγορία των ξενόγλωσσων ταινιών

ότι πλέον η Ακαδημία συγχωρέθηκε για όσες σκηνοθέτι-

και το The Cove.

δες έχει αγνοήσει τόσα χρόνια. O αυστριακός Christoph

Όσες θεωρίες και να διατυπωθούν, όλα τελειώνουν με μία

Waltz, που απέδειξε ότι κλέβει την παράσταση σε όποια

λίστα ονομάτων και με την αναμονή για το επόμενο κινηματο-

γλώσσα και αν ερμηνεύει, αν και πρωταγωνιστής, περιο-

γραφικό γεγονός, για κόκκινα χαλιά και για μία ακόμη λίστα με

ρίστηκε στο Β’ ανδρικό ρόλο. Το star system δεν επιτρέ-

γκλάμουρ και φλας.

Ταινία
The Hurt Locker
Σκηνοθεσία
Kathryn Bigelow (The Hurt Locker)
Πρωτότυπο Σενάριο
Mark Boal (The Hurt Locker)
Διασκευασμένο Σενάριο
Geoffry Fletcher (Precious)
Α’ ανδρικός ρόλος
Jeff Bridges (Crazy Heart)
Α’ γυναικείος ρόλος
Sandra Bullock (The Blind Side)
Β’ ανδρικός ρόλος
Christoph Waltz (Inglourious Basterds)
Β’ γυναικείος ρόλος
Mo’Nique (Precious)
Ταινία κινουμένων σχεδίων
Pixar’s Up
Ξενόγλωσση ταινία
El Secreto de Sus Ojos
Juan Jose Campanella (Αργεντινή)
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Elizabeth Strout
Ο κόσμος της κυρίας Όλιβ

Ένας κόσμος, μια βιβλιοθήκη

cba

κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

Μτφρ. Βίκη Δέμου, Εκδ. Άγκυρα
Η Όλιβ Κίτεριτζ, συνταξιούχος δα-

της αποφασισμένο να βάλει τέλος στη

και αξεπέραστα, η Όλιβ μαθαίνει να

σκάλα ανησυχεί για τις κοσμοϊστορικές

ζωή του, ακόμη και τον ίδιο της τον γιο,

κατανοεί τον εαυτό της και την ίδια της

αλλαγές στην ιδιαίτερη πατρίδα της,

μεσήλικα πια, που τυραννιέται από τις

τη ζωή μέσα από τα δικά τους μάτια.

τη μικρή πόλη Κρόσμπι του Μέιν, και

εκρήξεις υπερευαισθησίας της, και τον

Ακολουθώντας τα χνάρια των με-

στον κόσμο ολόκληρο, αλλά αδυνατεί

άντρα της, τον Χένρι, που αντιμετωπί-

γάλων κλασικών και με ασυνήθιστη

να διακρίνει τις μικρές ή μεγαλύτερες

ζει την πολύχρονη συμβίωσή τους σαν

δύναμη, ανθρωπιά και μια γερή δόση

αλλαγές στους ανθρώπους που ζουν

ευχή και κατάρα μαζί. Καθώς οι συ-

χιούμορ, η καταξιωμένη Αμερικανίδα

πλάι της: μια πιανίστα του τοπικού

ντοπίτες της αντιπαλεύουν με τα προ-

συγγραφέας Elizabeth Strout συνθέτει

μπαρ, που την στοιχειώνει το φάντασμα

βλήματα της καθημερινότητάς τους,

μια ολοζώντανη τοιχογραφία των και-

ενός παλιού έρωτα, έναν παλιό μαθητή

άλλοτε ασήμαντα και άλλοτε τρομερά

ρών μας.

Jean-Marie Gustave Le Clézio
Περιπλανώμενο αστέρι

Rebecca Dean
Εχθροί της αγάπης

Μτφρ. Γιάννης Στρίγκος, Εκδ. Καστανιώτης

Μτφρ. Ρένα Χατχούτ, Εκδ. Ωκεανίδα
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Βερολίνο 1909. Οι εξαδέλφες Ζέλντα και Βίκι πρόκειται να συναντηθούν

φωτό: Alexandre Duret-Lutz

με τους αδελφούς Ρέμερ. Η Βίκι είναι
μόλις δεκαεπτά χρονών όταν παντρεύ-

cba

κείμενο:

Χρυσή Πυρουνάκη

κάποιον άλλον ή αν θέλει απλώς να κάνει χώρο στη

το θάνατο και την ταπείνωση. Μετά τη

εται τον Μπέρτολντ Ρέμερ και μετα-

λήξη του πολέμου, μαζί με τη μητέρα

κομίζει από το ειδυλλιακό Γιόρκσιαρ

της, επιβιβάζεται σ’ ένα υπερφορτω-

στο Βερολίνο. Η προσαρμογή στη νέα

μένο από κόσμο πλοίο, με προορισμό

της ζωή δεν είναι εύκολη, ιδίως από τη

το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ,

στιγμή που ανακαλύπτει πως η οικογέ-

όπου θα ανακαλύψει τη θρησκεία και

νεια Ρέμερ παράγει πολεμικό εξοπλι-

τη δύναμη της προσευχής. Φτάνοντας

σμό για το γερμανικό στρατό. Καθώς

Το φαινόμενο της βιβλιοδρομίας δίνει μια νέα πνοή

θα συναντηθεί φευγαλέα, σαν μέσα

ο πόλεμος πλησιάζει, εγκαταλείπει το

στο χώρο του βιβλίου αφού και δεν επιβαρύνει τις

σε όνειρο, με τη Νετζμά, ένα κορίτσι

Βερολίνο και τον άντρα της κι εγκαθί-

Αντί να αφήσει το βιβλίο ξεχασμένο πάνω στο κο-

τσέπες μας, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε μια ανιδιοτελή

της ηλικίας της, που αναγκάζεται ως

σταται με τα παιδιά της στην Αγγλία.

Είναι απογευματάκι, έχεις μόλις επιστρέψει από τη

μοδίνο του ή μέσα σε κούτες μέχρι να κάνει το ξεκα-

πράξη που ωφελεί με δημιουργικό τρόπο τις κοινωνι-

Παλαιστίνια να εγκαταλείψει τον τόπο

Η εντυπωσιακή μελαχρινή Ζέλντα, πα-

δουλειά, έχεις κάνει μπάνιο και με ένα ποτήρι κρασί

θάρισμα, έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο πολύ

κές μας σχέσεις, προωθώντας ταυτόχρονα -με τον τρό-

της και να πάρει το δρόμο της εξορίας

ντρεμένη με τον Γιόζεφ Ρέμερ, αδημο-

στο χέρι στέκεσαι μπροστά στα ράφια της βιβλιοθήκης

πιο ενδιαφέρον και δημιουργικό: μπορεί να το αφήσει

πο της- τη λογοτεχνία.

για κάποιο προσφυγικό καταυλισμό. Η

νεί να ενταχθεί στην κοινωνική ζωή του

σου. Το βλέμμα σου χαϊδεύει τις σειρές με τα βιβλία

σε μια καφετέρια, σε ένα παγκάκι, σε μια στάση λεω-

Από την άλλη, συγγραφείς και εκδοτικοί οίκοι

Είναι καλοκαίρι του 1943 και σε

Εσθήρ και η Νετζμά, η Εβραία και η

Βερολίνου και να κόψει κάθε δεσμό με

που αγαπάς περισσότερο και αναρωτιέσαι… Άραγε, θα

φορείου, σε ένα καρτοτηλέφωνο ή ακόμα μπροστά σε

έχουν αρχίσει ήδη να διαμαρτύρονται, τρόπον τινά.

ένα μικρό χωριό της νότιας Γαλλίας

Παλαιστίνια, δεν θα συναντηθούν ποτέ

το αμερικάνικο παρελθόν της.

μπορούσες ποτέ να τα αποχωριστείς; Να τα μοιραστείς

βιβλιοθήκη του μπορεί να κάνει το εξής:

πη, δημιουργούν θύματα, γεννούν όμως

Εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί

που έχει μετατραπεί σε γκέτο για τους

ξανά. Θα’ χουν ανταλλάξει μονάχα ένα

Ένα συναρπαστικό επικό μυθιστό-

και θυελλώδεις έρωτες και παντοτινούς

με άλλους, άγνωστους ανθρώπους; Με λίγα λόγια, θα

Με λίγα λόγια μπορεί να το αφήσει σε ένα δημό-

να προκύψουν από μια τέτοια κίνηση. Η γενική μεί-

Εβραίους, η έφηβος Εσθήρ ανακαλύ-

βλέμμα αλλά η καθεμιά, στη δική της

ρημα που καλύπτει τέσσερις δεκαετίες.

δεσμούς, καθώς η αγάπη δοκιμάζεται

μπορούσες ποτέ να γίνεις οπαδός του καινούργιου φαι-

σιο χώρο -μαζί με το χαρακτηριστικό αυτοκολλητάκι

ωση στις πωλήσεις του βιβλίου, σε συνδυασμό με τα

πτει τι σημαίνει να είναι κανείς Εβραί-

εξορία, δεν θα πάψει να σκέφτεται την

Η φρίκη κι η καταστροφή δύο παγκο-

μες στα παιχνίδια της μοίρας και της

νομένου που ονομάζεται bookcrossing.

bookcrossing κολλημένο στο εξώφυλλο- έτσι ώστε κά-

torrents και το bookcrossing, πολύ πιθανό να αποδει-

ος εν καιρώ πολέμου. Βιώνει το φόβο,

άλλη.

σμίων πολέμων σαρώνουν την Ευρώ-

Ιστορίας

ποιος τυχαίος περαστικός να το βρει, να το πάρει και να

χτεί στο μέλλον ότι συμβάλει στην υποβάθμιση του

συνεχίσει αργότερα την αλυσίδα.

βιβλίου.

Η ιδέα του bookcrossing γεννήθηκε στις ΗΠΑ το

ένα άγαλμα.

2001, ενώ έχει οριστεί πλέον ως η πράξη τού να αφή-

Το www.bookcrossing.com δίνει την ευκαιρία

Άλλο, πιο άμεσο ίσως ερώτημα: Η περιστασια-

νει κάποιος ένα βιβλίο σε δημόσιο χώρο, έτσι ώστε να

στους εγγεγραμμένους χρήστες του να παρακολουθούν

κή κατοχή ενός βιβλίου μέσω της συγκεκριμένης δι-

το βρει και να το διαβάσει κάποιος άλλος, ο οποίος στη

την πορεία όχι μόνο των δικών τους βιβλίων αλλά και

αδικασίας μπορεί να αντικαταστήσει την ξεχωριστή

συνέχεια θα κάνει το ίδιο. Τον ορισμό τον έχει δώσει

των υπόλοιπων. Είναι δυνατό δηλαδή μέσω του site

και διαχρονική σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε

το ίδιο το επίσημο site, το www.bookcrossing.com,

να εντοπίσει κάποιος το βιβλίο που θέλει να διαβάσει

έναν αναγνώστη και το βιβλίο του; Το ένα αποκλείει

το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τη δράση

όπως και το σημείο ανεύρεσής του. Κι έτσι, ο κάθε

το άλλο; Κι αν όχι, πως μπορούμε να κρατήσουμε τις

«Ο άνθρακας είναι πιο θανατηφό-

την υγεία και το περιβάλλον. Είναι

που επιτρέπει την επιβίωση τόσων αν-

του.

αναγνώστης μπορεί να ξεκινήσει ο ίδιος ένα δικό του

ισορροπίες; Ο χρόνος θα είναι όπως πάντα ο τελικός

ρος από τον αμίαντο. Και τα δύο είναι

καιρός να μπουν μερικά πράγματα στη

θρώπων πάνω στη Γη.

κριτής.

εκατό φορές πιο θανάσιμα από τις πυ-

θέση τους.

Η διαδικασία είναι απλή. Κάποιος, κάπου, κάπο-

παιχνίδι θησαυρού, με τρόπαιο το βιβλίο. Μπορεί λοι-

τε διαβάζει ένα βιβλίο. Όταν το τελειώνει, κλείνει το

πόν να είσαι εσύ ο τυχαίος περαστικός που θα καταλή-

βιβλίο στα χέρια του και το αφήνει στην άκρη για να

ξεις τυχαίος αναγνώστης…

Η ανταπόκριση πάντως του κόσμου σε όλα τα

Jean de Kervasdoue
Κι αν όλα όσα λένε οι οικολόγοι δεν είναι αλήθεια;
Μτφρ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, Εκδ. Πόλις

ρηνικές ακτινοβολίες.

Ό,τι μέχρι σήμερα ονομάζουμε

Ο πόλεμος, η πείνα, οι επιδημίες

“πρόοδο” είναι, πρώτα απ’ όλα, μια

μήκη και πλάτη της γης μπροστά σε ένα φαινόμενο που

Παρά την υπερθέρμανση του πλα-

παραμένουν οι κύριες αιτίες των πρό-

μάχη κατά της “φύσης”. Οι καλές προ-

το βάλει αργότερα στη βιβλιοθήκη του. Αν εκείνη τη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του site αυτή τη στιγ-

-πρωτοφανές!- έχει να κάνει με το βιβλίο, την πιο απλή

νήτη, η Γη δεν έχει φτάσει ούτε καν τη

ωρων θανάτων, των χαμένων χρόνων

θέσεις διόλου δεν θα συντελέσουν στη

στιγμή νιώσει την ανάγκη να μοιραστεί με άλλους τον

μή βρίσκονται εγγεγραμμένα περίπου 850.000 άτομα

και αγνή μέθοδο ψυχαγωγίας, είναι αναζωογονητική

θερμοκρασία του έτους... 1000.

ζωής, του φαινομένου των εγκαταλε-

μείωση των τεράστιων αντιθέσεων με-

κόσμο μέσα από τον οποίο μόλις αναδύθηκε ή αν πι-

σε ένα σύνολο χωρών που φτάνουν τις 130.

και ελπιδοφόρα. Και κάνει απαραίτητη την προσαρμο-

Ας μη δυσαρεστηθούν οι κήρυκες

λειμμένων παιδιών στον πλανήτη. Η

ταξύ της υγείας τού σήμερα, της οικο-

γή του συγγραφέα, του εκδότη και του αναγνώστη στη

της αποκάλυψης, αλλά έχω κουραστεί

φύση σκοτώνει περισσότερο από την

νομίας τού αύριο και της επιβίωσης τού

νέα αυτή πραγματικότητα, ενδεικτική των καιρών μας.

από την ατέλειωτη φλυαρία τους για

τεχνολογία, η οποία είναι και η μόνη

μεθαύριο…» (Jean de Kervasdoue)

στεύει πως αυτό που διάβασε δεν ήταν κακό αλλά ούτε
και τίποτα φοβερό κι ίσως να αρέσει περισσότερο σε

Με καθετί νέο όμως προκύπτουν και νέα ερωτήματα. Γιατί να το κάνω;

29
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31

se
οδηγός νησιών
γεύση
Blu
Παλιό Λιμάνι, 22890 22955
Εστιατόριο
Camares
Χώρα, 22890 28570
Εστιατόριο
Chez Marias
Χώρα, Καλογερά 27,
22890 27565-6
Εστιατόριο
Elia
Ελιά, 22890 71204
Εστιατόριο
Gola
Χώρα, 22890 23010
Εστιατόριο

santorini

γεύση
Dionysos Cuisine
Φηρά, 22860 23845
Εστιατόριο
Katrin Gallery
Φηρά, 22860 23200-1
Εστιατόριο
Koukoumavlos
Φηρά, 22860 23807
Εστιατόριο
Pelekanos
Οία, 22860 71553
Εστιατόριο
Sphinx
Φηρά, 22860 23823
Εστιατόριο
Vanilia
Φηροστεφάνι, 22860 25631
Εστιατόριο
Άμπελος
Φηρά, 22860 25554
Εστιατόριο

tinos

γεύση
Αίθριο
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών,
22830 23033
Ταβέρνα
Επίνειο
Χώρα, 22830 24294
Ταβέρνα
Μεταξύ μας
Χώρα, 22830 24137
Εστιατόριο
Παλαιά Παλλάδα
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών, 22830
23516
Ταβέρνα
Τα Μυρώνια
Πύργος, 22830 31229
Μεζεδοπωλείο

paros

γεύση
Aeoli
Παροικιά, 22840 24429
Πιτσαρία
Apollon
Παροικιά, 22840 21875
Garden restaurant
La Pasteria
Παραλία Παροικιά, 22840 23350
Εστιατόριο
Miky
Πλ. Νάουσας, 22840 23560
Fast Food
Ostria
Αλυκή, 22840 91362
Εστιατόριο
Pizzarella
Νάουσα, 22840 53150
Πιτσαρία

La Medusse
Ορνός, 22890 24094
Εστιατόριο
Leto Restaurant
Χώρα, 22890 22207, 22918
Εστιατόριο
Mamacas
Χώρα, 22890 26120
Εστιατόριο
Αντίπεινα
Χώρα,
Κρεπερί
Αύρα
Χώρα, 22890 22298
Εστιατόριο
Μα’ερειό
Χώρα, Καλογερά 16, 22890 28825
Ταβέρνα

Αρχιπέλαγος
Φηρά, 22860 24509
Εστιατόριο
Γεύσεις Ελλάδας
Καρτεράδο, 22860 24224
Μεζεδοπωλείο
Ελιά
Φηρά, 22860 23165
Εστιατόριο
Νυχτέρι
Καμάρι, 22860 33480
Μεζεδοπωλείο-Εστιατόριο
Ποσειδών
Καμάρι, 22860 33994
Εστιατόριο
Σελήνη
Φηρά, 22860 22249
Εστιατόριο

Ταρσανάς
Χώρα, 22830 24667
Εστιατόριο
Το Πέτρινο
Χώρα, 22830 41940
Εστιατόριο

διασκέδαση
La Strata
Χώρα, 22830 25977
Cafe
Sivilla
Χώρα, 22830 22511
Cafe-Bar
Αλλού
Χώρα, 22830 23375
Cafe-Bar
Κουρσάρος
Χώρα, 22830 23963
Bar

Απανεμιά
Πλάτανος Παροικιά, 22840 23684
Εστιατόριο
Άρωμα
Παροικιά, 22840 21985
Εστιατόριο
Διαμαντής
Νάουσα, 22840 52129
Εστιατόριο
Μανώλης
Αλυκή, 22840 92005
Πιτσαρία
Μαργαρίτα
Νάουσα, 22840 52362
Εστιατόριο
Ταρτιν
Παραλία Παροικιά, 22840 21206
Εστιατόριο

Σταύρος
Άνω Μερά, 22890 71577
Ταβέρνα

διασκέδαση
Blu Blu
Παλιό Λιμάνι, 22890 28711
Lounge & internet cafe
Coffee Cat
Χώρα, Πλατεία Αγ. Κυριακής,
22890 79796
Cafe
Galleraki
Χώρα, 22890 27188
Bar
Music Cafe
Παλιό Λιμάνι, 22890 27625
Restaurant-bar

Φανάρι
Φηρά, 22860 25107
Εστιατόριο

διασκέδαση
Classico
Φηρά, 22860 23112, 6946 842163
Cafe-Εστιατόριο
Franco’s Bar
Φηρά, 22860 24428
Cocktail Bar
Kira Thira
Φηρά, 22860 22770
Jazz Bar
Koo Club
Φηρά, 22860 22025
Club
Navy’s
Καμάρι, 22860 31033
Cafe-Bar-Εστιατόριο

Scarpa cafe
Χώρα, Σκάρπα, 22890 23294
Cocktail bar
Veranda Club
Χώρα, Σκάρπα, 22890 26262
Cocktail bar

τέχνη - μουσεία
Scala Shop Gallery
Ματογιάννι 48, 22890 26992
Αίθουσα τέχνης
Minima Gallery
Πλατεία Γουμενιώ, 22890 23236
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο
Δήλου
Νήσος Δήλος, 22890 22259
Μουσείο

The pure
Φηρά, 22860 21250
Cafe-Bar
Town Club
Φηρά, 22860 22820
Club
Γαλήνη
Φηροστεφάνι, 22860 22095, 23881
Cafe
Χόβολη
Καμάρι, 22860 33160
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία

τέχνη - μουσεία

Το Μουράγιο
Αλυκή, 22840 91165
Ουζερί-Ψαροταβέρνα

Salon d’or Paros
Παροικιά, 22840 22186
Cocktail Bar
View Cafe
Παροικιά, 22840 22251
Cafe-Bar
Yiannis
Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 22840
22338
Cafe-Bar
Μελτέμι
Παροικιά, 22840 21092
Cafe
Συμπόσιο
Παροικιά, 22840 24147
Cafe
Χάντρες
Παροικιά, 22840 53563
Club

Castello
Παροικιά, 22840 24507
Cafe
El Pollo Loco
Νάουσα, 22840 53355
Cafe-Bar
Konstantza
Νάουσα, 22840 52999
Cafe
La Frianterie
Νάουσα, 22840 51191
Cafe
Nostos
Νάουσα, 22840 53328
Club

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

Art Space
Έξω Γωνιά, 22860 32774, 6932
899509
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο
Φηρών
Φηρά, 22860 22217
Μουσείο

Μικρό Καφέ
Χώρα, Ευαγγελιστρίας 42, 22830
22730
Cafe
Μονοπώλιο
Χώρα, 22830 25770
Cafe
Ξέμπαρκο
Χώρα, Ακτή Έλλης 1, 22830
24401
Cafe
Παρα πέντε
Χώρα, 22830 25600
Snack Bar-Cafe
Το Κεντρικόν
Πύργος, 22830 31670
Cafe-Ζαχαροπλαστείο

διασκέδαση

Αρχαιολογικό Μουσείο
Μυκόνου
Χώρα, 22890 22325
Μουσείο
Δημοτική Πινακοθήκη
Μυκόνου
Ματογιάννι 45, 22890 27190
Αίθουσα Τέχνης
Λαογραφικό Μουσείο
Κάστρο, 22890 22591
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο
Αιγαίου
Ενόπλων Δυνάμεων 10, 22890
22700
Μουσείο

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

γεύση
Clandestion
Ερμούπολη,
Χίου 32, πλ. Μιαούλη
6934 737209
Εστιατόριο-bar
Fox
Ερμούπολη,
Λεοτσάκου 3,
22810 81888
Kitchen bar
L’ Arsenale
Ερμούπολη,
Εθν. Αντιστάσεως 56,
22810 85389
Ιταλικό εστιατόριο
La Dolce Vita
Φιλίνη 3 & Επτανήσου,
22810 86199
Ιταλικό εστιατόριο
Pizza Star
Ερμούπολη,
Στ. Πρωίου 109,
22810 80240
Πιτσαρία
Porto
Ερμούπολη,
Ακτή Πέτρου Ράλλη 48,
22810 81178
Εστιατόριο
Scherzosa
Ερμούπολη,
πλ. Παπάγου,
22810 88838
Πιτσαρία
Stomio
Ερμούπολη,
Άνδρου 4,
22810 83786
Ταχυφαγείο
Tasty
Ερμούπολη,
πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 84303, 87112
Πιτσαρία
Αλλού Γυαλού
Κίνι,
22810 71196
Ταβέρνα

Άμβυξ
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο
Διόσκουροι
Ερμούπολη,
Ακτή Καταδρομικού Έλλη 9,
22810 71439
Εστιατόριο-Καφέ
Δυο τζιζίκια
στ’ αρμυρίκια
Κίνι,
22810 71151
Εστιατόριο
Δωδώνη
Ερμούπολη, πλ. Κανάρη,
22810 87684
Παγωτό
Ε-αμέ
Ερμούπολη, Χίου 45,
22810 87870
Cafe-Deli
Έγριπο
Αζόλιμνος,
22810 61005
Ταβέρνα-Μεζεδοπωλείο
Ζέφυρος
Αζόλιμνος,
22810 61712
Εστιατόριο
Θεία Μέθη
Ερμούπολη, Χίου 43,
22810 80112
Μεζεδοπωλείο
Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150
Εστιατόριο
Μάσα σούρα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη,
22810 81744
Μεζεδοπωλείο
Μπαρμπαλιάς
Φοίνικας,
22810 42004
Εστιατόριο
Νησιωτοπούλα
Ερμούπολη,
22810 81214
Εστιατόριο-Ταβέρνα

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

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

se

Οινομπερδέματα
Ερμούπολη,
Εμ. Ροϊδη 10,
22810 86061
Μεζεδοπωλείο
Οινοπνεύματα
Ερμούπολη,
Εμ. Ροϊδη 9,
22810 82616
Μεζεδοπωλείο
Όνειρο
Ερμούπολη, Βαπόρια,
6936 526298
Εστιατόριο
Περί Τίνος
Ερμούπολη, παραλία,
22810 85000
Μεζεδοπωλείο
Πλακόστρωτο
Σαν Μιχάλης,
6973 980248
Ταβέρνα
Ραφογιάννης
Αζόλιμνος,
22810 61001
Εστιατόριο
Στην Ιθάκη του Αή
Ερμούπολη,
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 1,
22810 82060
Παραδοσιακή ταβέρνα
Στης Νινέττας
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 7
Γλυκοπωλείο - Ουζερί
Συλιβάνης
Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015
Εστιατόριο
Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία,
22810 82994
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας
Αζόλιμνος,
22810 62088
Εστιατόριο
Το Αρχονταρίκι
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 86771
Εστιατόριο

Το Αυλιδάκι
Άνω Σύρος,
Δον. Στεφάνου & Ι. Καποδίστρια,
22813 04335
Ταβέρνα
Το Κάτι Άλλο
Ερμούπολη,
Στ. Πρωίου 144,
22810 85058
Αναψυκτήριο
Το Πέτρινο
Ερμούπολη,
22810 87427
Ταβέρνα

διασκέδαση
Boheme del mar
Ερμούπολη, παραλία,
22810 83354
Cafe-Bar
Cafe Greco
Ερμούπολη,
22810 81513
Cafe
Cocoon
Ερμούπολη,
22810 85270
Cafe
Delice
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Daidadi Gelato
Ερμούπολη, λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
D’istinto
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83991
Cafe-Bar
Django
Ερμούπολη,
Κεντρική αγορά,
22810 82801
Cafe-Παγωτό
Jar
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 16,
22810 79225
Cafe
Kimbara
Ερμούπολη, παραλία,
22810 81513
Cafe-Bar
Liquid
Ερμούπολη, παραλία,
Cafe-Bar
Macao
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88140
Cafe-Bar
Okio
Ερμούπολη, παραλία,
22810 84133
Cafe-Bar
Plaza
Ερμούπολη, παραλία,
22810 85337
Cafe
Ponente
Ερμούπολη, παραλία,
22810 81700
Cafe-Bar

Severo
Ερμούπολη, παραλία,
22810 88243
Cafe-Bar
Αγορά
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88329
Bar
Αρχαίον
Ερμούπολη, παραλία,
22810 84114
Club
Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη,
22810 87550
Παραδοσιακό Καφενείο
Μέγαρον
Ερμούπολη,
Πρωτοπαπαδάκη 35,
22810 87570, 88633
Cafe-Bar
Πάνθεον
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 89070
Cafe
Πειραματικό
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83734
Cafe-Bar
Στέλλας
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88301
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Το Μπαράκι
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανοί
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997
Cafe

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο
Σύρου
Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη,
22810 88487
Μουσείο
Βιομηχανικό Μουσείο
Ερμούπολης
Ερμούπολη,
Γ. Παπανδρέου 11,
22810 81243
Μουσείο
Ινστιτούτο Κυβέλη
Ερμούπολη, Λεωνίδου 4,
22810 84769
Μουσείο
Μουσείο Μ. Βαμβακάρη
Άνω Σύρος,
22810 85159
Μουσείο
Πινακοθήκη Κυκλάδων
Ερμούπολη,
Εμ. Παπαδάμ,
22810 80918
Πινακοθήκη
Τέχνης Χώρος
“Αποθήκη”
Ερμούπολη,
Απόλλωνος 4,
22810 87990
Αίθουσα τέχνης

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
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Μύκονος
> Χώρα
ΚΔΕΠΑΜ, Scala Shop Gallery, Κρεπερί Αντίπεινα,
Μίνι Μάρκετ Γέμελος, Island Myconos Travel

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα
στα παρακάτω σημεία

Σύρος
> Αζόλιμνος

> Αργύραινα

Το Seri
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κυκλοφ
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στα πλο ί και
ία τ
NEL Lin ης
es

Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο

Zητήστε μας
το serious
> info@serious.gr

> 22810 79449

Πάρος

> Παροικιά
Δημαρχείο Πάρου, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση,
Cafe-bar Yiannis, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Polos Tours, Περίπτερο Διανομής Τύπου

Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας

Τήνος

> Άνω Σύρος

> Ξινάρα

ΚΕΠ Άνω Σύρου, Δημαρχείο, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”

Δήμος Εξωμβούργου

> Ερμούπολη

> Πύργος

Δημοτική Βιβλιοθήκη, Παιδική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, Θέατρο
Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας,
Βιβλιοπωλείο “Κόκκινη κλωστή δεμένη”, Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Γ. Βέλλης ΚόσμημαΈργα Τέχνης, Μουσικά Όργανα Yajam, Cafe Jar, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe-bar Kimbara,
Cafe Πάνθεον, Cafe Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe Django, Cafe-bar Boheme del Mar,
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, Γλυκοπωλείο-Ουζερί
Στης Νινέττας, Εστιατόριο-bar Clandestino, Εστιατόριο Άμβυξ, Εστιατόριο Πέτρινο,
Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη, Αναψυκτήριο “Το κάτι
άλλο”, Περίπτερο Πλ. Μιαούλη (Δημ. Βιβλιοθήκη), Περίπτερο Πλ. Μιαούλη (Διανομή
Τύπου), Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, Play
DVD Club, Hondos Center, Super Market Παλαμάρης, SDM School of Ballet

Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο

> Χώρα
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Κέντρο Τύπου, Super Market Παλαμάρης,
Video Club Avant Premiere

Σαντορίνη
> Καμάρι

Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη

> Καρτεράδο
Μεζεδοπωλείο Γεύσεις Ελλάδας, FZ Hair Studio

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

> Ποσειδωνία

Αθήνα

Πρίντεζης Store

Ταβέρνα του Οικονόμου - Άνω Πετράλωνα, Bartesera - Κέντρο

