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Ένας χρόνος πέρασε από την κυκλοφορία του πρώτου τεύχους του Serious. Δέκα τεύχη, καθένα ξεχωριστό
και για μας δέκα δημιουργίες που κλείνουν μέσα τους πολύ αγάπη. Οι λευκές σελίδες γεμίζουν μία μία λέξεις,
φωτογραφίες, εικόνες, σχήματα. Όπως ακριβώς η ζωή του καθενός γεμίζει με εμπειρίες, συναισθήματα,
ανθρώπους. Ένας από τους βασικούς στόχους -ένα χρόνο πριν- ήταν το Serious να “ενώσει” τα νησιά των
Κυκλάδων και όσα φαινομενικά η θάλασσα του Αιγαίου χωρίζει. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι ο στόχος
επιτεύχθηκε. Αυτό που σίγουρα έχουμε πετύχει όλοι μαζί είναι να μοιραστούμε όσα μας απασχολούν και
να γνωρίσουμε πολλές από τις δημιουργικές συντροφιές που γράφουν τη δική τους ιστορία. Όλα αυτά δεν

Εικονογράφηση
Πάνος Δραμυτινός
Μυρτώ Μπελοπούλου
Πάρις Ξυνταριανός
Βασίλης Ευδοκιάς

έγιναν χωρίς δυσκολίες. Πολύς κόπος, πολλές αγωνίες, πολλά ερωτήματα μας απασχόλησαν και συνεχίζουν
να μας απασχολούν. Ο Γιώργος, ο Σπήλιος, ο Δημήτρης, η Γεωργία, η Ιωάννα, ο Γιάννης, ο Πάνος, ο Φοίβος,
ο Νικόλας, ο Γιώργος, η Χρυσή, η Μυρτώ, ο Πάρις, ο Βασίλης, ο Χρήστος με την αφοσίωση και την
ανιδιοτελή προσφορά τους στο Serious αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη πως ένα όραμα μπορεί να γίνει
πραγματικότητα όταν δεν είμαστε μόνοι.

Επιμέλεια - Διόρθωση κειμένων
Ιωάννα Λαμπράκη
Γεωργία Ματσούκα

Τζένη Παπαζιού

20 // Νέα Τάξη Πραγμάτων
Πειραματισμοί και μουσικές εξερευνήσεις από το
συριανό συγκρότημα

20

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο
της Ίριδας Ξυλά Ξαναλάτου.

22 // Καλοκαίρι στο Αιγαίο
Ο ηθοποιός François Xavier Demaison μιλά στον Φοίβο
Καλλίτση για τη διεθνή αυτή παραγωγή που γυρίζεται
σε ελληνικό έδαφος

Η ζωγράφος και χαράκτρια έχει παρουσιάσει τη δουλειά
της σε ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις
στην Ελλάδα, τη Ρώμη, την Οξφόρδη και τη Λευκωσία,

25 // Κόμιξ

αλλά και σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπου και έτυχε

Η εξέλιξη του ανθρώπου

διακρίσεων. Έργα της φιλοξενούνται από τις 26 Ιουνίου
έως τις 5 Ιουλίου στην αίθουσα τέχνης “Ερμούπολη”.
Η Ίρις Ξυλά Ξαναλάτου γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε
στην Αγγλία, όπου φοίτησε σε αγγλικό σχολείο και
ακολούθως σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στο
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

22

26 // Μόνο με άδεια χέρια

27 // Βιβλιοκριτική
Η Χρυσή Πυρουνάκη διαβάζει και μας προτείνει

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
Εκτύπωση
Multimedia A.E.

c SOME 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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Έναρξη της έκθεσης έργων μαθητών
στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στο
πλαίσιο του 1ου Μαθητικού Φεστιβάλ.
Διάρκεια έως τις 11 Ιουνίου

Παράσταση
κλασικού μπαλέτου και σύγχρονου
χορού από μαθητές
της σχολής Susan
Durant Μιχαλάκη
στο Θέατρο
Απόλλων

29

Σύρος

Σύρος

Ρεμπέτικα τραγούδια του Μάρκου
Βαμβακάρη και του Γιώργου Μπάτη
σε μια μουσική βραδιά με τίτλο
“Μουσικές παρέες γράφουν
ιστορία…’’ στο Καφενείο Μαρίνoς
της Άνω Σύρου στις 21.30

Το μουσικό σχήμα Ώτα
Ακούειν παρουσιάζει
τραγούδια σε στίχους
και μουσική του Μιχάλη
Λαμπρίδη στο Κηπάριο
της Μεταμόρφωσης
στην Ερμούπολη

Πάρος

23

Αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα
συνοδεία μουσικών συνόλων και χορευτικών σχημάτων σε Λεύκες, Αλυκή,
Νάουσα και Πρόδρομο

Σύρος
Μια περιπλάνηση στις
φόρμες της σύγχρονης
παγκόσμιας μουσικής
δημιουργίας από το συγκρότημα “FILM NOIR
quartet’’ στο Σχολείο
της Άνω Σύρου. Ώρα
έναρξης 21:00

30

Σύρος
Το εργαστήρι λαϊκής μουσικής της
Σύρου υπό τη διεύθυνση του Αρίστου
Βαμβακούση παρουσιάζει ένα
αφιέρωμα στους συνθέτες και στους
οργανοπαίχτες του μπουζουκιού
του ρεμπέτικου
τραγουδιού. Στο
Σχολείο της Άνω
Σύρου στις 21.00

24

01 Ιουλίου
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Με το ρεσιτάλ του
πιανίστα Βασίλη
Βαρβαρέσου γιορτάζεται στο Γρυπάρειο
Πολιτιστικό Κέντρο
η Παγκόσμια Ημέρα
Μουσικής

φωτό: Ludovic Bertron

Συναυλία των μαθητών της σχολής
μουσικής του δήμου Πάρου στο
Κοινοτικό Μέγαρο στις Λεύκες.
Ώρα έναρξης 20.00

Σύρος

Μύκονος

28

Πάρος

Μύκονος
Δεκαήμερο σεμινάριο για
την τέχνη της ερμηνείας, που
απευθύνεται σε μαθητές που
ασχολούνται με τη μουσική,
πραγματοποιείται στο Γρυπάρειο
Πολιτιστικό Κέντρο από τις 28
Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου

Πάρος

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας
Πάρου και Κυκλάδων πραγματοποιείται
έως τις 14 Ιουνίου στην αίθουσα του
πολιτιστικού συλλόγου “Αρχίλοχος”

Κυριακή

Σάββατο

13

Σύρος

Το Serious
συμπληρώνει ένα
χρόνο κυκλοφορίας και το γιορτάζει με πάρτι στο
bar Clandestino
στην Ερμούπολη,
μετά τις 22.30

Μύκονος

Η ταινία “Ακαδημία
Πλάτωνος” του
Φίλιππου Τσίτσου
προβάλλεται στο
Σινέ Μαντώ
έως την Κυριακή.
Ώρες προβολών
21.00 και 23.00

Πάρος

26

Μύκονος

Το έργο του Ζαν Κοκτώ “Οι τρομεροί
γονείς”, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, παρουσιάζεται στο Γρυπάρειο
Πολιτιστικό Κέντρο, σε δυο παραστάσεις στις 19.00 και στις 21.30

18

17

Μύκονος
Έκθεση ζωγραφικής με έργα του Ben
Knegt στη Δημοτική Πινακοθήκη, από
τις 11 έως τις 17 Ιουνίου

15

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

02
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Σύρος

Τρίτη

Δευτέρα

Ιούνιος

20

Ομιλία του Κρίτωνα Αρσένη με θέμα
τη Βιοποικιλότητα, στον Αϊ Γιάννη
Δέτη, στη Νάουσα.

Σύρος

Έργα της ζωγράφου και χαράκτριας
Ίριδας Ξυλά Ξαναλάτου με τίτλο “Η
μαγεία της Αττικής και του Αιγαίου”
φιλοξενούνται έως τις 5 Ιουλίου στην
Αίθουσα Τέχνης “Ερμούπολη”

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

σύρος
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Μουσικές παρέες γράφουν ιστορία

φεστιβάλ

στην Άνω Σύρο
Το φεστιβάλ “Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη” ξεκινά τον Ιούνιο με πολλές πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Το μουσικό σχήμα “Ώτα Ακούειν” δραστηριοποιείται στο χώρο του ελληνικού
τραγουδιού με τάσεις πειραματισμού τόσο στον στίχο, όσο και στη μουσική φόρμα.
Στη συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί στο Κηπάριο της Μεταμόρφωσης, θα παρουσιαστούν τραγούδια σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Λαμπρίδη.
Παίζουν οι μουσικοί: Μιχάλης Λαμπρίδης (πλήκτρα), Αλφρέδος Δελιβέρτης
(ακουστική κιθάρα), Ανδρέας Πολίτης (βιολί), Φώτης Τσαντήλας (τρομπέτα), Λάμπρος Σακελλαρίου (κρουστά), Πάνος Δραμυτινός (ηλεκτρικό μπάσο).
Τραγουδούν: Δέσποινα Μοσχοπούλου, Ρένα Βέργου, Σοφία Περισοράττη,
Γιάννα Δεμίρη, Μιχάλης Λαμπρίδης, Αλφρέδος Δελιβέρτης

> Πέμπτη 24 Ιουνίου
21:00 Σχολείο

“Τα παιδιά…”
Το εργαστήρι λαϊκής μουσικής της Σύρου υπό τη διεύθυνση του Αρίστου Βαμβακούση παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στους συνθέτες και στους οργανοπαίχτες του μπουζουκιού του
ρεμπέτικου τραγουδιού.

> Δευτέρα 28 Ιουνίου
21:30 Καφενείο Μαρίνoς

“Μουσικές παρέες γράφουν ιστορία”
FILM N

Ρεμπέτικα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γιώργου Μπάτη.

OIR qu

artet

Παίζουν οι μουσικοί: Ειρήνη Σιγάλα (κιθάρα, τραγούδι, κρουστά), Βαγγέλης Μπιρμπίλης
(μπουζούκι,τραγούδι), Αλφρέδος Δελιβέρτης (κιθάρα, τραγούδι), Γιώργος Βουτσίνος (μπουζούκι), Ρενάτα Μπαρμπαρή (μπαγλαμάς).

> Τρίτη 29 Ιουνίου

Clarence
Penn
Miles
Griffith
Yiannis
Kassetas
Quintet
Δυο διάσημα ονόματα της νεοϋορκέζικης σκηνής, ο μεγάλος ντράμερ Clarence
Penn και ο χαρισματικός τραγουδιστής
Miles Griffith, ενώνουν τις δυνάμεις τους
με τον ταλαντούχο σαξοφωνίστα Γιάννη
Κασσέτα σε μια μοναδική συνεργασία.
Μαζί τους ο Απόστολος Σιδέρης στο κοντραμπάσο και ο Κωστής Χριστοδούλου

> Θέατρο Απόλλων
> Κυριακή 13 Ιουνίου
> Ώρα έναρξης: 21.00

info

στο πιάνο.

20:00 Μονή Καπουτσίνων (εσωτερική αυλή)

Εκκλησιαστική μουσική
Αναδρομή στον 20ο αιώνα (1910-2010)
Επιμέλεια: Γιάννης Ρούσσος - Ελπίδα Ρηγούτσου
Κείμενα-αφήγηση: Ελπίδα Ρηγούτσου
Εκκλησιαστικό όργανο, κιθάρα: Γιάννης Ρούσσος
Συμμετέχουν σύνολα των χορωδιών Γαλησσά και Άνω Σύρου.

> Τετάρτη 30 Ιουνίου
21:00 Σχολείο

“FILM NOIR quartet”
Μια περιπλάνηση στις φόρμες της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας (από Θεοδωράκη και Χατζιδάκι στον Piazzola και από κει στον Kith Jarrett και Brad Mehldau ως την
παράδοση), καθώς και συνθέσεις που κυκλοφορούν στο νέο δίσκο του συγκροτήματος με
τίτλο “Film Noir”. Μαρία Ρεμπούτσικα (βιολί, τραγούδι), Ανδρέας Συμβουλόπουλος (πιάνο), Θανάσης Σοφράς (κοντραμπάσο), Γιάννης Ρούσσος (τύμπανα).

> Κηπάριο Μεταμόρφωσης
> Τρίτη 29 Ιουνίου

info

“Ώτα Ακούειν”
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Η Ίρις Ξυλά Ξαναλάτου στη Σύρο
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“Η μαγεία της Αττικής και του Αιγαίου”
Έργα της ζωγράφου και χαράκτριας Ίριδας Ξυλά Ξαναλάτου φιλοξενούνται από τις 26
Ιουνίου στην αίθουσα τέχνης “Ερμούπολη”.
Η Ίρις Ξυλά Ξαναλάτου, μια καλλιτέχνιδα με ευρείς ορίζοντες και ευρωπαϊκή παιδεία,
δημιουργός χωρίς σύνορα και κοσμοπολίτικη εμπειρία, θα παρουσιάσει την ατομική της
έκθεση με έργα σε μικτή τεχνική με τον τίτλο: “Η μαγεία της Αττικής και του Αιγαίου” από
26 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου στην Ερμούπολη.
Η ζωγράφος και χαράκτρια στη νέα δουλειά της διατηρεί τα μόνιμα χαρακτηριστικά
της τέχνης, αυτά που έχουν τονίσει, κατά καιρούς, οι τεχνοκριτικοί: αισθητική ευφορία και
λεπτή ισορροπία. Τα έργα της εκπέμπουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Έχει απλά γεωμετρημένα σχήματα, σ’ ένα πνεύμα αφαιρετικό, με καθαρές και εύγλωττες προσεγγίσεις, που τις
συνδέει ο εσωτερικός ρυθμός.
Για τη δουλειά της έχει γράψει η τεχνοκριτικός Μαίρη Μιχαηλίδου:
“Θάλασσα και ουρανός σε αρμονική συνύπαρξη μας υπενθυμίζουν μέσα από τις ζωγραφικές επιφάνειες της Ξαναλάτου έναν κόσμο μοναδικής φωτεινότητας και διαύγειας που
είχαμε ξεχάσει να ζούμε και να απολαμβάνουμε”.
Η Ίρις ξυλά Ξαναλάτου γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στην Αγγλία, όπου φοίτησε
σε αγγλικό σχολείο και ακολούθως σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στο πανεπιστήμιο
του Λονδίνου, Ινστιτούτο Froebel. Παρουσίασε ως τώρα τη δουλειά της σε ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, τη Ρώμη, την Οξφόρδη και τη Λευκωσία
και πήρε μέρος σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπου και έτυχε διακρίσεων, δύο φορές
στο Παρίσι, μία στη Μαδρίτη και μία στην Αθήνα. Εκπροσώπησε την Ελλάδα, πολλές φορές, σε εκθέσεις -κυρίως χαρακτικής- στο εξωτερικό. Κάποιες πρόσφατες συμμετοχές της
ήταν στη Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής της Νορβηγίας, στη Διεθνή Έκθεση Χαρακτικής
στη Βαρκελώνη και σε έκθεση στην Μόσχα με τίτλο “Απόψεις της Αθήνας από σύγχρονους
Έλληνες Ζωγράφους”.

Μαθητικό Φεστιβάλ
Θεατρικά, χορευτικά, μουσικά και χορωδιακά δρώμενα αλλά και κατασκευές, παρουσίαση εντύπων, εικαστικά έργα και άλλα πολλά πρόκειται να
παρουσιάσουν μαθητές στο πλαίσιο του φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην
Ερμούπολη από τις 7 έως τις 11 Ιουνίου. Η έκθεση έργων των μαθητών θα φιλοξενηθεί στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, ενώ κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα
πραγματοποιηθούν τις πρωινές ώρες εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης από
ειδικούς εισηγητές – εμψυχωτές.
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων εργαστήρια:
> γελοιογραφίας υπό την καθοδήγηση του γελοιογράφου Γιάννη Ξαγοράρη.
> γλυπτικής με τον γλύπτη Παναγιώτη Καλούδη
> ζωγραφικής με τη ζωγράφο Μαρία Ξαγοράρη
> κατασκευής κούκλας με την Εύη Αρέστη, κουκλοπαίχτρια
> κατασκευών με ανακυκλώσιμα υλικά με τη Ρασέλ Γκοζλάν,
> παρασκευής ψωμιού με τον αρτοποιό Αντώνη Πρίντεζη.
καθώς και:
> αφήγηση παραμυθιού, με την επιμέλεια της εμψυχώτριας – αφηγήτριας παραμυθιού Γεωργίας Ματσούκα
> παράσταση παραμυθιού του μουσικού παραγωγού και συγγραφέα Βαγγέλη Ευαγγελίου.
> θεατρικό παιχνίδι με τη Μαρία Κίτρα, συγγραφέα, και την Αλίνα Σαπρανίδου, θεατροπαιδαγωγό,
> βιωματικό εργαστήρι του Κέντρου Πρόληψης “Θησέας Κυκλάδων”.
Το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ερμούπολης.
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θέ ατρ ο

μου σική

εκ θ έσεις

Ρεσιτάλ Πιάνου
με τον Βασίλη Βαρβαρέσο

“Οι τρομεροί γονείς”
στη Μύκονο

Με ρεσιτάλ του πιανίστα Βασίλη Βαρβαρέσου

ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά βραβεία στην Ελλάδα.

γιορτάζεται στη Μύκονο η Παγκό-

Μοιράστηκε την πρώτη θέση στον Γ’ Διεθνή Διαγωνι-

σμια Ημέρα Μουσικής, τη Δευ-

σμό Πιάνου Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα με τη ρω-

τέρα 21 Ιουνίου. Ο γνωστός

σίδα Galina Tchistyakova. Ο χαρισματικός πιανίστας

πιανίστας πρόσφατα κέρδισε

έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε ηλικία μόλις εννέα

Το έργο του Ζαν Κοκτώ “Οι τρομεροί γονείς”, σε
σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, παρουσιάζεται στο

ετών στην Αυστρία και λίγα χρόνια αργότερα έπαιξε

Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο στις 13 Ιουνίου. Πρό-

ως ένας από τους 11 καλύτερους μικρούς βιρτουόζους

κειται για “ένα δράμα που όμως είναι κωμωδία και που

του κόσμου σε εκδήλωση με τίτλο “Μικροί Μότσαρτ”.

ο πυρήνας του θα ήταν η πλοκή φάρσας”, σύμφωνα με

Έκτοτε κερδίζει τις εντυπώσεις σε συναυλίες ανά την

τον ίδιο τον Κοκτώ.

υφήλιο. Ο Βασίλης Βαρβαρέσος, 27 ετών σήμερα, επι-

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι: Τάσος Χαλκιάς,

σκέπτεται το Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο και υπό-

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Χριστίνα Αλεξανιάν, Σαράντος

σχεται μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.

Γεωγλερής και Ιωάννα Πηλιχού.
Με βασικό θέμα τις σχέσεις γονέων – παιδιών, το έργο
παρουσιάζει, σαν μέσα από κλειδαρότρυπα, τη ζωή μιας
αστικής οικογένειας. Ο Γάλλος συγγραφέας καταπιάστηκε

σεμινά ριο

ιδιαίτερα με τον ισχυρό δεσμό που συνδέει τη μάνα με τον
γιο της, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τις συζυγικές και

Η τέχνη
της ερμηνείας της μουσικής

τις αδελφικές σχέσεις. Δυο αδελφές, ο σύζυγος της μιας και
ο γιος της, ζουν μαζί σε ένα αστικό πλην όμως παρακμάζον σπίτι, όπου τίποτα δεν θυμίζει τον έξω κόσμο. Όταν ο
νεαρός γιος ερωτεύεται μια κοπέλα, τότε οι φαινομενικά
άψογες ισορροπίες ανατρέπονται, οι σχέσεις διαταράσσονται και οι συνέπειες αποδεικνύονται οδυνηρές.
Το έργο περιοδεύει σε πόλεις της Ελλάδας έπειτα από
μία πολύ επιτυχημένη θεατρική σεζόν στην Αθήνα.

> Παραστάσεις: 19.00 & 21.30
> Προπώληση εισιτηρίων:

κι νη ματογ ρ άφος

Γρυπάρειο 6944 473889 // LIKOURIS travel 22890 26439 // Ticketshop 210 3362888

info

Δεκαήμερο σεμινάριο για την τέχνη της ερμηνείας

του οργάνου τους, όσο και της μουσικής δωματίου και

πραγματοποιείται στο Γρυπάρειο από τις 28 Ιουνίου έως

να δοκιμασθούν σε αυτά είτε μόνοι τους είτε συμμετέ-

τις 6 Ιουλίου. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμπνεύ-

χοντας σε μικρά σύνολα. Το σεμινάριο απευθύνεται σε

σει και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις

μαθητές που ασχολούνται με τη μουσική και παίζουν

για τους νέους σπουδαστές της μουσικής τέχνης και

οποιοδήποτε μουσικό όργανο, ανεξάρτητα με το επίπε-

να τους εφοδιάσει με κατάλληλες γνώσεις και καλλι-

δο που βρίσκονται.

τεχνική διαίσθηση, ώστε να προσεγγίζουν τα μουσικά

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό και παρέχεται δωρεάν

κείμενα και να τα ερμηνεύουν με σωστό τρόπο, χρη-

για όποιον μυκονιάτη μαθητή θελήσει να το παρακο-

σιμοποιώντας την απαραίτητη τεχνική σύμφωνα με τις

λουθήσει. Διδάσκουν οι έμπειροι και καταξιωμένοι

απαιτήσεις αυτών των μουσικών έργων. Στο πλαίσιο

μουσικοί και παιδαγωγοί Δημήτρης Γούζιος (βιολο-

του σεμιναρίου, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία

ντσέλο), Γιάννης Μιχαηλίδης (πιάνο) και Απόλλων

να γνωρίσουν έργα τόσο του ευρύτερου ρεπερτορίου

Γραμματικόπουλος (βιολί).

Το λουλούδι της ερήμου

To Σινέ Μαντώ άνοιξε τις πύλες του για το καλοκαίρι και παρουσιάζει πολλές ενδιαφέρουσες ταινίες

> Δευτέρα 21/6 - Τρίτη 22/6 (23.00)

> Παρασκευή 11/6 - Κυριακή 13/6 (21.00 και 23.20)

> Δευτέρα 14/6 - Τρίτη 15/6 (21.00 και 23.00)

> Παρασκευή 18/6 - Κυριακή 20/6 (21.00 και 23.00)

Υποψία

Sherlock Holmes

Ο διαχειριστής

Ακαδημία Πλάτωνος

Θρίλερ, ΗΠΑ (2009)

Ο Άλβιν και η παρέα του 2

Περιπέτεια, Μ. Βρετανία - ΗΠΑ (2009)

Κοινωνική, Ελλάδα (2009)

Κοινωνική, Ελλάδα (2009)

Σκηνοθεσία: Ατόμ Εκογιάν

Κωμωδία, ΗΠΑ (2009)

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι

Σκηνοθεσία: Περικλής Χούρσογλου

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτσος

Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Τζούλιαν Μουρ,

Σκηνοθεσία: Μπέτι Τόμας

Πρωταγωνιστούν: Περικλής Χούρσογλου, Βαγγελιώ

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Αναστά

Αμάντα Σέιφριντ

Πρωταγωνιστούν: Ζάκαρι Λέβι,

Ανδρεαδάκη, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Κώστας Βουτσάς

Κοζντινέ, Μαρία Ζορμπά, Γιώργος Σουξές

> Τετάρτη 16/6 - Πέμπτη 17/6 (21.00 και 23.00)

> Δευτέρα 21/6 - Τρίτη 22/6 (21.00)

Επικηρύσσοντας την πρώην

G-Force

Το λουλούδι της ερήμου

Η Τιτανομαχία

Κομεντί, ΗΠΑ (2010)

Παιδική, ΗΠΑ (2009)

Δραματική, Μ. Βρετανία - Γερμανία (2009)

Περιπέτεια, ΗΠΑ (2010)

Σκηνοθεσία: Άντι Τέναντ

Σκηνοθεσία: Χόιτ Γέτμαν

Σκηνοθεσία: Σέρι Χόρμαν

Σκηνοθεσία: Λουί Λετεριέ

Πρωταγωνιστούν: Τζέραρντ Μπάτλερ, Τζένιφερ

Πρωταγωνιστούν: Ζακ Γαλιφιανάκις, Μπιλ Νάι, Κέλι

Πρωταγωνιστούν: Λία Κεμπέντε, Σάλι Χόκινς, Τίμοθι

Πρωταγωνιστούν: Σαμ Γουόρθινγκτον, Τζέμα Άρτερ-

Άνιστον, Κρίστιν Μπαράνσκι

Γκάρνερ

Σπολ, Κρεγκ Πάρκινσον

τον, Λίαμ Νίσον, Ρέιφ Φάινς, Αλέξα Ντάβαλος,

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντ.
Τζούνιορ, Τζουντ Λο, Ρέιτσελ

Ο διαχειριστής

> Δευτέρα 28/6 Τρίτη 29/6 (21.00)

Ντέιβιντ Κρος, Τζέισον Λι
> Παρασκευή 25/6 - Κυριακή 27/6 (21.00 και 23.00)

ΜακΆνταμς, Μαρκ Στρονγκ,
Έντι Μάρσαν

Τετάρτη 23/6 - Πέμπτη 24/6 (21.00 και 23.00)

Δευτέρα 28/6 - Τρίτη 29/6 (23.00)

> Τετάρτη 30/6 - Πέμπτη 1/7 (21.00 και 23.00)

Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου
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Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκθέσεις
στη Δημοτική Πινακοθήκη στη Μύκονο. Η Πινακοθήκη φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και γλυπτικής.
> Παρασκευή 4/6 - Πέμπτη 10/6

Μαρία Τσουβαλά
Ακουαρέλες και λάδια
> Παρασκευή 11/6 - Πέμπτη 17/6

Ben Knegt
Ακρυλικά και μικτή τεχνική
> Παρασκευή 18/6 - Πέμπτη 24/6

Μαρήλια Σταγκουράκη
Μικτή τεχνική
> Παρασκευή 25/6 - Πέμπτη 1/7

Χρύσα Δαμιανίδου
Κοσμήματα εικαστικού περιεχομένου

12
πάρος
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συ ν έ δρ ιο
3ο Διεθνές Συνέδριο
Αρχαιολογίας
Πάρου και Κυκλάδων

πάρος

έ θιμο

> “Τούτη η γης χορό γυρεύει”, είναι ο τίτλος της

> Αφιέρωμα στη μουσική και τους χορούς του

χορευτικής παράστασης που θα πραγματοποι-

Ιονίου «Ιόνιο Κύμα», με παραδοσιακούς χο-

ηθεί στη Νάουσα, στο προαύλιο του Ι.Ν. Κοι-

ρούς και τραγούδια, παρουσιάζει το μουσικο-

μήσεως της Θεοτόκου. Ώρα έναρξης 21:00.

χορευτικό συγκρότημα Νάουσας στο προαύλιο

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας Πάρου

Σάββατο 12 Ιουνίου.

της Παναγίας, την Κυριακή 20 Ιουνίου στις

και Κυκλάδων διοργανώνει στις 11 Ιουνίου ο

> Μουσικοχορευτική παράσταση στην πλατεία

21.00. Μία εβδομάδα αργότερα στις 27 Ιου-

σύλλογος “Σκόπας ο Πάριος”. Το συνέδριο θα

Το έθιμο του Κλήδονα αναβιώνει στις 23 και 24 Ιουνίου σε πολλές

Μαντώς Μαυρογένους, στην Παροικιά, δίνει

νίου το συγκρότημα Νάουσας πραγματοποιεί

διαρκέσει έως τις 14 Ιουνίου και θα πραγματο-

περιοχές της Πάρου. Στις Λεύκες, την Αλυκή, τη Νάουσα και τον

το συγκρότημα “Ρίζες Ελλήνων του Ρυθμού

παράσταση-αφιέρωμα

ποιηθεί στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλό-

Πρόδρομο ανάβουνε φωτιές και καίνε τα μαγιάτικα στεφάνια, ενώ

και της Παράδοσης” το Σάββατο 19 Ιουνίου

Πατρίδες Μικρασιατικά Παράλια”: έθιμα, χο-

γου “Αρχίλοχος”. Παράλληλα στο πλαίσιο

μουσικά σύνολα και χορευτικά σχήματα συνοδεύουν το πέρασμα

στις 21.00.

ροί, μουσική. Ώρα έναρξης 21:00.

του συνεδριου θα πραγματοποιηθεί έκθεση

πάνω από τις φλόγες. Όλα αυτά μαζί με παραδοσιακούς μεζέδες.

με τίτλο “Αλλοτινές
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Κλήδονας

γλυπτών του κ. Αριστείδη Βαρριά στο κτίριο
“Δημητρακόπουλου” από 11 έως 25/06.

φωτό: the_tahoe_guy / Michael

cba

π ερι β άλ λ ο ν

Ομιλία για τη Βιοποικιλότητα
Ομιλία του ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη με θέμα τη Βιοποικιλότητα, διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
στον Αϊ Γιάννη Δέτη στη Νάουσα στις 20 Ιουνίου. Την ίδια μέρα ξεκινά έκθεση
φωτογραφίας με εικόνες από τα πουλιά και άγρια ζώα του νησιού, κάποια από τα
οποία οδεύουν προς εξαφάνιση, αλλά και εικόνες από το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων
Ζώων Πάρου. Την έκθεση που θα διαρκέσει εως τις 28 Ιουνίου διοργανώνει ο Σύλλογος Περίθαλψης και Φροντίδας Άγριων Ζώων Αλκυόνη.

φωτό: Γιώργος Πυρουνάκης

μου σική
> Συναυλία των μαθητών της σχολής μουσικής του δήμου Πάρου στο Κοινοτικό Μέγαρο, στις Λεύκες. Την Πέμπτη 17 Ιουνίου στις
20.00
> Με συναυλίες μουσικών συνόλων από την
Πάρο και άλλες περιοχές γιορτάζεται η Πανευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής τη Δευτέρα 21
Ιουνίου στον Αϊ Γιάννη Δέτη. Το Πάρκο Πάρου σε συνεργασία με το Δίκτυο Ευρωπαϊκής
Ημέρας Μουσικής διοργανώνει ολοήμερο
αφιέρωμα στην ιδαίτερη αυτή μέρα.

παν η γ ύ ρ ι
Νησιώτικη μουσική, παριανό κρασί και μεζέδες
θα απολαύσουν όσοι βρεθούν στον εορτασμό
των Αγίων Αναργύρων στην Παροικιά στις 30
Ιουνίου. Ώρα έναρξης 20.00.

cba
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Οι Πεταλούδες, όπως ονομάζεται η περιοχή, είναι ένας βιότοπος που καλύπτεται με δέντρα,
θάμνους και οπωροφόρα. Πλατάνια, κυπαρίσσια, δάφνες, χαρουπιές, συμπληρώνουν το τοπίο
και δίνουν την αίσθηση δάσους καθώς η βλάστηση είναι πραγματικά οργιαστική

Η Κοιλάδα με τις Πεταλούδες
κείμενο-φωτογραφιες:

Γιάννης Βαβίτσας

cba

Τεχνολόγος Γεωπονίας
MSc. Τμήμα Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ένας από τους θαυμαστούς βιότοπους αυτής
της χώρας είναι η Κοιλάδα με τις Πεταλούδες
στην Πάρο. Αν και δεν περιμένει κανείς να
συναντήσει δάσος -και μάλιστα πυκνό- στις
Κυκλάδες, παρ’ όλα αυτά εκπλήσσεται
ευχάριστα όταν φτάσει κοντά στην πύλη, αφήσει
το αυτοκίνητό του και μπει στα ενδότερα όπου
τον υποδέχονται δύο πανύψηλα υπεραιωνόβια
κυπαρίσσια. Βρίσκεται ήδη σ’ ένα γνήσιο τετ
α τετ με τη φύση. Χωρίς μεγάλη προσπάθεια
διαπιστώνει ότι εκατομμύρια πεταλούδες ζουν
γαλήνια εκεί το καλοκαίρι και περιμένουν με
υπομονή να ολοκληρώσουν τον κύκλο της
ζωής τους στο φυσικό ησυχαστήριο που τους
προσφέρει η κοιλάδα.
Η περιοχή πήρε τ’ όνομά της από τις πεταλούδες και συγκεκριμένα τις νυχτοπεταλούδες που
βρίσκονται στο δάσος σε μεγάλους πληθυσμούς.
Από την Παροικία, όπου βρίσκεται το λιμάνι
της Πάρου, μπορεί να φτάσει εύκολα κανείς στην
Κοιλάδα με τις Πεταλούδες σε περίπου 10 με 15
λεπτά. Το πάρκο λειτουργεί από τις 10 Ιουνίου έως
το τέλος του καλοκαιριού.
Όπως πληροφορούμαστε από τις πινακίδες
που υπάρχουν στο πάρκο, το λατινικό όνομα των

πεταλούδων είναι Panaxia quadripunctaria και
κάνουν την εμφάνισή τους στην κοιλάδα κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αθρόα αυτή μετακίνηση γίνεται σταδιακά από τα μέσα Ιουνίου έως
το τέλος Αυγούστου. Τον Σεπτέμβριο τα θηλυκά
φεύγουν από την κοιλάδα και ταξιδεύοντας μόνο
κατά τη διάρκεια της νύχτας πηγαίνουν να αποθέσουν τα αυγά τους σε περιοχές με θαμνώδη βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η
κάθε πεταλούδα γεννά περίπου 100 αυγά και μετά
πεθαίνει. Οι κάμπιες αρχίζουν να εκκολάπτονται
νωρίς τον Οκτώβριο, όταν έρχονται οι πρώτες
βροχές. Έτσι έχουν άφθονη τροφή και τρώνε κυ-

ριολεκτικά ασταμάτητα για όλο το χειμώνα, διότι
μετά από αυτό το στάδιο δεν θα ξαναφάνε ποτέ
στη ζωή τους (!). Αρχές Μαΐου κάθε κάμπια μεταμορφώνεται σε χρυσαλίδα και γύρω στα μέσα Ιουνίου βγαίνει η πεταλούδα από το κουκούλι. Έχει
ήδη αποθηκεύσει αρκετό λίπος στο σώμα της για
να επιβιώσει όλο το καλοκαίρι αλλά και στο ταξίδι
της προς αναζήτηση κατάλληλου χώρου διαβίωσης. Οι πεταλούδες ταξιδεύουν νύχτα και καταλήγουν στην κοιλάδα που τους προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για την αναπαραγωγή τους. Κατά τη
διάρκεια της ημέρας παραμένουν ακίνητες πάνω
στους βράχους και τους κορμούς των δέντρων.

Η κοιλάδα όμως κρύβει και κινδύνους για
τις πεταλούδες, όπως σαύρες, αράχνες, και σφήκες, που είναι εχθροί τους. Ο κυριότερος εχθρός
τους, όμως, είναι οι νυχτερίδες, από των οποίων
τις επικίνδυνες διαθέσεις γλυτώνουν ως εξής: Οι

νυχτερίδες εκπέμπουν υπέρηχους που επανασυλλαμβάνουν με τ’ αυτιά τους τόσο για να προσανατολίζονται όσο και για να βρίσκουν τη λεία τους.
Οι πεταλούδες είναι ικανές να αντιλαμβάνονται
αυτούς τους υπέρηχους κι έτσι να απομακρύνονται από τον κίνδυνο.
Όταν κάποιος επισκέπτεται την κοιλάδα των
πεταλούδων, οφείλει να τις αντιμετωπίζει με τον
δέοντα σεβασμό. Οι επισκέπτες πρέπει να κάνουν
όσο το δυνατό ησυχία: σε καμία περίπτωση να μη
σφυρίζουν και να μη χτυπούν παλαμάκια και γενικώς να μην ενοχλούν τις πεταλούδες. Τα σφυρίγματα περιέχουν υπέρηχους και οι πεταλούδες τούς
αναγνωρίζουν ως σήμα κινδύνου, νομίζουν ότι
πλησιάζει νυχτερίδα, και πετάνε για να σωθούν.
Το ίδιο αποτέλεσμα έχουν και τα παλαμάκια.
Όμως οι πεταλούδες πετώντας άσκοπα καταναλώνουν ενέργεια που είχαν αποθηκεύσει στο σώμα
τους για την αναπαραγωγή τους και το φθινοπωρινό τους ταξίδι. Ας μην ξεχνάμε ότι οι πεταλούδες
δεν τρέφονται, δεν μπορούν να τραφούν πια! Τα
δε ενεργειακά τους αποθέματα φτάνουν οριακά
για να συμπληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους.
Αν λοιπόν σπαταλάνε ενέργεια εξαιτίας μας, στο
τέλος θα πεθάνουν από ασιτία…
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keimeno:
Τζένη Παπαζιού

Από τον Ρεμπώ στον Καββαδία
Το φεστιβάλ περιλαμβάνει πολύ ενδια-

Θηβαίος και ο Θάνος Μικρούτσικος, ενώ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με
τον Ψαραντώνη και την παρέα του.

φωτό: Γιώργος Πυρουνάκης

cb

φέρουσες αφηγήσεις, όπως εξηγεί ο Θέμης
Ροδαμίτης. “Θα έχουμε αφηγήματα, μικρά

λογική μνήμη ο λαϊκός πολιτισμός αλλά και

ταξίδια, μικρές ιστορίες. Σα να φεύγει ο Ρε-

“Θα έχουμε τον Πορτογάλο Andre Maia που τραγουδά fados, την Ειρήνη

να αναδειχθούν οι συλλογικές προσπάθειες

μπώ από τη Γαλλία, να περνά από τη Σύρο

Δασκαλάκη που τραγουδά tango και οι δυο μαζί θα τραγουδήσουν ρεμπέτικα

νέων ανθρώπων ξεκινά στα μέσα Ιουνίου το

και να πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια και από

στη γειτονιά του Μάρκου, την ισπανίδα Gurra Suarez που θα έρθει να τρα-

Φεστιβάλ “Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμ-

εκεί στην Αφρική. Ο Ρεμπώ είχε περάσει από

γουδήσει φλαμένκο. Ο Νότης Μαυρουδής με τον Παναγιώτη Μάργαρη θα

βακάρη”.

τη Σύρο. Αυτό δεν είναι γνωστό. Παράλληλα

δώσουν με τις κιθάρες τους ένα χρώμα διαφορετικό και θα μας ταξιδέψουν

με τα αφηγήματα του Ρεμπώ θα ακουστούν

με έναν τρόπο μελαγχολικό και ταυτόχρονα λαϊκό στη Μεσόγειο και την

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστι-

και κάποια του Κάλλας πολύ ενδιαφέροντα

Ελλάδα.

βάλ για δεύτερη χρονιά έχει αναλάβει ο Θέ-

ή και του Καββαδία, αυτοί οι τρεις θα συνυ-

Μας αρέσει να ενώνουμε τους ανθρώπους ‘κάτω από ένα ζεστό ουρανό’,

μης Ροδαμίτης, γνωστός για τη διοργάνωση

πάρξουν σε μια εκδήλωση και ανάμεσά τους

όπως θα έλεγε και ο Σαραντάρης, που είναι η κοινή μας πατρίδα. Η Fide

πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Αθήνα αλλά

θα ακουστούν μουσικά κομμάτια και κάποια

Koksa, η τουρκάλα τραγουδίστρια που έχει γεννηθεί στη Σμύρνη, θα τρα-

και την περιφέρεια, που εδώ και πολλά χρό-

τραγούδια. Ο Τίτος Πατρίκιος θα διαβάσει

γουδήσει κοινές μελωδίες των δυο λαών συνοδευόμενη από τέσσερις πάρα

νια βάζει το μεράκι και τη φαντασία του για

κάποια ποιήματα από την παιδική του ηλικία

πολύ καλούς μουσικούς”.

να δημιουργήσει ευφάνταστα και καλόγου-

μέχρι σήμερα. Μάλιστα κάποια από αυτά δεν

στα φεστιβάλ.

έχουν δημοσιευθεί πουθενά και θα είναι μια

“Στις γειτονιές του
Μάρκου Βαμβακάρη”

Στην Καμάρα στην Άνω Σύρο

Ο κ. Ροδαμίτης εξηγεί πως “επειδή στην

διαδρομή που θα αφορά τη σχέση ποίησης

Στο φεστιβάλ εντάσσεται και ένα αφιέρωμα σε νέους τραγουδοποιούς

Άνω Σύρο λειτούργησαν οι γειτονιές, τα

και μουσικής μέσα από την ποίηση του κορυ-

της Ελλάδας ανάμεσά τους οι Αγγελάκας, Παυλίδης, Ιωαννίδης κ.ά το οποίο

έθιμα, οι γυρολόγοι, τα παλιά επαγγέλμα-

φαίου μας ποιητή Τίτου Πατρίκιου και όλα

θα πραγματοποιηθεί στην πιάτσα, στα σκαλάκια της Άνω Σύρου. Η Φιλαρ-

τα, η λαϊκή και παραδοσιακή μουσική και

αυτά με τη συνοδεία φλάουτου”.

μονική του Δήμου Ερμούπολης παρουσιάζει ειδικά για το Φεστιβάλ, έργα
συριανών συνθετών και δημιουργών ανάμεσά τους και ο Μάνος Ελευθερί-

μέσα από το μπουζούκι του Βαμβακάρη και

Φεστιβάλ Άνω Σύρου

Ρεσιτάλ Φλαμένκο

Με στόχο να κρατηθεί ζωντανός στη συλ-

τις τσαμπούνες, ένα κομμάτι του φεστιβάλ

Η Νένα Μεντή αφηγείται

αφορά αυτόν τον πολιτισμό που θέλουμε

Στην πηγή του Αϊ Θανάση θα γίνει μια

να τον κρατήσουμε ζωντανό ως συλλογι-

συγκέντρωση και σαν ονειροπόλοι γυρο-

κή μνήμη. Ένα άλλο κομμάτι αφορά το τι

λόγοι της εποχής του ‘50, θα αναβιώσουμε

γίνεται σήμερα στο νησί. Τις δράσεις των

στην πιάτσα της Απάνω Χώρας εικόνες από

νέων ανθρώπων που είναι πυρήνες, που εί-

τους καφενέδες, τις ταβέρνες, τα επαγγέλμά-

ναι ομάδες. Γιατί χωρίς συλλογικές προσπά-

τα που χάνονται. Θα ακουστούν αφηγήματα

θειες από παρέες δεν μπορεί να αναπτυχθεί

από τη Νένα Μεντή και τη Λουκρητία Δού-

πολιτισμός. Από την άλλη μεριά υπάρχουν

ναβη, ενώ στα ενδιάμεσα θα ακουστούν τρα-

πράγματα ενδιαφέροντα που συμβαίνουν

γούδια από τη μία ελαφρά και από την άλλη

στην Αθήνα άλλα και σε άλλες πόλεις της

ρεμπέτικα. Θα παιχτούν κομμάτια που ακού-

Μεσογείου και θα παρουσιαστούν στο Φε-

γονταν στο νησί τη δεκαετία του 50, σαν να

στιβάλ”.

πήγαμε μια εκδρομή στην πηγή στον Αϊ Θα-

Στις 24 Ιουνίου μουσικοί του εργαστηρί-

νάση δίπλα στο νερό”.

ου λαϊκής μουσικής της Σύρου υπό τη διεύθυνση του Αρίστου Βαμβακούση θα παίξουν
Τσιτσάνη, Παπαιωάννου και Βαμβακάρη. Οι

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης τραγουδάει
Σαχτούρη

πόρτες θα ανοίξουν με ελεύθερη είσοδο για

Ο Νίκος Τουλιάτος, ο David Lynch και

το κοινό. Στη συνέχεια, στις 29, θα ξεδιπλω-

ο Simone Mongelli, ένας εξαιρετικός κρου-

θεί ο μουσικός πλούτος της εκκλησιαστικής

στός από την Ιταλία, θα παίξουν όλοι μαζί

μουσικής από την Ελπίδα Ρηγούτσου στη

κρουστά σε λαϊκούς ρυθμούς και μοτίβα.

Μονή Καπουτσίνων.

Μια ομάδα μουσικών με τον Αλκίνοο
Ιωαννίδη, τον Μιχάλη Σιγαννίδη, τον Χάρη

Πεμπτιανοί: η πιο σταθερή παρέα

Λαμπράκη, τον Θοδωρή Ρέλλο, τον Κώστα

Ανάμεσα στα αφιερώματα που θα πραγ-

Θεοδώρου, κορυφαίοι μουσικοί στο είδος

ματοποιηθούν στον Μάρκο Βαμβακάρη εί-

τους ο καθένας, συνευρίσκονται προκειμένου

ναι και αυτό που θα γίνει από τους “Πεμπτια-

να αποδώσουν μουσικές, ήχους και τραγού-

νούς” μια μεγάλη παρέα, ίσως η πιο σταθερή

δια πάνω σε ποίηση κυρίως του Σαχτούρη.

παρέα στην Ελλάδα, οι οποίοι κάθε Πέμπτη
σικοί με φυσικό ήχο παίζουν και τραγουδούν

Ο Ψαραντώνης από τον Ψηλορείτη στις γειτονιές του Βαμβακάρη

Βαμβακάρη. Κοντά τους θα βρίσκεται και ο

Από το φεστιβάλ θα περάσουν πολλοί

αγνός ρεμπέτης Γουίλυ σε μια τιμητικη πα-

καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ο Γιάννης Χα-

ρουσία.

ρούλης, το συγκρότημα Τρίφωνο, ο Χρήστος

βρίσκονται και παίζουν μαζί. Φέτος 15 μου-

ου. Επίσης θα γίνει μια βραδιά με παλιούς και νέους τσαμπουνιέρηδες στην
είσοδο της πόλης.
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ανακάλυψη της αλήθειας και τελικά δε διατυπωνόταν η θεωρία πως
η γη είναι στρογγυλή, ίσως να μην γεννιόταν ποτέ το όραμα των εξερευνητών του μέλλοντος να ταξιδέψουν και να το διαπιστώσουν. Οι
αδερφοί Ράιτ επινόησαν το πρώτο αεροπλάνο επειδή από την παιδική τους ηλικία, είχαν το κοινό όραμα να πετάξουν. Η τεχνολογία

Οραματισμός

αναπτύχθηκε δραστικά, όταν η αμερικανική κυβέρνηση διατύπωσε
το Όραμα να στείλει επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε από την οθωμανική κατοχή όταν το Όραμα της
απελευθέρωσης κινητοποίησε μαζικά το εγχώριο δυναμικό. Σε όλες

Από τη γκρίνια
στη δράση

αυτές τις περιπτώσεις, άτομα ή ομάδες ατόμων άντλησαν αποφασιστικότητα από το πάθος της κατάκτησης ενός ανώτερου σκοπού και
υπερπήδησαν τεράστια εμπόδια.
Ο οραματισμός δε γνωρίζει προθέσεις. Για παράδειγμα, η ανακάλυψη της ατομικής ενέργειας, η οποία γεννήθηκε από το Όραμα
δημιουργίας ενέργειας, αξιοποιήθηκε για την κατασκευή της πρώτης

κείμενο:

Πάνος Δραμυτινός // panos@dramitinos.gr
εικονογραφηση:
Πάρις Ξυνταριανός

ατομικής βόμβας, η οποία γεννήθηκε από το στόχο υποδούλωσης και

cba

κατατρομοκράτησης ενός πιο αδύναμου λαού με όραμα την κυριαρχία στον πλανήτη. Οι περισσότερες αυτοκρατορίες της ιστορίας γεν-

Τα σημεία των καιρών μπορούν να μας οδηγή-

νήθηκαν από το όραμα της παντοδυναμίας και του εκπολιτισμού, στο

σουν «είτε στην κατάθλιψη, είτε στην εξέγερση»,

όνομα του οποίου έγιναν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ίσως

σύμφωνα με τον Νίκο Κοτζιά, καθηγητή Πολιτικών

βέβαια να μας αφορά περισσότερο ο οραματισμός που επιδεικνύουν

Θεωριών των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

τα εγχώρια λαμόγια για κατάκτηση με κάθε μέσο μιας άνετης, απρο-

στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Θα μπορούσα να

βλημάτιστης και πολυτελούς διαβίωσης, περιφρονώντας το κόστος

προσθέσω «είτε και στα δύο», ταυτόχρονα ή σε

για το σύνολο και ο οραματισμός μίας μερίδας ισχυρών ανθρώπων

ακολουθία. Φαίνεται να διανύουμε μια δυσαρ-

που βλέπουν το μέλλον της ανθρωπότητας σαν το ανθρώπινο δυναμι-

μονική φάση της νεώτερης ιστορίας μας, ενδεχο-

κό κάποιας πολυεθνικής εταιρίας.

μένως παράγωγο -μεταξύ άλλων- της παθητικής

Ένα Όραμα, μπορεί να είναι το κίνητρο που οδηγεί τη μελλοντι-

μοιρολατρίας και της μαζικής λήθης στην οποία

κή δράση κάθε φιλόδοξης οντότητας. Αν αποδεχθεί κάποιος ως δε-

έχουμε εκπέσει. Η ιστορία μάς διδάσκει πως όλες

δομένη την άλλοτε αρχετυπική τάση των παιδιών να μιμούνται τους

οι υπερβάσεις, ατομικές ή συλλογικές, γεννήθη-

ήρωές τους (γιατρός, αστροναύτης, δάσκαλος κλπ.), αντιλαμβάνεται

καν μέσω μιας πηγαίας διάθεσης για διεκδίκηση

πως ο οραματισμός εμπεριέχει τη ζωτική δύναμη και το απαραίτητο

του καλύτερου δυνατού μέλλοντος. Οι πιο σκεπτι-

πάθος για τη διεκδίκηση εξιδανικευμένων στόχων. Εμπόδιο στη δι-

κιστές αναφέρονται στη διαδικασία οραματισμού

εκδίκηση τέτοιων στόχων μπορεί να είναι η πραγματικότητα, όπως

ως ουτοπισμό. Ίσως όμως ο οραματισμός να είναι

την αντιλαμβάνεται ένας παροπλισμένος μεσήλικας. Στην «πραγμα-

μια νοοτροπία που χρησιμοποιούμε συχνότερα

τικότητα», όμως, σχεδόν διαισθανόμαστε ότι οποιαδήποτε υπέρβαση

από όσο νομίζουμε στη ζωή μας και ίσως να είναι

είναι το αποτέλεσμα της μάχης ενάντια στη συμβατικότητα, τη μετρι-

αυτός που θα μας βοηθήσει να αντικαταστήσουμε

ότητα και την καθημερινή μοιρολατρία.

την πιθανότητα «κατάθλιψης ή εξέγερσης» με ένα

Ίσως να υπάρχουν και άλλοι συνοδοιπόροι του παρόντος που δι-

ρεύμα ατομικής και, κατά προέκταση, ομαδικής

απιστώνουν πως δεν υπάρχει ίχνος οράματος για τη χώρα που ζούμε.

έμπρακτης δημιουργικότητας.

Φαίνεται πως τελικά, η μετριοπάθεια έχει εισχωρήσει τόσο βαθιά
και στην περίπτωση του οραματισμού, γνωμοδο-

στην ατομική και συλλογική μας συνείδηση που οποιαδήποτε από-

Η «ουτοπία» είναι λέξη που προέρχεται από

τούν τακτικά, μέλη και φορείς του επιστημονικού

κλιση από αυτήν αντιμετωπίζεται με χλευασμό και απόρριψη από το

το μυθιστόρημα του Σερ Τόμας Μορ «Of the Best

και του πνευματικού κόσμου. Πολλές φορές, η χρή-

σύστημα. Διαισθάνομαι ότι ένας νέος οραματιστής έχει επί του παρό-

State of a republic, and the new island Utopia»

ση του όρου φέρει αποχρώσεις μεταφυσικής που

ντος περισσότερο θέση σε τηλεοπτικές εκπομπές μαζικής αποβλάκω-

(1516) όπου περιγράφεται ένα νησί στον Ατλαντι-

αλλοιώνουν το κύρος της πραγματικής έννοιας,

σης και γελοιοποίησης παρά στα έδρανα της Βουλής.

κό Ωκεανό που χαρακτηρίζεται από ένα «άρτιο»

η οποία ορίζεται ως η «δημιουργία ενός εξιδανι-

φέρεται να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ίσως να έφτασε η στιγμή να μοιραστούμε το Όραμά μας για τη

πολιτικό, κοινωνικό και νομικό σύστημα. Το μυθι-

κευμένου στόχου στον οποίο επικεντρώνονται οι

Αν αποδεχθούμε τη θεωρία του Τέρενς Μακένα ότι η κα-

χώρα που ζούμε και για τον κόσμο που μας φιλοξενεί. Τι προσδοκού-

στόρημα λέγεται πως βασίστηκε στην «Πολιτεία»

ελπίδες του ανθρώπου ή αποβλέπουν οι ενέργειές

τανάλωση φυσικών παραισθησιογόνων ουσιών όπως τα

με για το μέλλον μας; Πώς θέλουμε να είναι η ζωή στον τόπο που

του Πλάτωνα. Η ετυμολογία του ίδιου του όρου

του». Ορίζεται όμως και ως η «οπτική αντίληψη

μανιτάρια και μερικά είδη φυτών ήταν κοινή πρακτική στα

ζούμε σε εκατό χρόνια; Πώς θα θέλαμε να ζούνε τα παιδιά μας στο

προέρχεται από τις λέξεις «ου» και «τόπος» (ένας

που δημιουργείται στη συνείδηση χωρίς να υπάρ-

προϊστορικά χρόνια και συνετέλεσε στην ανάπτυξη της συλ-

μέλλον; Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ανώτερος σκοπός που θα μας

ανύπαρκτος τόπος δηλαδή). Ως εκ τούτου, αποκα-

χουν οι απαραίτητοι εξωτερικοί ερεθισμοί». Αν και

λογικής μας συνείδησης, τότε ακόμα και ο ρόλος της παραί-

κινητοποιήσει μαζικά; Δεν μας έφτασαν διακόσια χρόνια αρχαιομανί-

λώντας ένα όραμα «ουτοπία» υποτιμούμε τη δυνη-

ο ορισμός δεν είναι σαφής (καθότι ο ίδιος ορισμός

σθησης αξίζει περισσότερης προσοχής. Για την ώρα όμως, ας

ας και μεμψιμοιρίας; Κανείς δεν θα μας οδηγήσει μαζικά στη Γη της

τικότητά του και άρα χαρακτηρίζουμε τον φορέα

θα μπορούσε να αναφέρεται στη μορφογένεση της

μείνουμε νηφάλιοι και ας εστιάσουμε στον πρώτο ορισμό του

Επαγγελίας εάν εμείς δεν έχουμε βρει προηγουμένως τη θέληση να

του ονειροπόλο.

φαντασίας) αναφέρεται στην παραίσθηση και έτσι,

οραματισμού χρησιμοποιώντας μερικά παραδείγματα.

Όπως και στην περίπτωση τόσων άλλων διε-

παραπλανεί οποιονδήποτε συντηρητικό διανοού-

Εάν την εποχή του Πυθαγόρα και αργότερα του Αρι-

γερτικών ιδεών οικουμενικού ενδιαφέροντος, έτσι

μενο, ειδικά όταν η διαδικασία του οραματισμού,

στοτέλη και του Ερατοσθένη δεν υπήρχε το όραμα για την

οραματιστούμε και να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό μέλλον για
εμάς, τους ανθρώπους που αγαπούμε, την κοινωνία που ζούμε, τον
τόπο και τέλος ολόκληρο τον πλανήτη.
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ΗΧΟΤΟΠΙΑ

που χρήζουν
01//Νέα Τάξη Πραγμάτων-Δυστυχώς Επτωχεύσαμεν (Sony Music)
cba

κείμενο:
Γιώργος Μανίνης

gimanin@gmail.com

Πολλοί αναγνώστες του Serious θα γνωρίζουν
ακόμα και προσωπικά το εν λόγω γκρουπ, αφού
τα μέλη του κατάγονται από το νησί της Σύρου,
τονίζοντας έντονα αυτό το στοιχείο καθ’ όλη την
πορεία του. Η αφορμή για τη συγκεκριμένη παρουσίαση δίνεται από την πρόσφατη δεύτερη επίσημη κυκλοφορία του γκρουπ, σε μεγάλη μάλιστα
δισκογραφική εταιρία.
Ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ο Χρήστος Πανοηλίας
(aka Λάγνης) ξεκίνησαν δειλά το 1998. Πειραματισμοί, μουσική εξερεύνηση, ανησυχίες, έμπνευση
και χαρισματικότητα δίνουν μορφή στη μουσική
και στους στίχους, που παίζουν ίσως το μεγαλύτερο ρόλο στη μουσική της rap. Δεν θέλησαν όμως
να μείνουν περιορισμένοι στα στενά όρια του νησιού γι’ αυτό και αναζήτησαν την τύχη τους στην
Αθήνα.
Η ζύμωση και οι διασυνδέσεις της πρωτεύουσας ήταν σίγουρα από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδήγησαν στη θεμελίωση των ΝΤΠ
ως βασικά μέλη της ελληνικής underground hip
hop σκηνής. Πολλές συναυλίες και συνεργασίες με όμορους καλλιτέχνες όπως FFC, Razastarr,
Stavento, Stereo Mike, Pro Sinners κτλ. οδήγησαν στην εκπλήρωση του βασικού τους στόχου–
ονείρου. Αυτός δεν ήταν άλλος από μία επίσημη
ευρεία κυκλοφορία των συνθέσεων τους. Έτσι, το
2004 κυκλοφορεί από την ανεξάρτητη δισκογραφική Ήχοτρον το “Ήρθε η στιγμή να επιβληθεί”.
Οι κριτικές που δέχτηκαν από τον ελληνικό τύπο
ήταν αρκετά ενθαρρυντικές για ένα νέο γκρουπ.
Στα 4 χρόνια που ακολούθησαν, οι ΝΤΠ πρόσθεταν αξιόλογα στοιχεία στο βιογραφικό τους,
όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή στο ντοκιμαντέρ “Ρυθμοί και Ρίμες”. Στο δισκογραφικό
κομμάτι όμως το γκρουπ έπεσε σε χειμερία νάρκη
για να επανέλθει με μία μεγάλη έκπληξη για τους
ακροατές του. Η σιγή ήταν φαινομενική, αφού ο

Ιωσήφ και ο Λάγνης εξέλισσαν τις δυνατότητές 01
τους ενεργώντας από τα παρασκήνια.
Η προσωπική, συνθετική και στιχουργική
ωρίμανση σε συνδυασμό με τις στρατηγικές
κινήσεις του γκρουπ οδήγησαν σε συμφωνία με τη μεγάλη δισκογραφική Sony
Music. Λίγο πριν διαφανεί σε όλο της το
εύρος η οικονομική κρίση της Ψωροκώσταινας, οι ΝΤΠ επανέφεραν το “Δυστυχώς Επτωχεύσαμεν” ως τίτλο για
το δεύτερο άλμπουμ τους. Στιχουργικά αγγίζουν ευαίσθητες περιοχές και
κρίνουν αιχμηρά κοινωνικοπολιτικές
καταστάσεις. Συνθετικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη πληρότητα από
το παρελθόν, αφού το κλασικό hip
hop beat εμπλουτίζεται με φυσικά όργανα (μέχρι και μπουζούκι ακούγεται), scratchin’ αλλά και
samples. Το τραγούδι “Απουσία” του πρώτου
δίσκου, συμπεριλαμβάνεται εδώ σε νέα έκδοση
με τη συμμετοχή της ανερχόμενης ηθοποιού Στεφανίας Γουλιώτη και αποτελεί το συνθετικό ζενίθ
των ΝΤΠ μέχρι σήμερα. Τέλος, επειδή η εποχή
προδιαθέτει για διασκευές και remixes, στο άλμπουμ παραλλάσσεται σε hip hop εκδοχή το “Ένα
κόμπος η χαρά μου” του Σταύρου Κουγιουμτζή.
Συνολικά, οι ΝΤΠ στέκονται με συνέπεια
στο μουσικό στερέωμα, αφού σε αντίθεση με
πολλά ελληνικά hip hop σχήματα, δε διασκεδάζουν μόνο, αλλά και προβληματίζουν το
ακροατήριο, συμβαδίζοντας παράλληλα και
με τις σύγχρονες τάσεις (βλέπε remixes, reedits κτλ.).
Κι επειδή πάντα αναφερόμαστε και στην
καλλιτεχνική αισθητική που συνοδεύει τη μουσική, πρέπει να ξεχωρίσουμε την προσέγγιση
των σχεδιαστών Γιάννη Μελέτιου και Στέφανου
Ανδρεάδη, οι οποίοι κατάφεραν να ισορροπήσουν
με έξυπνο τρόπο ανάμεσα στο κόστος και στη μετάδοση της απαραίτητης πληροφορίας κι αισθητικής.

ακρόασης
04

02// Cro-Magnon – 4U (Jazzy Sport)
Είναι Γιαπωνέζοι αλλά ασχολούνται με όλο το φάσμα της μαύρης μουσικής και υπηρετούν το λεγόμενο
“freestyle”. Στο μπλέντερ swing, jazz, funk με chill out, house και techno. Για κρύο τσάι αλλά και για τζίν
δηλαδή.

03// LCD Soundsystem – This is happening (DFA)
Η μόδα του “electro punk” μπορεί να θεωρείται ξεπερασμένη. Αυτό όμως που συμβαίνει με τον James Murphy,
τον ιθύνοντα νου των LCD Soundsystem, είναι ότι ακόμα και στο τρίτο άλμπουμ οι ρυθμοί του προκαλούν
ευχάριστη χορευτική κίνηση με συναίσθημα. Ακούστε και χορέψτε νοσταλγώντας disco και post punk.

04// Cocorosie – Grey oceans (Sub Pop)
Οι αδερφές Casady αφήνουν επιτέλους τα παιδικά τους παιχνίδια και τα στριγκλίσματα. Μαθαίνουν πιάνο,
εξερευνούν τα πνευστά και αποκτούν σεβαστούς φίλους στα ταξίδια τους ανά τις ηπείρους. Διατηρούν έτσι το
ενδιαφέρον των ακροατών και συγχρόνως το προσωπικό τους στυλ ανανεωμένο.

05// Erykah Badu – New Amerykah Part Two: Return of the Ankh (Universal)
Μία από τις πιο αυθεντικές σύγχρονες φωνές της RnB soul, μακριά από τα φλας της δημοσιότητας και τη
μόστρα, αφήνει την ενασχόληση με τα κοινωνικά ζητήματα κι επιστρέφει με ιστορίες γύρω από τις ερωτικές
σχέσεις. Δείτε το πολυσυζητημένο video του “Window Seat”.

06// Four Tet – There is love in you (Jan, Domino)
H μουσική που δημιουργεί δεν ακούγεται εύκολα. Όμως, ο Four Tet διατηρεί σταθερό κοινό στη χώρα μας,
κι αυτό από μόνο του προκαλεί ενδιαφέρον για τη νέα του κυκλοφορία. Δεν μας προδίδει όμως, αφού δημιουργεί εκ νέου υψηλού επιπέδου μινιμαλιστική electronica με πειραγμένα γυναικεία φωνητικά κι ένα από τα
τραγούδια (“Lovecry”) που στιγματίζουν μέχρι στιγμής τη μουσική χρονιά.
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Ο Horlait έχει στο δυναμικό του τον Emir Kusturica στο ρόλο του πατέρα, τους πελεκάνους που έγιναν
διάσημοι από τα “Ταξιδιάρικα Πουλιά” του Jaques Peren, και το γάλλο ηθοποιό François-Xavier Demaison

Ελληνικά ύδατα
σε διεθνείς παραγωγές

Καλοκαίρι στο Αιγαίο
για τον François Xavier Demaison
cba

κείμενο:
Φοίβος Καλλίτσης

phever@gmail.com

Ο Γιάννης ζει με τον πατέρα του, έναν άνθρωπo
απόμακρο και ευέξαπτο μετά το θάνατο της γυναίκας του. Μια μέρα ανταλλάσσει τον χρυσό
του σταυρό προκειμένου να σώσει ένα παράξενο
πουλί από βέβαιο θάνατο. Υιοθετεί τον πελεκάνο
και του δίνει το όνομα Νικόστρατος. Ο πατέρας
του αντιδρά στην παρουσία του πουλιού εντείνοντας τις ήδη προβληματικές τους σχέσεις. Ο
παπάς του νησιού ανακαλύπτει σύντομα ότι ο
Νικόστρατος είναι ένα σπάνιο είδος πελεκάνου,
η παρουσία του οποίου θα φέρει πολλές ανατροπές στη ζωή της οικογένειας και του νησιού.
Η ιστορία θα μπορούσε να προέρχεται από
ταινία ή κάποιο βιβλίο ελληνικής προέλευσης.
Ο “Νικόστρατος” όμως είναι ένα βιβλίο του Eric
Boisset του 1998 που γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία
στο νεανικό κοινό. Ο Boisset πριν από 15 χρόνια συνάντησε στη Μύκονο τον πελεκάνο Πέτρο,
ο οποίος του έδωσε την έμπνευση για το βιβλίο
του, το οποίο διαδραματίζεται σε κάποιο ελληνικό νησί. Μια δεκαετία αργότερα ο Olivier Horlait,
στη δεύτερη ταινία του, αποφασίζει να ταξιδέψει
με το συνεργείο του στα ελληνικά νησιά για να μεταφέρει τη μαγική ιστορία του Νικόστρατου στη
μεγάλη οθόνη.
Πέρα από ένα πετυχημένο βιβλίο, ο Horlait έχει
στο δυναμικό του τον Emir Kusturica στο ρόλο του
πατέρα, τους πελεκάνους που έγιναν διάσημοι από
τα “Ταξιδιάρικα Πουλιά” του Jaques Peren, και το
γάλλο ηθοποιό François-Xavier Demaison. Το σημαντικότερο ατού όμως της ταινίας είναι το ελληνικό τοπίο, σε μία βελγο-γαλλο-ελληνική συμπαραγωγή, η οποία γυρίζεται στη Σίφνο και τη Μήλο
πριν κάνει ένα σύντομο πέρασμα από τον Πειραιά
και την Αθήνα. Για τον Horlait το τοπίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και επέμεινε τα γυρίσματα να
γίνουν στα ελληνικά νησιά. Ευτυχώς η ελληνική
γραφειοκρατία δε στάθηκε μεγάλο εμπόδιο και

έτσι οι εικόνες των Κυκλάδων θα ταξιδέψουν στις
γαλλόφωνες χώρες.
Ο François-Xavier Demaison έχει πολύ καλές
σχέσεις με το box office της Γαλλίας. Ο γάλλος
ηθοποιός, αν και ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά
την καριέρα του, σήμερα έχει καταφέρει να γίνει
ιδιαίτερα γνωστός στο γαλλόφωνο κοινό. “Ομολογώ ότι έχω υπάρξει αρκετά τυχερός με τις ταινίες
μου στα ταμεία. Ο Μικρός Νικόλας ειδικά είχε
εξαιρετική πορεία στις γαλλόφωνες χώρες” δηλώνει στη συνάντηση που είχαμε λίγο πριν φτάσει στη
Σίφνο για να αναλάβει το ρόλο ενός ταβερνιάρη
στο χωριό του Νικόστρατου. Όχι και άσχημα για
έναν άνθρωπο που μέχρι το 2001 κινούνταν στο
κόσμο του χρηματιστηρίου και της Wall Street:
“Πάντα μου άρεσε η υποκριτική και ήθελα να
γίνω ηθοποιός. Υπήρχε όμως η πίεση των γονιών
μου για ένα πιο σοβαρό επάγγελμα, μία καλύτερη
δουλειά”.
Και πάλι όμως τι κάνει έναν απόφοιτο της
αφρόκρεμας των οικονομικών και πολιτικών σπουδών (η διάσημη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του
Παρισιού) να εγκαταλείψει την καριέρα του;
“Όταν το 2001 που ζούσα στη Νέα Υόρκη
ήμουν μάρτυρας της πτώσης των Δίδυμων Πύργων
άρχισα να επανεξετάζω τη ζωή μου, να αμφιβάλω για το πού ήμουν και τι έκανα, για τους στόχους που έχω θέσει, για το τι ήθελα να κάνω στη
ζωή μου. Γύρισα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και
παράλληλα επέστρεψα στο αρχικό μου πάθος, το
θέατρο”. Το θέατρο λοιπόν λειτούργησε θεραπευτικά, αν και ο ίδιος δε το βλέπει τόσο δραματικά,
“σίγουρα όμως με βοήθησε να πλησιάσω τα πραγματικά μου όνειρα και να μη συμβιβαστώ. Με τα
λεφτά που είχα ανέβασα την πρώτη μου παράσταση το 2002”.
Η παράσταση είχε τίτλο “Έργο για έναν ηθοποιό και είκοσι χαρακτήρες” και τράβηξε την προσοχή, με αποτέλεσμα να ανεβεί σε πολλές σκηνές
στη Γαλλία, ιδιαίτερα στο Παρίσι. Ο κινηματογράφος έρχεται τρία χρόνια αργότερα στη ζωή του. Συνεχίζει όμως να δουλεύει στο θέατρο. “Μου αρέσει
η σκηνή. Επίσης δεν κάνω ακριβώς θέατρο, αυτό

που κάνω είναι one man show και είναι μια συγκεκριμένη
μορφή θεάτρου που μου δίνει την ελευθερία να το εξελίσσω
και να εκφράζομαι πιο ελεύθερα και δημιουργικά”.
Η διεθνής καριέρα είναι κάτι που υπάρχει στο μυαλό του,
χωρίς όμως να τον αγχώνει. “Είναι περίεργο όταν σε ρωτάνε
για διεθνή καριέρα, γιατί σίγουρα έχω κάνει ταινίες που έχουν
βγει από τα σύνορα της Γαλλίας. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δε θεωρούνται διεθνής καριέρα, ή οι γαλλόφωνες χώρες στον υπόλοιπο κόσμο; Συνήθως αυτή η ερώτηση σημαίνει
αν θα πήγαινα στο Χόλυγουντ. Και ναι είναι γεγονός ότι αν
υπάρξει κάποια πρόταση από εκεί θα ανταποκριθώ. Δεν είναι
όμως στόχος ζωής, δε θα το έκανα κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες, άλλωστε δεν υπάρχουν πολλοί ρόλοι για γαλλόφωνους”.
Το ίδιο ισχύει και για τις θεατρικές παραστάσεις του, “είναι σημαντική η επικοινωνία με το κοινό και πολλές φορές
φοβάμαι ότι θα έχαναν την αμεσότητά τους αν το κοινό και
εγώ δε μιλάμε την ίδια γλώσσα”.
Στην ταινία οι ήρωες μιλάνε γαλλικά αν και Έλληνες “είναι μια σύμβαση, όπως πολλές από τις συμβάσεις που γίνονται στον κινηματογράφο. Δεν είναι πρόβλημα αυτό πιστεύω.
Μέσα από αυτές τις συμβάσεις μπορούν οι ευρωπαίοι καλλιτέχνες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν. 4
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Αυτές οι συμπαραγωγές, όπου η συνάντηση των
λαών γίνεται στα γυρίσματα, μπορούν να ενισχύσουν πραγματικά τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο
και να μη μένει ο καθένας εγκλωβισμένος στα σύνορά του”.
Πολλοί πάντως θα ζήλευαν αυτή την ευκαιρία, δηλαδή να συνεργαστούν με ένα μύθο όπως

se
σενάριο - σχέδιο: Πάρις Ξυνταριανός

ο Kusturica: “Δεν ξέρω πως μπορεί να είναι αυτή
η εμπειρία. Είναι ένας διάσημος σκηνοθέτης, αλλά
εγώ τον συναντάω ως ηθοποιό, οπότε δεν ξέρω πως
θα είναι η συνεργασία. Ανυπομονώ όμως να ξεκινήσουμε”. Είναι τελικά εργασία-διακοπές; “Είναι
όντως μεγάλη ευκαιρία να βρίσκεται κανείς στην
Ελλάδα, ήταν κάτι που πάντα ήθελα να κάνω και
ποτέ δεν είχα την ευκαιρία. Από την άλλη δεν έχω
την ψευδαίσθηση ότι θα κάνω διακοπές, σίγουρα
όμως θα έχω υπέροχη θέα στα διαλείμματά μου”.
Τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώνονται
στην Ελλάδα τέλη Ιουνίου, έπειτα από διάφορες
μικρές περιπέτειες, και την επόμενη σαιζόν θα τη

δούμε στις αίθουσες. Με αφορμή όμως τα γυρίσματα δε μπορεί να μην αναρωτηθεί κανείς για το
κατά πόσο η ελληνική πραγματικότητα είναι έτοιμη να υποδεχθεί κινηματογραφικές παραγωγές: Το
Mama Mia!, η Nia Vardalos και ο “Νικόστρατος,
ο Πελεκάνος” ή αλλιώς “Καλοκαίρι στο Αιγαίο”
είναι μια αισιόδοξη νότα. Από την άλλη θέλει αρκετή προσπάθεια από τοπικούς και εθνικούς φορείς για να γίνει η Ελλάδα φιλόξενος τόπος για
παραγωγές. Αν το σκεφτεί κανείς είναι μία εξαιρετική διαφήμιση, που λειτουργεί καλύτερα από τις
ανούσιες καμπάνιες του υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού.

cba
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Pedro Mairal
Η χρονιά της ερήμου

Μόνο με άδεια χέρια
κείμενο:

cba

Νικόλας Καμακάρης
εικονογραφηση:
Βάσια Χριστουλάκη

cba
κείμενο:

Χρυσή Πυρουνάκη

Μτφρ. Βασιλική Κνήτου, Εκδ. Πόλις
Η Μαρία Βαλντές Νέιλαν γυρεύει

φρούρια, η τροφή διανέμεται με συσσί-

Μπουένος Άιρες, όμως εκείνος παραμέ-

το δρόμο της μέσα στο χάος μιας βιβλι-

τιο. Βιτρίνες σπάνε, οι δρόμοι γεμίζουν

νει άφαντος, ο παράδεισος του Μπουένος
Άιρες μοιάζει να έχει οριστικά χαθεί.

κής καταστροφής. Από τη μια μέρα στην

θύματα και η Μαρία, σταδιακά, χάνει τη

του μέλλοντος θα τιτλοφορήσουν: “Η περίοδος της

άλλη, το ηλεκτρικό κόβεται, οι υπολογι-

δουλειά της ως γραμματέας, περιπλα-

Μια πολιτική αλληγορία για την τρο-

Κρίσης”. Η ανατροπή εργασιακών και ασφαλιστικών

στές αντικαθιστώνται από γραφομηχανές

νιέται αβοήθητη στους δρόμους, γίνεται

μακτική κρίση της Αργεντινής. Μια ιστο-

δικαιωμάτων -καθ’ υπόδειξη της ξένης κηδεμονίας,

και οι εκπομπές στην τηλεόραση προ-

νοσοκόμα, πόρνη, διαπράττει ένα φόνο,

ρία για την έρημο, αλλά και για τη φωνή

αλλά κατ’ εκτέλεση της εγχώριας κυβέρνησης- προκα-

βάλλονται με διακοπές. Η Κοσμοχαλα-

τρέπεται σε φυγή και καταλήγει στις

της ερήμου, που ξεχειλίζει από παράδοξο

Στιγμιότυπα από μια διαδήλωση: στην πλατεία δε-

λεί εύλογες αντιδράσεις και διαδηλώσεις στο κέντρο

σιά ερημώνει όλες τις πόλεις και διαλύει

φυλές της προκολομβιανής περιόδου.

χιούμορ και πηγαία ανθρωπιά για την κα-

σπόζει μια εξέδρα που έχει στηθεί για τις ανάγκες της

της Αθήνας.

κάθε ίχνος πολιτισμού. Οι άνθρωποι κλεί-

Αναζητεί τον Αλεχάντρο και νοσταλγεί

τάντια της ίδιας της ανθρωπότητας.

νονται στο σπίτι τους, τα κτίρια γίνονται

τις βόλτες τους με τη μηχανή σε όλο το

απεργιακής συγκέντρωσης. Από τα μεγάφωνα μια

Η πρώτη επί της ουσίας μεγάλη απεργιακή συ-

φωνή παροτρύνει τον κόσμο να επαναλάβει κάποιο

γκέντρωση της 5ης Μαΐου βάφεται με το αίμα τριών

σύνθημα. Ένα ζευγάρι τριαντάρηδων προσπαθεί να

αθώων εργαζομένων, όταν “άγνωστοι” πυρπολούν με

τον διακρίνει. Τρία νεαρά κορίτσια χαμογελούν. Ένας

αξιοζήλευτα ...επαγγελματικό τρόπο υποκατάστημα

γέροντας υψώνει το χέρι. Ένας άνδρας σπρώχνει ένα

τράπεζας επί της Σταδίου. Στην ίδια διαδήλωση, ομά-

καροτσάκι με το παιδί του. Δυο νεαροί δεδηλωμένης

δα περίπου 150 διαδηλωτών προσπαθεί να διασπάσει

κομματικής ταυτότητας ανεμίζουν μια σημαία. Η πο-

τον αστυνομικό κλοιό στο προαύλιο της Βουλής, πάνω

ρεία ξεκινάει μουδιασμένα.

από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, και φυσικά

Lesley Glaister
Οι μεταμορφώσεις της Νίνα Τοντ

Gilbert Sinoué
Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ

Μτφρ. Αργυρώ Μαντόγλου, Εκδ. Μεταίχμιο

Μτφρ. Βασιλική Κοκκίνου, εκδ. Ψυχογιός
Η υπέροχη ιστορία της Φλόρενς

απωθείται.

Νάιτινγκεϊλ, της γυναίκας που δημι-

Μια απέραντη μελαγχολία καλύπτει τη χώρα. Η προ-

Σχεδόν αμέσως, τα δύο γεγονότα χρεώθηκαν έμμε-

σφυγή στον περιβόητο “μηχανισμό στήριξης” ΕΕ, ΕΚΤ

σα ή άμεσα από τους εντεταλμένους των τηλεοπτικών

σ’ αυτό το βιβλίο την ιστορία μιας γυναί-

νοσηλεύτριας και έμεινε γνωστή στην

και ΔΝΤ βάζει οριστικά τέλος στη λεγόμενη περίοδο

παραθύρων στα κόμματα της Αριστεράς. Για τον μεν

κας με διπλή προσωπικότητα.

ιστορία ως ‘‘η κυρία με τη λάμπα’’. Ο

της Μεταπολίτευσης (αλλά και στη διακυβέρνηση της

εμπρησμό στην τράπεζα σύρθηκε στη ειδησεογραφία

Απλώς, εντελώς συμπτωματικά, τα δύο κόμματα της

Η Νίνα Τοντ δεν είναι αυτή που

Ζιλμπέρ Σινουέ ξεδιπλώνει για άλλη

χώρας από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση) και

η πληροφορία πως οι κουκουλοφόροι βγήκαν από το

Αριστεράς, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα μοναδικά

φαίνεται: μια απλή κοπέλα με μια συ-

μια φορά το κουβάρι της ζωής μιας

ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που κατά πάσα πιθανότητα οι

μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, για τη δε “επιχείρηση εισβολής

κοινοβουλευτικά κόμματα που επί της ουσίας αντιτί-

νηθισμένη δουλειά, μετριοπαθής και με

εξαιρετικής και παράλληλα ιδιάζου-

ιστορικοί

στη Βουλή” ότι έγινε από μέλη του ΠΑΜΕ, που πρό-

θενται και αντιδρούν δυναμικά στην επιβολή των κυ-

μέτρια εμφάνιση. Λέει συνεχώς ψέματα

σας προσωπικότητας, μιας γυναίκας

σκειται στο ΚΚΕ.

βερνητικών μέτρων και αρνούνται να συμπράξουν σε

και η ταυτότητά της είναι εξ ολοκλήρου

που μόλις στα δεκάξι της τόλμησε να

ούργησε το επάγγελμα της σύγχρονης

Η αλήθεια είναι απλή: όσον αφορά στον τραγικό

κατευνασμό των αντιδράσεων με πρόσχημα την εθνική

επινοημένη. Στην πραγματικότητα είναι

αντιταχθεί στην οικογένειά της και στο

εμπρησμό στη Marfin, οι ομάδες των γνωστών–

σωτηρία. Μια απέραντη μελαγχολία καλύπτει τη χώρα.

ακόμα υπό επιτήρηση, αφού μόλις έχει

σκληρό κατεστημένο της εποχής, θέτο-

αγνώστων προβοκατόρων κατάφεραν για άλλη

Και η μελαγχολία μπορεί να γίνει αφετηρία για ενδο-

βγει από τη φυλακή για έναν φόνο που

ντας τις βάσεις στο επάγγελμα της νο-

σκοπήσεις που θα οδηγήσουν σε αλήθειες.

είχε διαπράξει σε μικρή ηλικία. Όταν

σοκόμας, όπως το γνωρίζουμε σήμερα,

μια φορά να αποπροσανατολίσουν το ενδιαφέρον από τη μεγαλειώδη διαδήλωση

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέλεξε, προώθησε και

όμως το σκοινί φτάσει στον κόμπο και

σε μια κοινωνία όπου η συγκεκριμένη

διακοσίων και πλέον

επέβαλε την υπαγωγή στο ΔΝΤ, προτάσσοντας αυτήν

τα ψέματα την οδηγήσουν σε αδιέξοδο,

επιλογή προοριζόταν μόνο για τις τι-

να εξυγιάνει τα στρατιωτικά νοσοκο-

χιλιάδων ανθρώπων

την επιλογή ως μονόδρομο ( αλήθεια, τελικά στη Δημο-

η Νίνα θα γίνει πολύ επικίνδυνη για τους

ποτένιες, τις πρόστυχες και τις αλκοο-

μεία, έως το 1860, όταν θα ιδρύσει στο

άλλους.

λικές. Η πένα του Σινουέ την ακολου-

Λονδίνο την πρώτη σχολή αδελφών

σκοτώνοντας

εν

κρατία υπάρχουν αδιέξοδα;). Και κυρίως, απαίτησε από

Το ψυχολογικό θρίλερ της Βρετανής

ψυχρώ τρεις αν-

τους πάντες να δεχθούν τη λύση του ΔΝΤ ως εθνικά

Λέσλι Γκλάιστερ είναι ίσως το καλύτερο

Ένα μυθιστόρημα με συνεχείς ανα-

θεί από τον Οκτώβριο του 1854, όταν

νοσοκόμων, και μέχρι το 1901, όπου

θρώπους. Είναι

αναγκαία, θέτοντας αυτομάτως όσους αντιδρούν στην

έργο της μέχρι σήμερα. Η Γκλάιστερ, μία

τροπές, μαύρο χιούμορ και αποκαλυ-

θα συνοδέψει μια ομάδα εθελοντριών

ανάπηρη πλέον και τυφλή βρίσκει το

να αναρωτιέται

αντίπερα όχθη σχεδόν ως αντεθνικά σκεπτόμενους και

από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές

πτικούς διαλόγους που αποδεικνύει πως

νοσοκόμων στα πεδία της μάχης του

θάνατο έχοντας αφιερώσει τη ζωή της

κανείς πώς είναι

δρώντες. Αδιαφορώντας, ωστόσο, για το οξύμωρο του

που πολλοί συγκρίνουν με τη Ρουθ Ρέ-

ακόμη και η πιο απλή ιστορία μπορεί να

Κριμαϊκού Πολέμου για να εφαρμόσει

στον συνάνθρωπό της.

δυνατόν οι εξαι-

εγχειρήματος, πώς είναι δυνατόν να σώζεται ένα έθνος,

ντελ και την Κέιτ Άτκινσον, καταγράφει

σου κόψει την ανάσα.

τις πρώτες αντισηπτικές μεθόδους και

ρετικά

αποτε-

όταν εξαθλιώνεται ο λαός. Ο έτερος πόλος του πολι-

λεσματικές διω-

τικού συστήματος, η ΝΔ, μετά από μια αποτυχημένη

κτικές αρχές υπό τον

κυβερνητική θητεία, ψέλλισε την αντίθεσή της απο-

κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη,

κλειστικά και μόνο από αντιπολιτευτικό ζήλο, σε μια

που μετ’ επαίνων εξαρ-

απέλπιδα προσπάθεια να αποκομίσει οφέλη. “Ο λαός

θρώνουν τις τρομοκρατικές

δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά”! Ξεχνάει όμως τι σημαίνει

οργανώσεις, να μην μπο-

ΠΑΣΟΚ.

ρούν να εξαρθρώσουν αυτές
τις ομάδες.

Calvin C. Clawson
Μαθηματικά μυστήρια
Μτφρ. Παναγιώτης Παπαχρήστου, Εκδ. Κέδρος
Ο συγγραφέας των βιβλίων ‘‘Ο ταξι-

ϊστορικά χρόνια μέχρι τις μέρες μας, ο

του Γκάους, του Όιλερ, του Ραμάνουτζαν

Στιγμιότυπα πριν από ακόμη μια διαδήλωση: Πετάγομαι

δευτής των μαθηματικών’’ και ‘‘Η μαγεία

Clawson μάς ανοίγει την πόρτα σε αινίγ-

και του Χάρντι, από τη μελέτη του λόγου

Όσον αφορά στην επιχείρηση εισβολής στο Κοινο-

βιαστικά στο δρόμο. Οι άλλοι περιμένουν. Ένας έφηβος

των μαθηματικών’’ μας καλεί για άλλη

ματα-προκλήσεις που απασχόλησαν τους

φ, του Χρυσού Μέσου, μέχρι την περίφη-

βούλιο, όσοι γνωρίζουν τα στοιχειώδη για την απόλυτη

που δεν ξέρει ιστορία είναι έτοιμος να τη γράψει. Ένας

μια φορά να εισέλθουμε στον κόσμο

μαθηματικούς στο πέρασμα των αιώνων

μη ακολουθία Φιμπονάτσι, και από την

πειθαρχία και οργάνωση των διαδηλώσεων του ΠΑΜΕ

γέροντας αντέχει ακόμη να κρατάει τη γροθιά του υψω-

των μαθηματικών και να γνωρίσουμε τα

και θεμελιώδεις μαθηματικές αλήθειες

εικασία Γκόλντμπαχ έως την περιβόητη

και του ΚΚΕ, καταλαβαίνουν εύκολα ότι αποκλείεται

μένη. Μια μάνα σπρώχνει ένα καρότσι με το μωρό της.

σπουδαία μυστήρια των αριθμών.

που μας ξαφνιάζουν με τις εφαρμογές

υπόθεση Ρίμαν, ο Clawson αποκαλύπτει

μεμονωμένα μέλη τους να προέβησαν αυτοβούλως σε

Κανένας δεν κοιτάζει την εξέδρα που έχει στηθεί για τις

Με πρωταγωνιστές στο έργο του

τους στην καθημερινότητά μας.

ότι οι κρυμμένες αλήθειες των μαθηματι-

τέτοια ενέργεια. Απλώς, επρόκειτο για μια στιγμιαία

ανάγκες της συγκέντρωσης. Το βλέμμα μας είναι ακλόνη-

τους φυσικούς αριθμούς ή ‘‘αριθμούς κα-

Από τα επιτεύγματα του Θαλή του

κών αποτελούν μια απολαυστική τροφή

αντίδραση του όχλου, χωρίς βέβαια και σε αυτήν την

το μπροστά. Κανένας δεν κρατάει λάβαρα ή σημαίες. Τα

ταμέτρησης’’, τη μεγαλύτερη ίσως ανα-

Μιλήσιου, του Πυθαγόρα και του Ευ-

για το πνεύμα όπως η μουσική, η ζωγρα-

περίπτωση να αποκλείεται η εκδοχή της προβοκάτσιας.

χέρια μας είναι άδεια, όπως το μέλλον.

κάλυψη της ανθρωπότητας από τα προ-

κλείδη μέχρι τις ιδιοφυείς ανακαλύψεις

φική και η λογοτεχνία.
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La Strata
Χώρα, 22830 25977
Cafe
Sivilla
Χώρα, 22830 22511
Cafe-Bar
Αλλού
Άνετος φιλικός χώρος, φτιαγμένος
με άποψη. Με ροφήματα, χυμούς,
παγωτά, σάντουιτς, ποικιλίες να
συνοδεύουν τα «οινοπνεύματα».
Free internet, γιγαντοοθόνες για
τα σπορ, επιλεγμένη μουσική μέχρι
πολύ αργά...
Χώρα, Δ. Δρόσου 12
22830 23375
Cafe-Bar
Κουρσάρος
Χώρα, 22830 23963
Bar
Μικρό Καφέ
Χώρα, Ευαγγελιστρίας 42, 22830
22730
Cafe

Μονοπώλιο
Monopolio Café για ενα καλό καφέ
το πρωί, ένα νόστιμο σνακ το μεσημέρι και ενα δροσιστικό ποτό
στο ηλιοβασίλεμα. Για διασκέδαση,
ξεκούραση και απόλαυση, ένα σημείο συνάντησης για κουβέντες και
παιχνίδια.
Χώρα, Ακτή Ν. Νάζου 4,
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

τέχνη - μουσεία
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

γεύση
Classico Restaurant
Εξαιρετικό περιβάλλον που σας
προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και
ηρεμίας, συνδυάζοντας το μπάνιο
στη θάλασσα, ένα εύγευστο γεύμα
και το ποτό σας.
Καμάρι, Παραλία, 22860 34245
Εστιατόριο
Dionysos Cuisine
Φηρά, 22860 23845
Εστιατόριο
Katrin Gallery
Φηρά, 22860 23200-1
Εστιατόριο
Koukoumavlos
Φηρά, 22860 23807
Εστιατόριο
Pelekanos
Οία, 22860 71553
Εστιατόριο

γεύση

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

Aeoli
Παροικιά, 22840 24429
Πιτσαρία
Apollon
Παροικιά, 22840 21875
Garden restaurant
Franca Scala
Παροικιά, Παλαιά αγορά,
22840 24407, 6937 358892
Εστιατόριο
La Pasteria
Παραλία Παροικιά, 22840 23350
Εστιατόριο
Magaya
Παραλία Σουβλιά,
22840 23791
Εστιατόριο - Beach Bar
Miky
Πλ. Νάουσας, 22840 23560
Fast Food
Ostria
Αλυκή, 22840 91362
Εστιατόριο
Pizzarella
Νάουσα, 22840 53150
Πιτσαρία

Sphinx
Φηρά, 22860 23823
Εστιατόριο
Vanilia
Φηροστεφάνι, 22860 25631
Εστιατόριο
Άμπελος
Φηρά, 22860 25554
Εστιατόριο
Αρχιπέλαγος
Φηρά, 22860 24509
Εστιατόριο
Γεύσεις Ελλάδας
Καρτεράδο, 22860 24224
Μεζεδοπωλείο
Ελιά
Φηρά, 22860 23165
Εστιατόριο
Νυχτέρι
Καμάρι, 22860 33480
Μεζεδοπωλείο-Εστιατόριο
Ποσειδών
Καμάρι, 22860 33994
Εστιατόριο

Απανεμιά
Πλάτανος Παροικιά, 22840 23684
Εστιατόριο
Άρωμα
Παροικιά, 22840 21985
Εστιατόριο
Έπαυλης
Νάουσα, 22840 52129
Εστιατόριο
Μανώλης
Αλυκή, 22840 92005
Πιτσαρία
Μαργαρίτα
Νάουσα, 22840 52362
Εστιατόριο
Ταρτιν
Παραλία Παροικιά, 22840 21206
Εστιατόριο
Το Μουράγιο
Αλυκή, 22840 91165
Ουζερί-Ψαροταβέρνα

διασκέδαση
Castello
Παροικιά, 22840 24507
Cafe

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
Χόβολη
Απολαύστε τον καφέ σας παρέα με
υπέροχα παραδοσιακά γλυκίσματα στο Cafe Χόβολη. Ανοικτά από
νωρίς το πρωί, σε ένα υπέροχα διακοσμημένο χώρο, σερβίρει ελληνικό
μαζί με σπιτικό γλυκό του κουταλιού,
τσάι με αφράτο κέικ και φρεσκοψημένα μυρωδάτα κουλούρια.
Καμάρι, 22860 33160
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία

Coffeshop
Παροικιά, Πλ. Μαντώς
Μαυρογένους, 22840 23443
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
Salon d’or Paros
Παροικιά, 22840 22186
Cocktail Bar
Vicky’s Ice Cream
Γουστόζικο και χαριτωμένο μαγαζί
δίπλα στο Κάστρο της Αντιπάρου.
Εχει γευστικό (μμμμ!!) χειροποίητο
παγωτό ημέρας από ποιοτικές πρώτες ύλες. Απολαύστε τα και στη δροσερή αυλή του καφέ Ναυάγιο, μαζί
με άλλες λιχουδιές.
Αντίπαρος, 22840 61012
Παγωτό

View Cafe
Παροικιά, 22840 22251
Cafe-Bar
Yiannis
Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 22840
22338
Cafe-Bar
Δίστρατο
Παροικιά, 22840 25175
Cafe
Η πεζούλα της λιχουδιάς
Μικρό σπιτάκι λατρευτό μια σταλίτσα, μια ματιά, μια φιλόξενη γωνιά
με αλμυρές και γλυκιές λιχουδιές με
συνταγές μυστικές μα με νοστιμιά
φημισμένη.
Λεύκες, 22840 43189
Παραδοσιακό Καφενείο
Μελτέμι
Παροικιά, 22840 21092
Cafe
Ναυάγιο
Αντίπαρος, 22840 61012
Cafe-Bar
Συμπόσιο
Παροικιά, 22840 24147
Cafe

Χάντρες
Παροικιά, 22840 53563
Club

γεύση

Σταύρος
Άνω Μερά, 22890 71577
Ταβέρνα

Σελήνη
Φηρά, 22860 22249
Εστιατόριο
Φανάρι
Φηρά, 22860 25107
Εστιατόριο

διασκέδαση
Classico
Φηρά, 22860 23112
Cafe
Diverso Cafe
Φηρά, 22860 24405
Cafe
Franco’s Bar
Φηρά, 22860 24428
Cocktail Bar
Kira Thira
Φηρά, 22860 22770
Jazz Bar
Koo Club
Φηρά, 22860 22025
Club

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

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

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

Αρχαιολογικό Μουσείο
Δήλου
Νήσος Δήλος, 22890 22259
Μουσείο
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

paros

διασκέδαση

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

mykonos

tinos

se

γεύση

santorini

se
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γεύση

syros

Clandestino

Νοτιοαμερικανικό και μεξικάνικο φαγητό, σπέσιαλ λάτιν ποτά:
caipirinha, mojito, χιλιανό κρασί...
Όλα σε ευχάριστο περιβάλλον με
λάτιν και ρετρό μουσική. Μαθήματά
χορού, λάτιν πάρτι και ξεχωριστές
εκδηλώσεις για εταιρείες, ινστιτούτα, κλπ. Ανοικτά τα μεσημέρια του
Σαββατοκύριακου.
Ερμούπολη, Χίου 32,
πλ. Μιαούλη, 6934 737209
Εστιατόριο-bar
Fox
Ερμούπολη,
Λεοτσάκου 3,
22810 81888
Kitchen bar
La Dolce Vita
Φιλίνη 3 & Επτανήσου,
22810 86199
Ιταλικό εστιατόριο
Pizza Star
Ερμούπολη,
Στ. Πρωίου 109,
22810 80240
Πιτσαρία
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

Gourmet γεύσεις, εκλεκτές μπύρες,
special cocktails, χαλαρά στα σκαλάκια.
Ερμούπολη, Χίου 45,
22810 87870
Cafe-Deli
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
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
Στης Νινέττας
Ερμούπολη,
Εμ. Ροΐδη 7
Γλυκοπωλείο - Ουζερί

Στην Ιθάκη του Αή

Το Πέτρινο
Ερμούπολη,
22810 87427
Ταβέρνα
Φαληράκι
Ερμούπολη, Δίπλα στο
εργοστάσιο της ΔΕΗ
22810 81881-2
Πιτσαρία

Εδώ οι μεζέδες και τα φαγητά που
θα δοκιμάσετε διακρίνονται για τη
σπιτική τους γεύση. Η παραδοσιακή ταβέρνα «Στην Ιθάκη του Αη»
βρίσκεται από το 1999 σε πολλά
ελληνικά έντυπα και σε τουριστικούς οδηγούς της Γαλλίας και της
Γερμανίας, ως ταβέρνα που αξίζει
να επισκεφτείτε.
Ερμούπολη,
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 1,
22810 82060
Παραδοσιακή ταβέρνα
Συλιβάνης
Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015
Εστιατόριο
Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία,
22810 82994
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας

διασκέδαση

Αζόλιμνος,
22810 62088
Εστιατόριο
Το Αρχονταρίκι
Ερμούπολη,
Εμ. Ροΐδη,
22810 86771
Εστιατόριο
Το Καστρί
Ερμούπολη, Πάρου 13,
22810 83140
Εστιατόριο
Το Κάτι Άλλο
Ερμούπολη,
Στ. Πρωίου 144,
22810 85058
Αναψυκτήριο

Boheme del mar
Ερμούπολη, παραλία,
22810 83354
Cafe-Bar
Cafe Greco
Ερμούπολη,
22810 81513
Cafe
Cocoon
Ερμούπολη,
22810 85270
Cafe
D’istinto
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 83991
Cafe-Bar
Daidadi Gelato
Ερμούπολη, λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
Delice
Ερμούπολη,
Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
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

Tramezzini Cafe

Εν Πλω

Συριανών Καφεποτείο

Τα πρώτα αυθεντικά tramezzini της
πόλης. Ο πιο αρωματικός, πλούσιος, γνήσιος ιταλικός espresso. Τα
αφρώδη ιταλικά κρασιά prosecco.
Ανακαλύψτε τα όλα στον ιδιαίτερο
χώρο των Tramezzini Cafe... και
κάντε το πιο απολαυστικό διάλειμμα
μέσα στη μέρα σας.
Ερμούπολη, Στ. Πρωίου 96,
22810 85412
Cafe
Αστέρια
Ερμούπολη,
Βαπόρια,
6944 388632
Beach bar
Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη,
6955 264690
Παραδοσιακό Καφενείο
Εσαεί
Ερμούπολη,
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388
Cafe

Στον γραφικό όρμο της Βάρης, δίπλα
στη θάλασσα, απολαύστε το μπάνιο
σας μαζί με καφέ, club sandwich,
δροσερή φρουτοσαλάτα, παγωτά,
βάφλα, χυμούς, μπύρες και ποτά
από το πρωϊ μέχρι αργά το βράδυ.
Βάρη,
22810 87550
Cafe-Bar
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

Ακολουθώντας τις μενεξεδί πινακίδες στα σοκάκια της Άνω Σύρου, θα
βρεθείτε σε μια καταπληκτική τοποθεσία λίγο κάτω από τον Σαν Τζώρτζη. Αγναντεύοντας την Ερμούπολη
και τα κοντινά νησιά από ψηλά μπορείτε να απολαύσετε τις γλυκιές όσο
και τις αλμυρές σας επιθυμίες.
Άνω Σύρος,
Δομένικου Βεντούρη
6955 264690
Παραδοσιακό Καφενείο
Το Μπαράκι
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανοί
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997
Cafe

το

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα
στα παρακάτω σημεία

Σύρος
> Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας
> Άνω Σύρος ΚΕΠ Άνω Σύρου, Δημαρχείο,

Zητήστε μας
το serious
> info@serious.gr

> 22810 79449

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

Βιομηχανικό Μουσείο
Ερμούπολης
Ερμούπολη,
Γ. Παπανδρέου 11,
22810 81243
Μουσείο
Έκθεση Παραδοσιακών
Επαγγελμάτων
Άνω Σύρος,
22813 60952
Μουσείο
Ενυδρείο
Κίνι,
22813 60952
Ενυδρείο
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

syros
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> Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Σινέ Μαντώ, Scala Shop Αίολος
Κεντέρ
ης
Gallery, Cafe-bar Galleraki, Μίνι Μάρκετ Γέμελος, και A
qua Jew ΙΙ
el
Island Myconos Travel
> Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο

Πάρος
> Λεύκες Η πεζούλα της λιχουδιάς, Bric-a-brac
> Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis,

Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”, Ποικιλοπωλείον, Συριανών Καφεποτείο

Coffeeshop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Polos Tours, Περίπτερο Διανομής Τύπου

> Βάρη Beach bar Εν Πλω
> Ερμούπολη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, Θέατρο Απόλλων,

Αντίπαρος

Κιν/φος Παλλάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, Βιβλιοπωλείο

Τήνος

“Κόκκινη κλωστή δεμένη”, Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Γ. Βέλλης Κόσμημα-Έργα Τέχνης,
Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe Django, Cafe Εσαεί, Tramezzini Cafe, Cafe-bar Boheme

> Ξινάρα Δήμος Εξωμβούργου
> Πύργος Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο
> Χώρα Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Super Market Παλαμάρης, Cafe-bar Αλλού,

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

Cafe Μονοπώλιο, Video Club Avant Premiere

Delice, Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας, Εστιατόριο-bar Clandestino, Εστιατόριο

Σαντορίνη

Άμβυξ, Εστιατόριο Πέτρινο, Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη,
Αναψυκτήριο “Το κάτι άλλο”, Περίπτερο Πλ. Μιαούλη, Ταξιδιωτικό πρακτορείο

> Καμάρι Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη, Classico Restaurant
> Φηρά Βιβλιοπωλείο Book & style, Cafe Classico, Cafe Diverso,

TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Play DVD

Cafe-bar The pure

Club, Hondos Center, Super Market Παλαμάρης, SDM School of Ballet

Αθήνα

> Ποσειδωνία Πρίντεζης Store

Ταβέρνα του Οικονόμου - Άνω Πετράλωνα, Bartesera - Κέντρο

Μουσικά Όργανα Yajam, Cafe Jar, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe-bar Kimbara, Cafe Πάνθεον, Cafe

Vicky’s ice cream, Cafe Ναυάγιο

