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Νίκος Κυπουργός

Τα βουνά των Κυκλάδων
μπορούν να ξαναπρασινίσουν

Άννα Κόκκινος
Happy House

Ποδήλατο: κάνε πετάλι
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04 // Ατζέντα
Που να πάτε, τι να δείτε, ποιον ν’ ακούσετε

06 // Μύκονος
Εβδομάδα Γαλλικού Κινηματογράφου, εικαστικά

το

εξώφυλλο

εργαστήρια

08 // Σύρος

Υπεύθυνος σύνταξης
Νικόλας Καμακάρης

10 // Happy house
Η ευτύχια στο σπίτι μας

12 // Άννα Κόκκινος
Η σκηνοθέτης των “Ευλογημένων ψυχών” μιλάει στον
Φοίβο Καλλίτση

14 // Τα βουνά των Κυκλάδων μπορούν να
ξαναπρασινίσουν
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15 // Οι κηπουροί του φθινοπώρου

16 // Συνέντευξη Νίκος Κυπουργός
Η νεοσύστατη Ορχήστρα των Κυκλάδων ανοίγει πανιά

19 // Σκαγιοποιείο
Ένα όνειρο, ένα μουσείο στην Ερμούπολη

Το θέμα του εξώφυλλου έχει τίτλο “Οπωροφόρο”
και είναι έργο του Γιώργου Αυγέρου
Ο Γιώργος Αυγέρος γεννήθηκε, ζει και εργάζεται
στα Χανιά. Συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις με
ζωγραφική από το 1973 έως το 1985. Από το 1990
ασχολείται με γλυπτική και κατασκευές, εκθέτοντας
στις γκαλερί Titanium και Ζουμπουλάκη.
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Η μορφή των έργων προκύπτει από διαφάνειες
πάνω στις οποίες έχουν σχεδιαστεί με κάρβουνο
διαφορετικά χαρακτηριστικά στοιχεία του θέματος
(φύλλα, καρποί), μαζί με στοιχεία ανάγλυφα
από πλεξιγκλάς επιζωγραφισμένα, τα οποία με
το σχήμα τους αποδίδουν δομικά χαρακτηριστικά
των δέντρων (έδαφος, κορμός). Τοποθετημένες
διαδοχικά, όλες αυτές οι τμηματικές απεικονίσεις
των στοιχείων μέσα σε ένα πλαίσιο μικρού
βάθους διαμορφώνουν την τελική μία και μόνη
τρισδιάστατη εικόνα του έργου.

20 // Κάνε πετάλι
Πάρε το ποδήλατο σου και ακολούθησε...

22 // Ο Καλλικράτης στον αστερισμό του μνημονίου

23 // Ηχοτόπια που χρήζουν ακρόασης

Στην πρόσφατη δουλειά του συνδυάζει το
δισδιάστατο της ζωγραφικής με το τρισδιάστατο της
κατασκευής, με σκοπό να απεικονίσει τα σταθερά
χαρακτηριστικά και τον όγκο των δέντρων μέσα
στη φύση.

“Οδηγός” ο Γιώργος Μανίνης

24 // Σινεμά
Η σεζόν με μια γρήγορη ματιά

26 // Κόμιξ
Του Πάρη Ξυνταριανού

27 // Βιβλιοπαρουσίαση
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Τεύχος #14
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2010
Διευθύντρια
Τζένη Παπαζιού

Φοιτητές κινηματογραφιστές, θέατρο, προβολές ταινιών

10

Μηνιαίο περιοδικό
Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν

Η Χρυσή Πυρουνάκη διαβάζει και μας προτείνει

28 // Οδηγός Νησιών

Σύμβουλος έκδοσης
Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας

Lemmy is GOD

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Γιώργος Ασσύριος
Γιάννης Βαβίτσας
Βασιλική Γαλανάκη
Σταύρος Διοσκουρίδης
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Χαρά Λεδάκη
Μαρίνα Ρηγούτσου
Έλενα Συμεωνίδου
Γιώργος Μανίνης
Χρυσή Πυρουνάκη
Νίκη Φούντα

Το κυνήγι των χρόνων, της μέρας, των στιγμών. Το “τώρα” πολλές φορές διαρκεί μόνο μια στιγμή που περνά και
φεύγει αστραπιαία όσο το φτερούγισμα που προκαλεί μια αναπάντεχη ευτυχία. Άλλες φορές πάλι το παρόν διαρκεί
πολλές στιγμές και κάνει τις μέρες μας να φεύγουν πριν καλά καλά διαβάσουμε το όνομα τους στο ημερολόγιο.
Σκέφτομαι πώς να βιώνει ένα παιδί το παρόν. Δίχως σκέψη και συνείδηση για όσα συμβαίνουν. Απλά καταγράφει.
Στιγμές στιγμές γεμίζουν το μικρό μας εαυτό και μας κάνουν αυτό που είμαστε. Είτε είμαστε παρόντες είτε απόντες
αυτές γράφουν, μόνο που στην περίπτωση της απουσίας μας η γλώσσα γραφής μάς είναι άγνωστη. Ίσως τα παιδιά
βιώνουν με μεγάλη ένταση κάθε στιγμή επειδή δεν ξέρουν την τεχνική της απουσίας. Να ακόμη μια διαφορά που
έχουν από τους σοφούς ενήλικες που προστατεύονται από τις κακοτοπιές αλλά χάνουν αρκετά συχνά τις ομορφιές
του τώρα. Ο χρόνος ποτέ δε φτάνει, παραπονιόμαστε. Κι όμως είναι τόσο μαγικά επαρκής μέσα σε μια αγαπημένη
αγκαλιά, κάτω από τη σκια ενός χειμωνιάτικου δέντρου.

Εικονογράφηση
Πάνος Δραμυτινός
Μυρτώ Μπελοπούλου
Πάρις Ξυνταριανός
Βασίλης Ευδοκιάς

Το Serious Οκτωβρίου θα ...διαρκέσει έως το τέλος Νοεμβρίου. Η παρουσία μας έως τις αρχές της άνοιξης θα
είναι συνεχόμενη αλλά διμηνιαία, γιατί χρειαζόμαστε όλοι (οι συντελεστές του περιοδικού, οι φορείς, οι ομάδες
δράσης), τα διαστήματα που μεσολαβούν για να δράσουμε, να αναδιοργανωθούμε, να βελτιωθούμε, με σύμβουλο
το χαλαρότερο ρυθμό που επιβάλλει στα νησιά ο χειμώνας.

Επιμέλεια - Διόρθωση κειμένων
Ιωάννα Λαμπράκη
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
Εκτύπωση
Multimedia A.E.
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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.

05

04

se
ατζέντα

se
ατζέντα

ος

ώβ

Κυριακή

Σάββατο

Σύρος
Η ομάδα δράσης του
My.Aegean.gr διοργανώνει την προβολή του
ντοκιμαντέρ “Φύλλο Πορείας: Πανεπιστήμιο στη
Μυτιλήνη” στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στο 1ο Γυμνάσιο
Σύρου ώρα 21:00.

Τήνος

22

Συνεχίζεται έως τις 31
Οκτωβρίου η έκθεση φωτογραφίας του Αριστείδη
Χ. Κοντογεώργη με τίτλο
“Τήνος-Περιστεριώνες”,
στο Ίδρυμα Τηνιακού
Πολιτισμού.

Πάρος
Γιορτή σποράς και
αναβλάστησης με σεμινάρια για τη μέθοδο της
φυσικής καλλιέργειας
στο Tao’s Center έως τις
31 Οκτωβρίου. Είσοδος
ελεύθερη με δηλώσεις
συμμετοχής.

Έως τις 31 Οκτωβρίου συνεχίζεται
η έκθεση ζωγραφικής των καλλιτεχνών από τα Χανιά με τίτλο “52 - Η
τέχνη και ο τόπος” στην Πινακοθήκη
Κυκλάδων.

Σύρος

Ο Συνδετήρας οργανώνει
για 5η φορά το ανταλλακτικό και
χαριστικό παζάρι στο προαύλιο
του κτιρίου Κορνηλάκη (δίπλα στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου)
από τις 12.00 και μετά
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Εξέγερση του Πολυτεχνείου
(17/11/1973)
«Εμείς οι φοιτηταί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ορκιζόμαστε στ’ όνομα της ελευθερίας να αγωνισθούμε μέχρι
τέλους για την κατοχύρωση των
ακαδημαϊκών ελευθεριών, του
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πανεπιστημιακού ασύλου, της
ανακλήσεως όλων των καταπιεστικών νόμων και διαταγμάτων.

Μύκονος

Ορκιζόμαστε αλληλεγγύη σ’ όλο

Μουσικό αφιέρωμα στη Σοφία Βέμπο
με τίτλο “Η Σοφία της Ελλάδας” στο
Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο.

30

Σύρος

Συναυλία με συνθέσεις και τραγούδια
του Νίκου Κυπουργού από το θέατρο
και τον κινηματογράφο στο Θέατρο
Απόλλων στις 21.00.

το φοιτητικό κόσμο της Ελλάδας
που βασανίζεται. Η βία και η τρομοκρατία δεν θα περάσουν. Ζήτω

Μύκονος
Φεστιβάλ πιάνου με
τους Αγάθη Λεϊμονή, Δημήτρη Χρυσανθακόπουλο και
Φώτη Ματζαρίδη στο
Γρυπάρειο Πολιτιστικό
Κέντρο στις 30 και 31
του μήνα.

31

Σύρος

Εγκαίνια της λαογραφικής έκθεσης και
παρουσίαση του Ιστορικού Αρχείου
του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών
Σύρου στην αίθουσα ‘’Εμμανουήλ
Ροΐδης’’ του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ερμούπολης
στις 19.30.
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Παρασκευή
Σύρος

ρι

Ο

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Οκτώβριος-Νοέμβριος

ο αδούλωτος φοιτητικός κόσμος
της Ελλάδας»
Όρκος των φοιτητών της κατάληψης Νομικής - 1973
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φωτό: Jose Téllez c b a
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Μύκονος

Έναρξη της 5ης εβδομάδας Γαλλικού Κινηματογράφου στη Μύκονο με
την ταινία “Η γοητεία του
σκαντζόχοιρου” της Mona
Achache. Στην αίθουσα
της ΚΔΕΠΑΜ στο Ματογιάννι στις 20.30.

*

agenda
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Μύκονος

Προβολή της παιδικής ταινίας “Ο μικρός Νικόλας” του Laurent Tirard στην
αίθουσα ΚΔΕΠΑΜ στις 18.00.

Eάν θέλετε να παρουσιάσουμε

Μύκονος
Στο πλαίσιο των αποσπερίδων πολιτισμού της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά
παρουσιάζεται στις 19.00 η όπερα
Carmen του Bizet, με την Anne Sofie
von Otter από το Φεστιβάλ του Glyndebourne.
Είσοδος ελεύθερη.

21

τις εκδηλώσεις που οργανώνετε
(εκθέσεις, συναυλίες,
παραστάσεις, κοινές δράσεις
κ.α.) ενημερώστε μας με e-mail
στο agenda@serious.gr
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εβδομάδα

Γαλλικού
Κινηματογράφου
υ
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ό
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Δράσεις για όλους...

Μία επιλογή 5 γαλλικών ταινιών σε μορφή DVD και με ελληνικούς υπότιτλους θα προβληθούν στη Αίθουσα ΚΔΕΠΑΜ της Μυκόνου από τις 16 και

Το εικαστικό εργαστήρι της ΚΔΕΠΑΜ ξεκινά τη λειτουργία του αρχές Νοεμβρί-

έως τις 20 Νοεμβρίου. Οι ταινίες εντάσσονται στο πλαίσιο της 5ης Εβδομάδας Γαλλικού Κινηματογράφου με διοργανωτές την Πρεσβεία της Γαλ-

ου, με τμήματα αγιογραφίας, ψηφιδωτού, κεραμικής, ζωγραφικής, φωτογραφίας και

λίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

α το
υσ
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ντ

Προφήτης

στη
Μύκονο

εργαστήρι τέχνης για παιδιά, ενώ για ενήλικες θα πραγματοποιηθούν τμήματα χορού,

Οι πέντε αυτές ταινίες είναι διαθέσιμες σε φορείς και οργανισμούς προκειμένου να διοργανώσουν στην πόλη τους (σε οποιαδήποτε γωνιά της

Η γοητεί

Ελλάδας) μία εβδομάδα δωρεάν προβολών.

θεάτρου και χορωδίας.
Η ζωγραφική απευθύνεται σε μαθητές άνω των 15 ετών, με ενδιαφέρον για το

> Τρίτη 16 Νοεμβρίου, 20.30

> Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, 20.30

ελεύθερο προοπτικό σχέδιο, το χρώμα και την εικαστική μελέτη. Η βυζαντινή τέχνη κα-

Η γοητεία του σκαντζόχοιρου

Μικροαπατεώνες στα δύσκολα

τασκευής εικόνας είναι το αντικείμενο του εργαστηρίου αγιογραφίας, ενώ στο τμήμα

Σκηνοθεσία: Jean-Pierre Jeunet

ψηφιδωτού, ανάμεσα στα άλλα, οι μαθητές θα ξεναγηθούν στα ψηφιδωτά της Δήλου.

Δραματική κομεντί, Γαλλία, 2009

Κωμωδία, Γαλλία, 2008

Η ομάδα κεραμικής περιλαμβάνει τεχνικές κατασκευής αγγείων, μαθήματα τροχού,

Η ιστορία μιας απρόσμενης συνάντησης: της πανέξυπνης εντεκά-

Ένα ορυχείο που εκρήγνυται στην καρδιά της μαροκινής ερήμου

τεχνολογία υλικών κατασκευής και διακόσμησης. Επίσης πραγματοποιούνται μαθήμα-

χρονης Paloma Josse που σχεδιάζει να αυτοκτονήσει, της διακρι-

και, χρόνια αργότερα, μια χαμένη σφαίρα που καταλήγει στον

τα φωτογραφίας με αντικείμενο την τεχνική λήψης και επεξεργασίας στο αντίστοιχο

τικής και μοναχικής παριζιάνας θυρωρού Rene Michel και του

εγκέφαλό του…Ο Bazil είναι κάπως άτυχος με τα όπλα. Την πρώτη

τμήμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μικρά παιδιά είναι το εργαστήριο τέχνης στο οποίο

αινιγματικού κύριου Kakuro Ozu.

φορά έμεινε ορφανός, τη δεύτερη παραλίγο να πεθάνει. Βγαίνοντας

θα διδάσκονται τους εικαστικούς νόμους σε μορφή παιχνιδιού, μέσω κυρίως της ζωγρα-

από το νοσοκομείο, ο Bazil βρίσκεται στο δρόμο. Κατά τύχη, ο

φικής, αλλά και της γλυπτικής, της ιστορίας τέχνης, του κολάζ και των κατασκευών.
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Σκηνοθεσία: Mona Achache
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> Τετάρτη 17 Νοεμβρίου, 20.30
Η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής σου
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Remi Benzancon

γλυκός αυτός ονειροπόλος, με την πλούσια έμπνευση, φιλοξενείται
από μια ομάδα ασυνήθιστων ρακοσυλλεκτών με διαφορετικές και

αλλά και μαθήματα σαμπούνας από λαϊκούς οργανοπαίχτες της Μυκόνου στην Άνω

απρόσμενες ιδέες και ταλέντα.

Μερά. Πληροφορίες και εγγραφές στα γραφεία της ΚΔΕΠΑΜ στο Ματογιάννι από

Δραματική κομεντί, Γαλλία, 2008
H Marie-Jeanne και ο Robert Duval έχουν τρία παιδιά.

> Σάββατο 20 Νοεμβρίου, 18.00
Ο Μικρός Νικόλας

μόνο πέντε ξεχωριστές μέρες που απλώνονται σε διάστημα

Η

Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 με 15.00, τηλ: 22890 27190.

Το πορτρέτο της οικογένειάς τους, δοσμένο μέσα από

“The Switch”

Σκηνοθεσία: Laurent Tirard
Παιδική ταινία, Γαλλία, 2009

δώδεκα χρόνων.

στη γκαλερί Scala

Ο Νικόλας ζει μια ήσυχη ζωή. Έχει
> Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, 20.30
Σκηνοθεσία: Jacques Audiard
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Καταδικασμένος σε έξι χρόνια φυλάκι-

τους οποίους περνάει
καλά και δεν θέλει
τίποτα να αλλάξει

Ο

Μ

Την ταινία μικρού μήκους The Switch παρουσιάζει η Scala Gallery στο πλαίσιο των χειμερινών δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με τη σκηνοθέτη Ελιάνα Αμπραβανελ η ιδέα για την ταινία

σης, ο Malik El Djebena δεν ξέρει να

στη ζωή του…

διαβάζει ούτε να γράφει. Φτάνοντας

Μια μέρα όμως,

τη Μύκονο, από μια συνάντηση που είχε με δύο

στην Centrale, μόνος στον κόσμο,

ο Νικόλας ακούει

μοναχές. Τα γυρίσματα έγιναν εν πλω πάνω στο

φαίνεται πιο νέος, πιο ευαίσθητος από

μια συζήτηση των

πλοίο Πηνελόπη και ολοκληρώθηκαν στη Μύκο-

γονέων που τον

νο τον περασμένο χειμώνα.
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Αστυνομικό δράμα, Γαλλία 2009
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Προφήτης

Για τους ενήλικες λειτουργούν χορωδία, θεατρική ομάδα, παραδοσιακοί χοροί

γεννήθηκε κατά την διάρκεια του ταξιδιού προς

19 χρόνων. Αμέσως, βρίσκεται κάτω

κάνει να υποψιάζεται

από την εξουσία μιας ομάδας κορσικανών

ότι η μητέρα του είναι

βρίου στις 20.30 και στις 21.15 στη SCALA

έγκυος. Πανικοβάλλεται και

GALLERY, Ματογιάννι 48. Περισσότερες πλη-

φαντάζεται τα χειρότερα.

ροφορίες στο www.scalagallery.gr.

κρατούμενων που επιβάλλουν τους κανόνες
στην φυλακή.

Η ταινία θα προβληθεί το Σάββατο 16 Οκτω-

info
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θέατρο

Άχ Ελλάδα
σ’ αγαπώ
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My Aegean
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Φοιτητές κινηματογραφιστές

Τη θεατρική παράσταση “Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ”,
παρουσιάζει ο θεατρικός όμιλος Σύρου “Σουρής” στα
μέσα του Νοέμβρη στο Θέατρο Απόλλων. Σύμφωνα
με τους συντελεστές το “Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ” είναι
ο τίτλος για μία παράσταση η οποία βασίζεται σε εννέα κείμενα τριών καταξιωμένων σατυρικών Ελλήνων
συγγραφέων του Μ. Πόντικα, του Ν. Περέλη και του
Λ. Λαζόπουλου, οι οποίοι περιγράφουν -σε ένα συγκλονιστικό κολάζ στιγμιότυπων- μια μαύρη ανθολογία της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας και
μιας ελληνικής κοινωνίας που βρίσκεται στα πρόθυρα
νευρικής κρίσης. Μιας ελληνικής πολιτικοκοινωνικής
ζωής που δεν έχει ούτε ήθος, ούτε ύφος, όπου η αλλοτρίωση έχει πάρει τη μορφή βδελυγμίας, ασέβειας, αηδίας, ασέλγειας, αμετροέπειας, αμνησίας. Σατιρίζουν
μέσα από την κωμωδία τις εικόνες της καθημερινής
κοινωνίας που δεν έχει ούτε πρότυπα, ούτε μοντέλα
μέλλοντος.

Προβολή ταινίας-ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, στο 1ο Γυμνάσιο Σύρου από την ομάδα δράσης του My.Aegean.gr
την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου και ώρα 21.00. Πρόκειται για ένα έργο φοιτητών από τη Μυτιλήνη, που σχετίζεται με την καθημερινότητά τους.
“Φύλλο Πορείας: Πανεπιστήμιο στη Μυτιλήνη”: Η ταινία αποτελείται από αποσπάσματα ταινιών και ασκήσεων 64 φοιτητών του τμήματος
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας σε μαθήματα που σχετίζονται
με βίντεο σε ένα ενιαίο έργο με ενιαίο νόημα και περιεχόμενο: “Πώς σκέφτονται οι φοιτητές που ζουν μακριά από το μέρος που γεννήθηκαν; τι
σκέφτονται οι φοιτητές που πέτυχαν στο πανεπιστήμιο στη Μυτιλήνη, για
τη ζωή τους, τις σπουδές τους και τον τωρινό τόπο κατοικίας τους;” Η
ταινία προβλήθηκε και στο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης το
Μάρτιο του 2007. Σκηνοθεσία: Νίκη Μαλλιωτάκη, Πηνελόπη Μπάρλα,
Σταύρος Συμεωνίδης.
Στο πλαίσιο της προβολής θα γίνει συζήτηση με προτάσεις περί ατομικών ή συλλογικών δράσεων που είναι δυνατόν να επιτευχθούν μεταξύ της
φοιτητικής κοινότητας (κι όχι μόνο), όπως:
> Έκθεση φωτογραφίας/κόμικς

εργαστήριο

Ξυλογλυπτική
& ζωγραφική

> Δημιουργία ταινιών μικρού μήκους
> Workshops/oμιλίες/ήμερίδες
> Εκδρομές
Επίσης θα συζητηθεί και η προσφορά που μπορεί να παρέχει το MyAegean ως φοιτητική πολυσυλλεκτική ομάδα αλλά και ως δικτυακή πύλη των φοιτητών, για ενημέρωση και υποστήριξη
των συγκεκριμένων δράσεων. Βασικός στόχος είναι επίσης η γνωριμία των ενδιαφερόμενων ατόμων και η παραγωγή ιδεών και δραστηριοτήτων.

Προβολές ταινιών

Τμήμα ξυλογλυπτικής λειτουργεί από τις αρχές του Οκτώβρη στην κλειστή αίθουσα του θεάτρου “Ευανθία Καΐρη” στα
Λαζαρέτα. Τα μαθήματα διοργανώνονται από το τμήμα πολιτισμού της Νομαρχίας Κυκλάδων (πληροφορίες στο τηλέφωνο

Κινηματογραφική

22810 88422 και 22813 61536, ώρες γραφείου). Επίσης η Νομαρχία Κυκλάδων και το Ενιαίο ΚΕΚ Κυκλάδων οργανώνουν και

Λέσχη της

πρόγραμμα ζωγραφικής πάνω σε διάφορες επιφάνειες (πληροφορίες στο τηλέφωνο 6978 610040).

Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου

εργαστήριο

Θέατρο
για παιδιά

Ο θεατής αποφασίζει

Με στόχο να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα παιδιά το θέατρο, ο σύλλογος Βορειοελλαδιτών Σύρου πραγματοποιεί θεατρικά εργαστήρια για παιδιά στο δικό του χώρο στην οδό Μυτιλήνης 17 στην Ερμούπολη.
Η πρωτοβουλία του συλλόγου να παιχτεί το έργο του Ευγένιου Τριβιζά “Το Όνειρο του Σκιάχτρου” στο Θέατρο Απόλλων,
ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του παιδικού θεατρικού εργαστηρίου που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Αυγούστο. Σήμερα
το εργαστήρι έχει 38 παιδιά, ηλικίας 5 έως
14 ετών και έχει στόχο να δώσει διέξοδο
στο όνειρο και στη φαντασία των παιδιών.
Τα παιδιά με την καθοδήγηση των εμψυχωτών ετοιμάζουν μια θεατρική παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί στο θέατρο.
Επίσης, από τον Οκτώβριο ξεκινά και το
χορευτικό τμήμα.

Ξεκινά μέσα στον Οκτώβρη η λειτουργία της Κινηματογραφικής Λέσχης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έναν πρωτότυπο
τρόπο λειτουργίας.
Έπειτα από 3 επιτυχημένες σεζόν κινηματογραφικών αφιερωμάτων η
επιλογή των ταινιών περνά στα χέρια των θεατών.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι θεατές μπορούν να προτείνουν μία ταινία που θεωρούν σημαντική για κάποιο λόγο, είτε για την αισθητική
της, είτε γιατί θίγει ενδιαφέροντα φιλοσοφικά, ψυχολογικά, κοινωνικά
ή πολιτικά θέματα, είτε γιατί τον συγκίνησε κάποτε για κάποιο λόγο
και θέλει να το μοιραστεί και να το διερευνήσει μαζί με άλλους. Εκείνος που θα κάνει την πρόταση θα πρέπει να έχει την ταινία σε DVD ή
να μπορεί να υποδείξει πού μπορεί να βρεθεί και θα κάνει μια μικρή
εισαγωγή πριν την προβολή της. Μετά την προβολή της ταινίας, θα
υπάρχει κουβέντα σε χαλαρό κλίμα, ενώ θα αποφασίζεται και η ταινία
που θα παρουσιαστεί την επόμενη φορά. Οι προβολές γίνονται κάθε
Τετάρτη.
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Μήπως η ανάγκη να είμαστε happy πρέπει να νικήσει την ανάγκη
να δείχνουμε happy; Ας ξεκινήσουμε από το σπίτι μας,
αφήνοντας πίσω την τάση για επίδειξη,

τις ανάγκες μας και τη λειτουργικότητα,
σκεφτόμενοι πάντα το δικό μας, υποκειμενικά ωραίο...

φώτος: See-Ming Lee
κείμενο:
Νίκη Φούντα
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

cba

Ο κεντρικός δρόμος που καταλήγει στην πλατεία είναι κατά περίεργο τρόπο γεμάτος κόσμο, δειλινό Δευτέρας, τα μαγαζιά κλειστά. Κοιτάζω αφηρημένα
τις βιτρίνες για να γεμίσω τη διαδρομή μου. Σε μια από αυτές η αγγελία “Διαμορφώνουμε και μεταμορφώνουμε ολοκληρωτικά το χώρο σας σύμφωνα με τις
προσταγές του Feng Shui μόνο με 500 ευρώ” με ξαφνιάζει, με παγώνει. Δεν έχω τίποτα εναντίον τής φιλοσοφίας του φενγκ σούι, αντιθέτως λατρεύω τη γιαπωνέζικη αρχιτεκτονική. Πόσο όμως έχουμε αφήσει να κατευθύνουν καταναγκαστικά την καθημερινότητά μας οι τάσεις και η μόδα, και να “κυριεύουν” κάτι
τόσο πολύ προσωπικό;
Όλο και περισσότερο βλέπω τον τίτλο “Happy house” στα εντυπωσιακά περιοδικά διακόσμησης. Ξεφυλλίζοντάς τα βλέπει κανείς προϊόντα -υψηλής
αισθητικής ομολογουμένως- που οι τιμές τους δεν είναι αυτές που θα περίμενε, αυτές που θα τα καθιστούσαν προσιτά και που θα έκαναν τον μελλοντικό
ιδιοκτήτη τους να τα νοιώσει αυτόματα δικά του. Στο μυαλό έρχονται συνειρμικά φιγούρες φίλων που έχουν αποκτήσει μετά κόπου ένα τέτοιο έπιπλο και το
προστατεύουν ως κόρην οφθαλμού, όπως προστάτευαν οι θείες μας τα σαλόνια τους παλιά, απαγορεύοντας την είσοδο σε αυτά και φορώντας τους το μόνιμο
εκείνο ένδυμά τους, το νάιλον, περιμένοντας μια εξέχουσα περίσταση για να αναστήσουν το κοιμισμένο σκηνικό.
Δεν μπορώ να βρω happiness στη σκέψη πως, στην πλειοψηφία τους, οι προσωπικές επιλογές των αγοραστών που αφορούν τον κόσμο του ντιζάιν είναι
τόσο ελεγχόμενες και φαντάζομαι πως, ειδικά σε μια τέτοια
οικονομική συγκυρία για την χώρα μας, οι τόνοι πρέπει να
πέσουν, η τάση για εντυπωσιασμό να υποχωρήσει και να
αναζητήσουμε και πάλι την ουσία. Αυτό, βέβαια, δεν έχει
να κάνει τόσο με την τιμή του εκάστοτε προϊόντος, αλλά
περισσότερο με την προβολή του και την καθιέρωσή του ως
τάση, ως μόδα, ως κατεστημένο. Αυτή η πολυσυζητημένη
οικονομική κρίση ίσως είναι μια μικρή ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας, να θέσουμε τα όριά
μας, να ψάξουμε λίγο περισσότερο μέσα μας, να βρούμε περισσότερο “εμάς” μέσα στο ύφος που θα δώσουμε στο σπίτι
μας, στο χώρο μας, να του δώσουμε την ταυτότητά μας. Μια
ταυτότητα που θα απαρτίζεται από στοιχεία εναρμονισμένα
και παράταιρα, κομψά και μη, ακριβά ή όχι, αλλά σε κάθε
περίπτωση “γεμάτα” από τον ιδιοκτήτη τους και ίσως λίγο
πιο “ελληνικά”. Η πεποίθηση αυτή μάλλον επιβεβαιώνεται
από μια διαπίστωση, αυτή της αξίας που έχουν για τους “ξένους” τα πιο απλά αγαθά μας, αυτά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε: ο ήλιος, η θάλασσα, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική,
πολιτισμός της λιτότητας.
Μήπως, λοιπόν, η ανάγκη να είμαστε happy πρέπει να
νικήσει την ανάγκη να δείχνουμε happy; Κι αν χάθηκε λίγο
η ουσία στα χρόνια αυτά της δανεικής ευημερίας, δεν έγινε κάτι το ανεπανόρθωτο. Ας ξεκινήβάζοντας σε πρώτο πλάνο τις ανάγκες μας και τη λειτουργικότητα, σκεφτόμενοι πάντα το δικό
μας, το υποκειμενικά ωραίο. Το σπίτι που θα δημιουργήσουμε μπορεί να μην είναι έτοιμο για
τις σελίδες κάποιου περιοδικού, να μην είναι αυτό που θα ονειρευόταν ο μέσος διακοσμητής,
αλλά σίγουρα θα είναι ένα μέρος–φωλιά της καθημερινότητάς μας, των μικρών και μεγάλων
μας εγνοιών και χαρών, της κούρασης και της ανεμελιάς μας, του ελεύθερου χρόνου μας και
της ουσιαστικής συνεύρεσής μας με τους ανθρώπους που θέλουμε στη ζωή μας…

Μια μικρή βόλτα στη Σύρο είναι αρκετή για να ανακαλύψεις
μεγάλη ποικιλία αντικειμένων και επίπλων για το σπίτι,
κοντά στο δικό σου στυλ είτε αυτό είναι μοντέρνο, κλασικό,
πρωτότυπο ή ρετρό. Στο Μάννα η έκθεση “Μαυρής Έπιπλα”
έχει μια πλούσια επιλογή επίπλων για ένα Happy House ή
ένα λειτουργικό επαγγελματικό χώρο. Πολλές επιλογές σε
υφάσματα θα βρεις στο κατάστημα της Ιωάννας Ρηγούτσου
στην Ερμούπολη, ενώ για περίτεχνες ταπετσαρίες και ζεστά
έπιπλα μπορεί κανείς να επισκεφθεί το νέο κατάστημα
“ΟρίΖΩντας” επίσης στην Ερμούπολη. Το καλό ψάξιμο σε
βοηθάει πάντα να βρεις ότι σε κάνει να αισθάνεσαι σπίτι σου!

choice

σουμε από το σπίτι μας, αφήνοντας πίσω την τάση για επίδειξη, επιστρέφοντας στα βασικά και

cba

Ύφασμα
Ιωάννα Ρηγούτσου
• Λευκά είδη
• Κουρτίνες
• Υφάσματα επίπλων
• Μοκέτες
• Εξοπλισμοί ξενοδοχείων - εστιατορίων

Happy House (;)

η –αλλοτινή;- φιλοξενία μας, η απέριττη αρχοντιά μας, ο
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επιστρέφοντας σε όσα χρειαζόμαστε και βάζοντας σε πρώτο πλάνο

Φολεγάνδρου 7
Σύρος
τηλ. 22810 80464
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“Μου αρέσει να κινούμαι σε ειλικρινή
συναισθήματα. Αυτό που περιγράφεις ως ακραίο
για μένα είναι κάτι πραγματικό και αληθινό, μέσα
ίσως από μία ποιητική ματιά.”
> Στις ταινίες σας υπάρχει πάντα μία πτυχή εξερεύνησης της ανδρικής σεξουαλικότητας -ο
Ρου σε αυτή την ταινία, ο Άρης στο Κατά Μέτωπο, ο Ντάνιελ στο Book Of Revelations- μέσα

Άννα Κόκκινος
Το συναίσθημα ως οικουμενικότητα
cba

συνεντευξη:
Φοίβος Καλλίτσης // phever@gmail.com

από τη σκοπιά των παιδιών και μετά από την οπτική γωνία των μητέρων. Από εκεί προέκυψε και

από διαφορετικά πρίσματα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι σαν σήμα κατατεθέν σας;

ο νέος τίτλος. Μπορεί λοιπόν να μετατοπίσαμε το βάρος, αλλά το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο είναι

Θα μπορούσες να το πεις κι έτσι. Γενικότερα με ενδιαφέρει να εξερευνώ τη σεξουαλικότητα. Είναι

παρόν έτσι κι αλλιώς μέσα στο υλικό της ταινίας.

ένα θέμα που με ενδιαφέρει και μου τραβάει την προσοχή και επίσης ένα θέμα τόσο καθημερινό,

> Πώς μπορεί κανείς να ξέρει σε ποιο σημείο μπορεί να κινηθεί, πέρα από το πρωτότυπο υλικό

που παραμένει κινηματογραφικό ταμπού. Βέβαια, στις ταινίες μου, δεν πιστεύω ότι παρουσιάζεται

του και να αρχίσει να αλλάζει πράγματα;

τόσο έντονα, αλλά σίγουρα μου αρέσει αυτή η κατεύθυνση. Ο Ρου στο αρχικό έργο είχε πολύ

Εμείς είχαμε το προτέρημα ότι οι συγγραφείς του θεατρικού έργου ήταν εξ αρχής αναμεμειγμένοι στη

μικρότερο ρόλο, αλλά ήταν εμφανές τι συμβαίνει, γιατί στην ταινία ήθελα να αναπτύξω το χαρα-

συγγραφή του σεναρίου. Γενικώς παραμείναμε πιστοί στο αρχικό υλικό, όμως ένα θεατρικό έργο έχει

κτήρα του πολύ περισσότερο για να δείξω αυτή την πτυχή.

πολλές διαφορές από μια ταινία, οπότε χρειάζεται πάντα ένας διαφορετικός άξονας πάνω στον οποίο

> Αντίθετα πάντως με τους αυστραλούς συμπατριώτες σας που με την πρώτη ευκαιρία με-

θα κινηθείς για να λειτουργήσει το κείμενο στην οθόνη. Αυτό είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνήσαμε

ταπηδούν στο Χόλιγουντ, εσείς δεν έχετε κάνει το βήμα, αν και πιστεύω ότι μετά το Κατά

και αυτή είναι η γοητεία της προσαρμογής του υλικού σου σε ένα άλλο μέσο: έχεις τη δυνατότητα να

Μέτωπο θα είχατε προτάσεις.

επαναδημιουργήσεις την ιστορία σου.

Δεν ξέρω αν το να πήγαινα στο Χόλιγουντ θα μου προσέφερε κάτι παραπάνω. Σίγουρα δε θα

> Ένα στοιχείο της ταινίας είναι ότι ενώ οπτικά κινείται καθαρά ρεαλιστικά, όσον αφορά στα

έκανα λιγότερο χρόνο για να κάνω μια ταινία και επίσης πιστεύω ότι δε θα μπορούσα να κάνω την

συναισθήματα αγγίζει ακραίες καταστάσεις. Ένα χαρακτηριστικό όλων των ταινιών σας όπου

ταινία που ήθελα. Στην Αυστραλία υπάρχουν δυσκολίες, αλλά αυτό που αισθάνομαι μέχρι τώρα

τα συναισθήματα εξυψώνονται…

είναι ότι έχω καταφέρει να κάνω τις ταινίες και να δημιουργήσω το σύμπαν που ήθελα. Δεν ξέρω

Ομολογώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ η συναισθηματική ένταση και ειδικά σε αυτή την ταινία, η οποία

αν θα μπορούσα στις ΗΠΑ να θέσω τους κανόνες μου τόσο εύκολα, και αν το αποτέλεσμα θα με

στηρίζεται στους χαρακτήρες. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα το κοινό να παρακολουθήσει, να απορ-

κάλυπτε εξίσου. Οπότε, ας πούμε ότι για εμένα, η Αυστραλία προσφέρει τη δημιουργική ελευθερία

ροφήσει και να αναζητήσει κάτι στα πρόσωπα αυτά. Μου αρέσει να κινούμαι σε αυτά τα ειλικρινή

που χρειάζομαι.

συναισθήματα. Αυτό που περιγράφεις ως ακραίο, για μένα είναι κάτι πραγματικό και αληθινό, μέσα
ίσως από μία ποιητική ματιά. Πιστεύω ότι η ένταση στη δουλειά μου προκύπτει από το ρεαλισμό και
από ένα είδος ποιητικής έκφρασης.
> Την ίδια στιγμή, ενώ στην ταινία βυθιζόμαστε διαρκώς στην τραγωδία, στο τέλος υπάρχει μια
ακτίνα αισιοδοξίας.
Είναι η κλασική δομή μιας ελληνικής τραγωδίας. Στο κλείσιμο υπάρχει η κάθαρση, αυτή η αίσθηση

χο τις εξαιρετικές ερμηνείες από την Frances O’ Connor, τη

ένα έργο που γράφτηκε πριν 12 χρόνια, άρα μιλάμε για πολιτικές

ότι μπορείς να συνεχίσεις, αλλάζει ο τόνος. Είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά, τα παιδιά επιστρέφουν

Miranda Otto και τη Βικτώρια Χαραλαμπίδου. Οι “Ευλογη-

αναφορές με τις οποίες πολλοί λίγοι θα μπορούσαν να συνδεθούν.

στην αγκαλιά της μητέρας τους.

μένες Αγκαλιές” βγαίνουν αυτόν το μήνα στις αίθουσες και η

Οπότε, καθώς αρχίσαμε να δουλεύουμε το σενάριο, καταλάβαμε

> Δε φοβηθήκατε μήπως σας κατηγορήσουν για εκβιαστικό happy end;

Σπούδασε νομική, αλλά τελικά την κέρδισε η έβδομη τέχνη.

Άννα Κόκκινος επισκέφθηκε την Αθήνα στο πλαίσιο του κινη-

ότι είχαμε ένα αρκετά θεατρικό υλικό, αυτό που χρειαζόμασταν

Καθόλου, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πραγματικό τέλος. Έτσι κατά μία έννοια πάντα τα παιδιά στο

Συστήθηκε στο κοινό το 1998 και τράβηξε την προσοχή του

ματογραφικού φεστιβάλ “Νύχτες Πρεμιέρας Conn-X”.

πλέον ήταν το συναισθηματικό στοιχείο, το οποίο ήταν και αυτό

τέλος επιστρέφουν στο σπίτι τους. Επίσης, δε μιλάμε για ένα χαρούμενο τέλος. Υπάρχει μια νότα αι-

που πίστευα ότι θα χάριζε την οικουμενικότητα στην ταινία. Πέρα

σιοδοξίας, αλλά όχι χαράς ή αφέλειας. Άλλωστε, η κλιμάκωση της ταινίας δεν έχει να κάνει με κάποιο

με το “Κατά Μέτωπο” (Head On), όπου παρουσιάζει μία μέρα
από τη ζωή του Άρη, ενός Eλληνοαυστραλού που έρχεται αντι-

> Το αρχικό θεατρικό έργο έχει τον τίτλο “Ποιος Φοβάται την

από αυτό εξ’ αρχής ο ρόλος με τον οποίο είχα συνδεθεί πιο πολύ

αίσιο τέλος.

μέτωπος με τη σεξουαλικότητά του. Συνέχισε να εξερευνά την

Εργατική Τάξη”, που δίνει έναν έντονα πολιτικό τόνο. Αντίθε-

ήταν ο ρόλος της Ρόντα, της μητέρας που έχει προβλήματα με

> Η ερμηνεία της Frances O’ Connor είναι συγκλονιστική. Πώς καταφέρνει κανείς να βρει δεκα-

ανδρική σεξουαλικότητα στο “The Book of Revelation”, και

τα, ο τίτλος “Ευλογημένες Αγκαλιές” δείχνει ένα πιο συναι-

την Πρόνοια. Η φράση που η ίδια λέει, ότι τα παιδιά της είναι η

τρείς κύριους ρόλους χωρίς να κάνει ούτε ένα λάθος στην επιλογή των ηθοποιών;

επιστρέφει με μία άκρως ενδιαφέρουσα και συναισθηματικά

σθηματικό μονοπάτι. Γιατί τέτοια στροφή;

ευλογία της, ισχύει για κάθε μητέρα. Και αυτή η φράση ήταν που

Πέρασα οκτώ μήνες αναζητώντας τα παιδιά που θα παίξουν, ενώ παράλληλα αναζητούσα τους ρόλους

έντονη σπονδυλωτή ταινία -χωρίς όμως εύκολες συγκινήσεις-

Γιατί το πρωτότυπο κείμενο είχε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτι-

μου έδωσε την κατεύθυνση για την ταινία. Με αυτό τον τρόπο

των μητέρων. Επίσης πέρασα πολύ καιρό προσπαθώντας να δω πως λειτουργούν ως σύνολο τα παιδιά

που πραγματεύεται τη σχέση μητέρας παιδιού, και με σύμμα-

κό πλαίσιο, άμεσα συνδεδεμένο με τη Μελβούρνη. Επίσης είναι

προέκυψε και η ιδέα να πούμε την ιστορία σε δύο μέρη, πρώτα

με τις ηθοποιούς μου και να τους ταιριάξω. Πρέπει να είδα περίπου δύο χιλιάδες παιδιά, και πέρασα
πολύ καιρό έτσι ώστε να ξέρω ότι το κοινό μπορούσε να αντιληφθεί τους χαρακτήρες και ότι κάθε
παιδί ενσάρκωνε αυτό το χαρακτήρα.
> Έχει ενδιαφέρον ότι σε αντίθεση με άλλες σπονδυλωτές ταινίες, αυτό που συνδέει τις ιστορίες
σας είναι το συναίσθημα και ένας γενικότερος θεματικός άξονας και όχι μία σειρά συμπτώσεων.
Αυτό ήταν κάτι που ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Δεν ήθελα να κάνουμε ένα πλέγμα συμπτώσεων.
Ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον να ενώσεις την ταινία μέσα από μία τόσο απλή αλλά δυνατή ιδέα, της
σχέσης μεταξύ μητέρας και παιδιού. Είχαμε λοιπόν μια δυνατή δομή, αλλά μας επέτρεπε να αυτοσχεδιάσουμε αρκετά και να δούμε που μπορούν να οδηγήσουν αυτές οι ιστορίες.
> Έχετε πάει σε πολλά φεστιβάλ με την ταινία, σε διαφορετικές χώρες. Διαφέρουν οι αντιδράσεις;
Με αυτή την ταινία έχω πάει σε πάρα πολλές χώρες, θα έλεγα ότι έχω πάει σε όλο τον κόσμο. Αυτό που
με εντυπωσίασε είναι ότι γενικότερα ο κόσμος αγκάλιασε την ταινία, έμοιαζαν να έχουν καταλάβει
τους ήρωες. Κατά μία έννοια είχαμε καταφέρει να δώσουμε στην ταινία την οικουμενική πλευρά που
θέλαμε.
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Τα βουνά των Κυκλάδων μπορούν
να ξαναπρασινίσουν

φωτό: Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας
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Οι κηπουροί
του φθινοπώρου

Ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στις αλλαγές στο πράκείμενο:

cba

Έλενα Συμεωνίδου
Permaculture Designer
elenasym@gmail.com

Η παραπάνω απάντηση στο ερώτημα, εάν η βροχή φέρνει τα δέντρα ή τα δέντρα τη βροχή

σινο που μας περιβάλλει. Είτε πρόκειται για έναν βασιλικό στο μπαλκόνι, είτε για τα λαχα-

ρίχνει ένα διαφορετικό φως στον κίνδυνο της ερημοποίησης των Κυκλάδων, αλλά και ολό-

νικά σ’ ένα μικρό κήπο, είτε για τα οπωροφόρα δέντρα ενός μεγαλύτερου χωραφιού τώρα

κληρης της μεσογειακής λεκάνης. Ίσως μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την τάση εάν κατα-

είναι η εποχή που νοιώθουμε άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο... καλοί κηπουροί.

φέρουμε να ξαναπρασινίσουμε τις άγονες και γυμνές εκτάσεις της χώρας μας. Αλλά πώς; Οι

Ο τρόπος και η συχνότητα του ποτίσματος ή το είδος των φυτών που μπορούμε να

“Ενώ βρισκόμουν σε μια έρημο στην Αμερική, κατάλαβα ξαφνικά ότι η βροχή δεν πέ-

κλασικές μέθοδοι αναδάσωσης φαίνεται ότι είναι δαπανηρές και όχι ιδιαίτερα αποτελεσματι-

φυτέψουμε είναι μερικές από τις απορείες που μας λύνει ο τεχνικός γεωπονίας, Γιώργος

φτει από τον ουρανό, πηγάζει από το ίδιο το έδαφος. Οι έρημοι δε σχηματίζονται επειδή

κές, χώρια το γεγονός ότι δεν εφαρμόζονται στην έκταση που θα μπορούσε να ανατρέψει τη

Φρέρης.

δεν υπάρχει βροχή. Μάλλον η βροχή παύει να πέφτει επειδή έχει εξαφανιστεί η βλάστηση.

σημερινή κατάσταση. Μία απάντηση ίσως βρίσκεται στη μέθοδο της Φυσικής Καλλιέργειας.

> Κάθε πότε πρέπει να ποτίζουμε τα λουλούδια μας;

Η κατασκευή ενός φράγματος στην έρημο είναι μια προσπάθεια να θεραπεύσουμε τα συ-

Η Φυσική Καλλιέργεια είναι μία μέθοδος γεωργικής καλλιέργειας που ελαχιστοποιεί την αν-

Κάθε φυτό έχει τις δικές του ανάγκες και θα πρέπει να μάθουμε ποιες είναι αυτές. Ανάλο-

μπτώματα της ασθένειας, αλλά δεν είναι η στρατηγική που θα αυξήσει τις βροχοπτώσεις.

θρώπινη παρέμβαση στην καλλιεργούμενη γη, χωρίς όργωμα, βοτάνισμα, κλάδεμα και χωρίς

γα με τη θερμοκρασία, τη θέση, την εποχή, κάθε φυτό χρειάζεται άλλη ποσότητα νερού.

Πρώτα θα πρέπει να μάθουμε πώς να αποκαταστήσουμε τα παλιά δάση”, γράφει ο Ιάπω-

τη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων. Βεβαία, η μετάβαση από τη συμβατική

Επίσης οι κάκτοι και τα παχύφυτα χρειάζονται λίγο νερό, ενώ άλλα είδη έχουν μεγαλύτερες

νας Μασανόμπου Φουκουόκα στο βιβλίο του “Η Φυσική Καλλιέργεια”.

γεωργία στη φυσική καλλιέργεια γίνεται σταδιακά και με συγκεκριμένες εδαφοβελτιωτικές

απαιτήσεις. Θα πρέπει να ελέγχουμε το χώμα και την ικανότητα του να συγκρατεί νερό,

μεθόδους, που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη σοβαρή υποβάθμιση που έχει υποστεί η

έτσι ώστε να φτιάξουμε το κατάλληλο πρόγραμμα ποτίσματος. Σχετικά με την εποχή ξε-

καλλιεργημένη γη.

κινάμε και μειώνουμε την ένταση του ποτίσματος μέχρι να έρθει ο χειμώνας που σχεδόν

Ο φυσικός καλλιεργητής χρησιμοποιεί για το χωράφι του μια τεχνική σποράς που μπορεί

μηδενίζεται.

να χρησιμοποιηθεί και για την αναδάσωση, αναβλάστηση άγονων εκτάσεων και ερήμων. Η

> Πώς πρέπει να ποτίζουμε τα φυτά;

τεχνική αυτή συνίσταται στη δημιουργία σβώλων που περιέχουν σπόρους και αργιλόχωμα και

Το νερό πρέπει να πέφτει με ήπιο τρόπο κοντά στη ρίζα του φυτού. Επίσης, η ποσότητα να

η σπορά αυτών των σβώλων γίνεται χωρίς όργωμα ή άλλη επεξεργασία της γης.

είναι τέτοια ώστε το φυτό να ξεδιψάσει, κάτι που μπορούμε να διαπιστώσουμε ελέγχοντας

Οι σβώλοι από αργιλόχωμα προστατεύουν τους σπόρους από πουλιά, τρωκτικά και έντο-

αν το νερό λιμνάζει. Πρέπει να αποφεύγονται οι ώρες με υψηλές θερμοκρασίες ή όταν έχει

μα και, όταν ριφθούν πριν αρχίσει η περίοδος των βροχών, εξασφαλίζουν στους σπόρους τις

πολύ αέρα γιατί στεγνώνουν πολύ γρήγορα.

απαραίτητες συνθήκες για να βλαστήσουν με τον ερχομό της βροχής. Οι σπόροι που χρησι-

> Τι να φυτέψουμε;

μοποιούνται είναι από μία μεγάλη ποικιλία φυτών, που περιλαμβάνουν δασικά δέντρα, οπω-

Αυτή την εποχή θα φυτέψουμε βολβούς που θα ανθίσουν την άνοιξη. Τέτοιοι βολβοί είναι

ροφόρα, φυτά χλωρής λίπανσης, ψυχανθή, δημητριακά, λουλούδια, βότανα και λαχανικά. Σε

η τουλίπα, οι υάκινθοι, οι φρέζιες, ο νάρκισσος και ο κρόκος. Όσον αφορά στα λαχανικά

περίοδο ενός χρόνου (αλλά προσοχή στα αιγοπρόβατα, πρέπει απαραιτήτως να μείνουν μα-

μπορούμε να φυτέψουμε μαρούλι, μπρόκολο, λάχανο το κουνουπίδι και το πράσο (τα οποία

κριά από τα φρέσκα βλαστάρια!), το σύστημα θα έχει αποκτήσει μία πρώτη ισορροπία, και τα

προμηθευόμαστε ως φυτά) επίσης έχουμε και τα σπορικά (που σημαίνει ότι μεταφυτεύο-

φυτά που θα έχουν εγκλιματιστεί και επικρατήσει στις υπάρχουσες συνθήκες θα αποτελέσουν

νται κατευθείαν πριν γίνουν φυτό) όπως το σπανάκι, τα κουκιά, το παντζάρι, το ραδίκι, το

τη βάση για το νέο δάσος.

κρεμμύδι και το σκόρδο.
> Πότε πρέπει να γίνεται η λίπανση των φυτών;
Η συχνότητα της λίπανσης καθορίζεται από το είδος του φυτού, το στάδιο της ανάπτυξής

Στην πράξη: 28-31 Οκτωβρίου

Γιορτή Αναβλάστησης στην Πάρο
με τη μέθοδο της Φυσικής Καλλιέργειας

του και την εποχή. Τον Οκτώβρη γίνεται η βασική λίπανση και η συμπληρωματική γίνεται
ανά μήνα.

Ο Παναγιώτης Μανίκης, υπεύθυνος του Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας στην Ελλάδα και μαθητής του Φουκουόκα, θα είναι στο Tao’s Center
στην Πάρο στις 28-31 Οκτωβρίου για μία γιορτή σποράς και αναβλάστησης. Θα
πραγματοποιηθούν σεμινάρια για τη φυσική καλλιέργεια για το ευρύ κοινό αλλά και για
ερασιτέχνες και επαγγελματίες αγρότες, εργαστήρια παραγωγής σβώλων και σπορές σε
διάφορες γωνιές του νησιού και στο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου. Η
είσοδος είναι ελεύθερη αλλά θα χρειαστεί να δηλώσετε συμμετοχή στο 22840-28882 ή
στο Paros.Seed.Festival@taos-greece.com, με τον αριθμό των επισκεπτών και τις μέρες
επίσκεψής σας. Λεπτομέρειες για το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης θα αναρτηθούν στο blog της περιβαλλοντικής δράσης του
Tao’s Center www.permaculture-greece.org

info

φωτό: Ell Brown

cba
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“ Μου γεννήθηκε η ιδέα
να εδραιωθεί
αυτή η ορχήστρα σε
σταθερή βάση και,
γιατί όχι, αργότερα να
θεσμοθετηθεί ”

ο Νίκος Κυπουργός και
η Ορχήστρα των
cba

Κυκλάδων

συνεντευξη:

Τζένη Παπαζιού

Πολυγραφότατος και πολυβραβευμένος ο Νίκος Κυπουργός ξεκίνησε με τη “βαριά”
κληρονομιά της συνεργασίας του -από πολύ νεαρή ηλικία και για περίπου 20 χρόνια- με
τον Μάνο Χατζιδάκι. Κατάφερε να αναπτύξει το προσωπικό του ύφος και να δημιουργήσει έργα που έχουν αφήσει ιστορία. Υπογράφει τη μουσική σε περισσότερες από 100
θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες και πάνω από 20 δίσκους. Είναι
γνωστός από τις δισκογραφικές δουλειές του στον “Σείριο”, αλλά και από τη μουσική επένδυση πολλών θεατρικών παραστάσεων (“6 Πρόσωπα ζητούν συγγραφέα” του
Πιραντέλο, “Γαλάζιο πουλί” του Μαίτερλινκ, “Άμλετ” του Σαίξπηρ, “Γέρμα” του
Λόρκα κ.ά.), ραδιοφωνικών εκπομπών, μεταξύ των οποίων και η Λιλιπούπολη, τηλεοπτικών σειρών (“Τα ψάθινα καπέλα”, “Οι φρουροί της Αχαϊας” κ.ά.). Πολλά έργα
του για κινηματογραφικές ταινίες έχουν βραβευτεί (“Rom” του Μεν. Καραμαγγιώλη, “Ο
Δραπέτης” του Λ. Ξανθόπουλου, “Πεθαμένο λικέρ” του Γ. Καρυπίδη κ.λπ), ενώ έχει επενδύσει
μουσικά και αρκετές ξένες ταινίες. Έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με τις Κυκλάδες καθώς ζει
μόνιμα στη Σύρο και φαίνεται πως ήρθε πλέον η ώρα να δημιουργήσει περικυκλωμένος από τα
νερά του Αιγαίου.

Η αγάπη μου για το θέατρο και τον κινηματογράφο με οδήγησε σ’ έναν σχετικά “περιθωριακό”
χώρο της μουσικής δημιουργίας, αρκετά “προστατευμένο” θα τον ονόμαζα εγώ, που κάλυπτε
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σε μεγάλο βαθμό τις εκφραστικές μου ανάγκες
> Τα τελευταία πέντε χρόνια ζείτε στη Σύρο. Ποιό ήταν το κίνητρο αυτής της επιλογής;

κάναμε μια πολύ καλή πρόβα, σε θαυμάσια ατμόσφαιρα. Επιβεβαίωσα το υψηλό τους επίπεδο

Αναζητούσα καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου, άρα και για τους

και αποφάσισα να δουλέψουμε μαζί και να διευθύνω εγώ ο ίδιος την ορχήστρα. Είχα καιρό

άλλους. Να δουλεύεις εδώ έχει τεράστια διαφορά• μια βόλτα στη θάλασσα σε αναζωογονεί,

να χαρώ τόσο σε μια πρόβα. Επίσης διαπίστωσα με χαρά ότι έχουμε στη Σύρο πολλές καλές

ή έστω μια ματιά από το παράθυρο. Δεν ξέρετε τι θα πει να είσαι μια ζωή Αθηναίος… Και μη

φωνές. Κι αμέσως μετά μου γεννήθηκε η ιδέα να εδραιωθεί αυτή η ορχήστρα σε σταθερή

νομίζετε ότι μισώ την Αθήνα ή ότι υποτιμώ τις αρετές της. Απλώς οι εδώ αρετές υπερτερούν

βάση και, γιατί όχι, αργότερα να θεσμοθετηθεί. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα και για άλλες

συντριπτικά. Διαβάζω τέσσερις φορές περισσότερα βιβλία, ακούω τέσσερις φορές περισσότερη

πόλεις, ιδίως στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Θα ήθελα να δίνει τακτικές συναυλίες με

μουσική… Ανακαλύπτω πράγματα που νόμιζα ότι ήξερα, έμαθα τους ανέμους, είδα να

τραγούδια και μουσικές σημαντικών δημιουργών. Μίλησα το καλοκαίρι με φίλους συνθέτες

γεννιέται μια καταιγίδα, ξέρω πόσων ημερών είναι η σελήνη. Ζω σ’ έναν ρυθμό ανθρώπινο,

και ερμηνευτές και με διαβεβαίωσαν ότι με μεγάλη χαρά θα συνεργαστούν με την ορχήστρα

που δεν μου επιβάλλεται, δεν τρέχω πίσω του. Ζω σε μια πανέμορφη πόλη, ζωντανή όλο το

μας, κάνοντας δικές τους συναυλίες. Κάποιοι μάλιστα απ’ αυτούς θα βρεθούν στο Θέατρο

χρόνο, αρκετά μακριά από την Αθήνα για να είναι προστατευμένη, αλλά και αρκετά κοντά για

Απόλλων και ίσως συμμετάσχουν φιλικά.

να μετακινούμαι εύκολα όποτε χρειάζεται. Δυο βήματα από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και να
σκεφτείτε ότι τη Σύρο δεν την ήξερα, την απέφευγα… Μόλις τη γνώρισα, πριν επτά χρόνια,

> Μπορούμε να μιλήσουμε για την Ορχήστρα Νίκου Κυπουργού;

ένιωσα ότι εδώ θέλω να μείνω. Από την πρώτη κιόλας μέρα βρήκα το σπίτι στο οποίο μένω!

Εγώ απλώς θα βοηθήσω όσο χρειαστεί ώστε σιγά-σιγά να εδραιωθεί. Η ορχήστρα είναι

Ήταν αυτό που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας…

ομαδική υπόθεση, όχι προσωπική. Πώς σας φαίνεται το όνομα “Ορχήστρα των Κυκλάδων”;
Έχουμε κιόλας την πρώτη πρόταση για να παίξουμε και σε άλλο κυκλαδίτικο νησί. Αλλά

> Παρά του ότι ζείτε αρκετά χρόνια στο νησί θα έλεγε κανείς πως έχετε αποφασίσει να

γι’αυτό θα τα πούμε άλλη φορά.

μείνετε για λίγο “ήσυχος” και να μην συμμετέχετε σε μουσικές δράσεις, όπως συναυλίες.
Ναι, διότι εδώ αναζητούσα ακριβώς το αντίθετο από την έντονη δραστηριότητά μου στην

> Η τεράστια επιτυχία της Λιλιπούπολης πιστεύετε ότι “δυσκόλεψε” τον κόσμο να έρθει

Αθήνα. Μια καλύτερη σχέση με το χρόνο, με τη φύση και με τη μουσική.

σε επαφή με άλλα σας έργα;
Συνήθως, η επιτυχία μιας δουλειάς ανοίγει δρόμους και για άλλες. Κι έτσι έγινε, απλώς δεν

> Τι οδήγησε στη διοργάνωση αυτής της συναυλίας;

εξελίχθηκα σε “εμπορικό” συνθέτη. Δεν το επεδίωξα, και δεν λέω ότι θα το κατάφερνα αν το

Η γνωριμία μου με τους μουσικούς που θα δείτε επί σκηνής. Δεν φανταζόμουν ότι το νησί

είχα επιδιώξει. Η αγάπη μου για το θέατρο και τον κινηματογράφο με οδήγησε σ’ έναν σχετικά

διαθέτει τέτοιο δυναμικό, σε ποιότητα, ποικιλία, αριθμό μουσικών. Γνώρισα παιδιά από τη

“περιθωριακό” χώρο της μουσικής δημιουργίας, αρκετά “προστατευμένο” θα τον ονόμαζα

Φιλαρμονική, την Αλίς Λαμπάρς, την αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής, που κάνει πολύ καλή
δουλειά εκεί, αλλά και μουσικούς που παίζουν άλλα είδη, από παραδοσιακά όργανα έως ροκ…
Γνώρισα παιδιά που γράφουν ωραία τραγούδια, γνώρισα τέλος κι αυτούς που μου πρότειναν
να παρουσιάσω κάτι δικό μου, να συνεργαστούμε. Είπα λοιπόν, ναι, να κάνω μια συναυλία,
αλλά με τον όρο όλοι όσοι συμμετάσχουν να είναι Συριανοί, είτε από καταγωγή, είτε κάτοικοι
όπως εγώ. Η διοργάνωση της συναυλίας γίνεται σε συνεργασία του Φεστιβάλ Άνω Σύρου και
του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ερμούπολης κάτι που το χαίρομαι πολύ, καθώς φαίνεται
πως η μουσική πρωτοπορεί: ενώνει τους δήμους πριν ενωθούν διοικητικά!
> Πείτε μας δυο λόγια για την ορχήστρα. Ποιοι συμμετέχουν και ποιοι είναι οι στόχοι της;
Συμμετέχουν μουσικοί απ’ όλους αυτούς τους διαφορετικούς χώρους. Βοηθάει και το ότι το
πρόγραμμα αποτελείται κυρίως από τραγούδια γραμμένα για το θέατρο και τον κινηματογράφο.
Οι τόσες διαφορετικές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις για τις οποίες έγραψα μουσική,
μου επέτρεψαν (ή μου επέβαλαν κάποτε) να κινούμαι σε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής,
κλασικής, παραδοσιακής, ροκ… Όλοι αυτοί οι μουσικοί μαζευτήκαμε πριν λίγο καιρό και
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Ένα όνειρο,ένα μουσείο
cba
εγώ, που κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό τις εκφραστικές μου ανάγκες. Το παιχνίδι των εταιριών,

Νομίζω ότι είστε πολύ ευγενής! Το μόνο που προσπαθώ είναι να μην υποτιμώ τα παιδιά. Αν κάτι δεν

της σόου μπίζνες και της δημοσιότητας δεν με έλκυε ποτέ. Παρά τα φαινόμενα, νομίζω ότι

είναι καλό για τους μεγάλους, αποκλείεται να είναι καλό για τα παιδιά, όπως ακριβώς συμβαίνει

κατά βάθος είμαι μοναχικός, για να μην πω ώρες-ώρες αγοραφοβικός…

και με την τροφή... Χρειάζεται απλώς περισσότερη αγάπη και φροντίδα. Από την άλλη, κάθε

κείμενο/φωτογραφιεσ:

Μαρίνα Ρηγούτσου

Πώς ένας υδραυλικός από το Μπρίστολ απέδειξε πως ένα όνειρο μπορεί να οδηγήσει
στην εξέλιξη της βιομηχανίας και να αντικαταστήσει τις μέχρι τότε τεχνικές;

ευαίσθητος μεγάλος διατηρεί νομίζω ένα μέρος της παιδικότητάς του, άλλος περισσότερο, άλλος

Αγγλία, 1782

> Έχετε κάνει πολύ σημαντικές σπουδές πάνω στη μουσική -και όχι μόνο. Θεωρείτε πως

λιγότερο φανερά. Μια πιο καθαρή ματιά, μια όρεξη για αναζήτηση... Αλλιώς στεγνώνει, γερνάει

ένας μουσικός χρειάζεται το ίδιο και έναν καλό δάσκαλο;

πριν την ώρα του. Έχω δει γέρους τριαντάρηδες αλλά και νέους ογδοντάρηδες. Σ’ αυτά λοιπόν τα

Ο William Watts ονειρεύτηκε πως περπατούσε μέσα στην καταιγίδα, αλλά αντί για νερό έπεφτε

Ο καλός δάσκαλος μας βοηθά ν’ ανακαλύψουμε αυτό που ήδη περιέχουμε. Τίποτα περισσότερο,

παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, απευθύνεται και η συναυλία μας. Στο πρώτο μέρος μάλιστα έχουμε

λιωμένο μολύβι, οι σταγόνες του οποίου ήταν τέλεια σφαιρικές. Προκειμένου να ελέγξει την ορθότη-

αλίμονο, αλλά και τίποτα λιγότερο: μπορεί να εκμαιεύσει τον καλύτερο εαυτό μας. Τελικά η

πολλά τραγούδια από τα “Μυστικά του κήπου”, γραμμένα για θεατρικές παραστάσεις για παιδιά.

τα της ιδέας που του παρουσιάστηκε μέσα από αυτό το όνειρο, έριξε λιωμένο μολύβι από την κορυφή

μάθηση εξαρτάται από εμάς, από την ανάγκη μας να ψάχνουμε. Καλός δάσκαλος χωρίς καλό

Στο δεύτερο μέρος “μεγαλώνουμε” λίγο, αλλά χωρίς, ελπίζω, να χάνουμε κι εμείς τη διάθεση

του πύργου της εκκλησίας St. Mary, μέσα σε νερό που βρισκόταν κάτω. Αυτό ήταν! Το πείραμα

μαθητή δε νοείται. Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι που μας διδάσκουν με το έργο τους κι ας μη

μας για παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι για τη μουσική, όπως και για το θέατρο, χρησιμοποιούμε το

στέφθηκε με επιτυχία και από τότε η δημιουργία σκαγιών μέσω πτώσης από μεγάλο υψόμετρο, που

συναντηθήκαμε ποτέ…

ρήμα παίζω.

εξασφάλιζαν μεγάλοι πύργοι ή πηγάδια με νερό, υιοθετήθηκε από τις μεγάλες μονάδες παραγωγής.

> Η μουσική που έχετε γράψει για παιδιά έχει νανουρίσει αλλά και “αφυπνίσει” πολλούς
μικρούς ενώ έχει μαγέψει ακόμα περισσότερους ενήλικες. Πως καταφέρνετε να αγγίζετε
το ευαίσθητο και “παρθένο” παιδικό αυτί και ταυτόχρονα να επικοινωνείτε με τα ίδια
έργα και με τους ενήλικες;

Η Ορχήστρα των
Κυκλάδων ανοίγει πανιά

Σύρος, 2010
Αυτή τη διαδικασία παραγωγής κυνηγετικών σφαιριδίων μπορεί να γνωρίσει από κοντά ο επισκέπτης στο Βιωματικό Μουσείο Παραγωγής Σκαγιών που άνοιξε αυτό το καλοκαίρι τις πύλες του
ως τμήμα του ΚΕΤΕΠΟ-ΒΜΕ. Το εργοστάσιο “Κυνηγετικών Σφαιριδίων Γεωργίου Αναιρούση” λειτουργούσε από το 1889 έως και την περίοδο του μεσοπολέμου με τελευταίες αναλαμπές κάποιες

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου παρουσιάζονται στο Θέατρο Απόλλων συνθέσεις και τραγούδια του Νίκου Κυπουργού από το θέατρο και τον κινηματογράφο.

περιόδους της δεκαετίας του 1950. Η μοναδική, για τα ελληνικά δεδομένα, βιομηχανική κληρονομιά
της Σύρου αναδεικνύεται μέσα από αυτό το επιβλητικό κτίριο με τον ύψους περίπου 20 μέτρων πύργο
ψύξεως μολύβδου και τα ισόγεια τμήματα που τον περιβάλλουν, το οποίο μετατράπηκε σε μουσείο για

Στη συναυλία-αφιέρωμα θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά, υπό τη διεύθυνση του ίδιου

να μας εξιστορήσει τη σκληρή πραγματικότητα μιας πιο αυθεντικής εποχής.

του συνθέτη, η νεοσύστατη Ορχήστρα των Κυκλάδων, η οποία αποτελείται από μουσικούς

“Η εργασία στο σκαγιοποιείο ήταν πολύωρη και κουραστική. Το περιβάλλον ήταν πολύ ανθυγιει-

που ζουν στη Σύρο. Θα τραγουδήσουν: Ανδρέας Γιαλόγλου, Κλέαρχος Καραγιαννίδης, Χρυ-

νό, καθώς οι εργαζόμενοι, πέντε έως δέκα άτομα, έρχονταν σε επαφή με το μόλυβδο, το αρσενικό και

σούλα Κεχαγιόγλου, Σοφοκλής Κοσκινάς, Μαρία Κουσουλάκου, Αποστόλης Μάρης, Πανα-

το αντιμόνιο, στοιχεία εξαιρετικά τοξικά, που προκαλούσαν μακροπρόθεσμα θανατηφόρες ασθένει-

γιώτης Μιχαλίτσης, Νικολέττα Σταματάκου, Έλσα Χαραλάμπους, ενώ θα συμμετέχει φιλικά

ες”. Οι επεμβάσεις συντήρησης περιορίστηκαν στο ελάχιστο, όπως οι απαραίτητες εργασίες στήριξης

και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης. Επίσης συμμετέχει η Χορωδία Νέων του Μουσικού Ομίλου Σύρου

στον πύργο ψύξης του μολύβδου, η αντικατάσταση της φθαρμένης στέγης, η διάσωση του εξοπλισμού

σε διδασκαλία Δημήτρη Παπαθεοδώρου και η Παιδική Χορωδία Αθλητικού Κέντρου Δήμου

και ο καθαρισμός του εσωτερικού χώρου. Το νέο αυτό μουσείο στοχεύει στη βιωματική εμπειρία των

Ερμούπολης σε διδασκαλία Μανώλη Σκουλά.

επισκεπτών συνδυάζοντας την έκθεση των αυθεντικών αντικειμένων με τις νέες τεχνολογίες.
Στον επισκέπτη αρχικά δίνονται πληροφορίες σχετικές με την επιχείρηση, μέσα από αντίγραφα

Τη διοργάνωση υπογράφουν το Φεστιβάλ Άνω Σύρου “Στις Γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη” και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης.

εγγράφων της επιχείρησης που μπορεί να μελετήσει επί τόπου. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν
στον πύργο ψύξης εκτίθενται στο ισόγειο, μαζί με ένα σχετικό βίντεο, ώστε ο παρευρισκόμενος να
εξοικειωθεί με το χώρο του πύργου, που ήταν το κύριο μέρος για την παραγωγή σκαγιών. Τη ζω-

Σύμφωνα με τον Θέμη Ροδαμίτη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Άνω Σύρου “αυτή

τική σημασία του πύργου ο επισκέπτης μπορεί να την αντιληφθεί χάρη σε μια εικαστική προβολή,

η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει πολύ καλές υποδομές στον τόπο γιατί ο Νίκος Κυπουργός εί-

εμπνευσμένη από τις διαρκείς ριπές μολύβδου από ψηλά, στη βάση του, σε μια λεκάνη με νερό που

ναι ένας πολύ αξιόλογος συνθέτης και άνθρωπος και θα μπορέσει να δώσει πνοή σε ένα τέτοιο

δίνει την αίσθηση ότι η λειτουργία του δεν έπαψε ποτέ. Η εικαστική ερμηνεία της μουσειολογικής

εγχείρημα με αρκετά καινοτόμα στοιχεία, που τα έχουν ανάγκη οι μουσικοί για να απελευθε-

προσέγγισης συνεχίζεται στο μικρό παρακείμενο αποθηκάκι, όπου οι φωνές ανθρώπων που δούλεψαν

ρωθεί η φαντασία και η δημιουργικότητά τους. Ο Ν. Κυπουργός δεν είναι ένας συνθέτης που

στο Σκαγιοποιείο αντηχούν ακόμα και τον προσκαλούν σε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Στη συνέχεια,

απλά γράφει καλές μουσικές. Ξέρει να στήσει και να παρουσιάσει μια συναυλία. Αν δείτε πώς

ο επισκέπτης μπορεί όχι μόνο να δει αλλά και να δουλέψει τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για

χρησιμοποιεί τα τραγούδια, με ποια σειρά, πώς αξιοποιεί τους συντελεστές, πώς συνδυάζει

τη διαλογή και το γραφήτωμα των σφαιριδίων από μόλυβδο.

τις φωνές, το εναλλασσόμενο ρεπερτόριο από τη διαδρομή του στον κινηματογράφο και το
θέατρο, θα δείτε ότι προσφέρει ευχαρίστηση και ψυχαγωγία και χαρά σε μια του συναυλία”.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού, Κωνσταντίνο Μπιτζάνη “σήμερα
το Σκαγιοποιείο Αναιρούση διασώζεται αυτούσιο με σημαντικό τμήμα του αυθεντικού μηχανολογικού
εξοπλισμού και θεωρείται από το βρετανικό Ινστιτούτο Ιronbridge η πληρέστερη μονάδα στο είδος

> 30 Οκτωβρίου
> Θέατρο Απόλλων
> Ώρα έναρξης: 21.00
> Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, 8 ευρώ φοιτητικό

της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα βιωματικό μουσείο που δίνει στον επισκέπτη την
ευκαιρία να βιώσει το κλίμα της εποχής και να κατανοήσει τη λειτουργία του και κυρίως τον μοναδικό

info

τρόπο να κατασκευαστούν τέλεια σφαιρικά σκάγια χωρίς τη χρήση καλουπιών”.
Τέλος, η έκθεση ολοκληρώνεται με μια σύντομη ενημέρωση του επισκέπτη σχετικά με τη διανομή
των προϊόντων του μικρού εργοστασίου Αναιρούση, καθώς και με αναφορά σε άλλα αντίστοιχα ανά
τον κόσμο εργοστάσια με τον χαρακτηριστικό πύργο ψύξης.

Ε Ν ΔΥ Μ ΑΤΑ - Υ Π Ο Δ Η Μ ΑΤΑ
Βοκοτοπούλου 4, Σύρος - 22810 85658
simvolo_siros@yahoo.gr
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Πάρε το ποδήλατο σου...
Αρκετοί δραστήριοι ποδηλάτες της Σύρου έκαναν τα λόγια πράξη και συσπειρώθηκαν οργανώνοντας ομαδικές ποδηλατάδες και
συναντήσεις. Το Σαββατοκύριακο 16-17 Οκτωβρίου οι ποδηλάτες της Σύρου θα συναντηθούν με σκοπό να οργανώσουν τη δράση τους
αλλά και να κάνουν όλοι μαζί τη βόλτα τους. Πληροφορίες για το πότε και το που θα βρείτε στη σελίδα http://podilates_syrou.byethost15.
com/. Ενδιαφέρον για συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε και στην ομάδα “Ποδηλατάδα στη Σύρο” στο Facebook.

cba

κείμενο:
Πάνος Δραμυτινός
panos@dramitinos.gr
εικονογραφηση:
Βασίλης Ευδοκιάς

Κάνε πετάλι

Στην Ελλάδα, περιμένοντας εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια τους υπεσχημένους ποδηλατόδρομους,
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οι ποδηλάτες έχουν πάρει πρωτοβουλίες για μαζική κινητοποίηση και διεκδίκηση των δημόσιων δρόμων
ρατάει όλα για να δουλέψει ως κούριερ στη Νέα Υόρκη χρησιμοποιώντας ένα αγωνιστικό

μετακίνησης. Η εξέλιξή του είχε πάντοτε ανεξίτηλη επίδραση στη σχέση μας με το ποδήλατο.

ποδήλατο. Αρκεί να δει κανείς αυτήν την ταινία για να συνδέσει συναισθηματικά τη χρήση του

Δηλαδή, όταν κυκλοφόρησαν τα ποδήλατα για βουνό, ακολούθησε μια έξαρση αγοράς και

ποδηλάτου με το πορτοφόλι του.

χρήσης, ύστερα μια σχετική πτώση στη χρήση, αλλά σίγουρα παγίωση ενός αριθμού αφοσι-

Αναρίθμητες τάσεις σχετικά με το ποδήλατο χαρακτηρίζουν τη σημερινή εποχή. Μπορεί

ωμένων χρηστών. Το ίδιο ίσχυσε με τα cross, τα ΒΜΧ, τα αγωνιστικά ποδήλατα, και είναι

κανείς να φιλτράρει ποικιλοτρόπως την πληροφορία και να κατηγοριοποιήσει τη χρήση του

μεγάλη η πιθανότητα να ισχύσει το ίδιο με τα ποδήλατα “πόλης” και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

κατά βούληση: βουνό-πόλη-εξοχή, ψυχαγωγία-επάγγελμα, ηλικιακές ομάδες κ.ά. Αν μείνει

Εντέλει, ο τακτικός παλμός τής μόδας δημιουργεί ένα τοπίο εξατομικευμένης ποδηλατικής

κανείς στο ελληνικό παράδειγμα, είναι αδύνατο να αγνοήσει τη ραγδαία αύξηση χρήσης του

εμπειρίας, με αποτέλεσμα σε μια ποδηλατάδα να συμπορεύεται ο ποδηλάτης με το αγωνιστικό

ποδηλάτου στις επαρχιακές πόλεις που δεν έχουν πολλές ανηφόρες (π.χ. Καρδίτσα), την αύ-

ποδήλατο, το κολάν και τον μετρητή παλμών, δίπλα σε κάποιον με δερμάτινα γαντάκια, iPod

ξηση των ποδηλάτων στην πρωτεύουσα και ειδικά των σπαστών και μικρών ποδηλάτων που

και ειδικό σακίδιο πλάτης. Κάπου σε αυτό το σκηνικό βρίσκει τροφή το κυνικό κοράκι που

Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς πως η χρήση του ποδηλάτου στην Ελλάδα έχει αναχθεί σε εμφανή τάση. Ίσως με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται ο αφορισμός πως στην Ελλάδα

μπαίνουν και στο τρένο. Σιγά σιγά, τα ηλεκτρικά ποδήλατα κάνουν πιο αισθητή την παρουσία

σαρκάζει υπεροπτικά την έπαρση, λες και έχει αξία το κολάν για κάποιον που δεν θέλει να

γίνονται όλα μισό αιώνα μετά την υπόλοιπη Ευρώπη. Ίσως η τάση αυτή να είναι τροφή για τον κυνικό που βλέπει τα κολάν, τα γαντάκια και τα σπαστά ποδήλατα σαν μόδα που θα

τους. Η αστικοποίηση του ποδηλάτου κάνει προσφορότερη την εστίαση της συζήτησης στις

νικήσει τον Λαρς Άρμστρονγκ στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας.

περάσει, και ελπίδα για τον οραματιστή που την πολλαπλασιάζει με τη φαντασία του για να της απονείμει την κυρίαρχη θέση στη μελλοντική μετακίνηση στην πόλη. Όμως, καλό θα

μεγαλουπόλεις, όπου το φαινόμενο έχει ξεχωριστό χαρακτήρα.

ήταν να μη μείνει κανείς στην τάση και …χάσει το δάσος, μιας και τα παρελκόμενα οφέλη αυτής της τάσης είναι ανεκτίμητα.

Από τότε που επινοήθηκε το ποδήλατο δεν εγκατέλειψε ποτέ το προσκήνιο της αστικής

Κάπου στο ίδιο σκηνικό όμως βρίσκει εύφορο έδαφος ο οραματισμός για ένα κόσμο ξαλαφρωμένο από τα πολλά αυτοκίνητα, το καυσαέριο και την κατάληψη του δημόσιου χώρου. Τι
και αν κάποιος γουστάρει να καβαλάει το ποδήλατό του με μπουρνούζι, σπιρούνια και ψάθινο

Σήμερα, δεκάδες χιλιάδες ποδήλατα είναι παρκα-

καπέλο, όταν τα οφέλη είναι κοινά και ανεκτίμητα; Είναι, δε, σε πολλές περιπτώσεις πιθανό τα

ρισμένα σε πιλοτές, γκαράζ, αυλές και κάγκελα σε

αξεσουάρ και η ταύτιση με μια εξιδανικευμένη εικόνα να οδηγήσουν τον χρήστη του ποδηλά-

όλες τις μεγαλουπόλεις του πλανήτη, αλλά όχι μόνο.

του στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, την άμυλα και την αναζήτηση νέων ιδανικών και

Το ποδήλατο είναι βασικό μεταφορικό μέσο σε περι-

αξιών στο σύντομο αλλά διαρκώς αναζωογονητικό ταξίδι της ζωής.

οχές του κόσμου που δεν υπάρχουν αρκετά χρήμα-

Φυσικά, όπως πάντα το κράτος αδιαφορεί αμελώντας προκλητικά να επενδύσει σε κατάλ-

τα για καύσιμα ή για τα ίδια τα οχήματα, αλλά ούτε

ληλες υποδομές που θα ενθαρρύνουν τη χρήση του ποδηλάτου. Παρ’ όλα αυτά, βλέποντας

και οι υποδομές για τη συντήρησή τους (Ινδία, Κίνα,

τους λάτρεις του πεταλιού να παίρνουν μαζικά θαρραλέες πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση των

Ταϋλάνδη, πολλές αφρικανικές χώρες κ.ά.). Άλλα

αυτονόητων -όπως η πρόσφατη ποδηλατάδα στην Ερμούπολη της Σύρου που εξέπληξε με την

ποδήλατα χρησιμοποιούνται και άλλα όχι. Μερικά

πρωτοτυπία της- η εξυπηρέτηση των ποδηλατών είναι θέμα χρόνου και επιμονής.

σκουριάζουν παραμελημένα και άλλα σφύζουν από
ζωντάνια αφού οι ιδιοκτήτες τους τα χρησιμοποιούν
συχνά. Στην Ελλάδα, περιμένοντας εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια τους υπεσχημένους ποδηλατόδρομους, οι ποδηλάτες έχουν πάρει πρωτοβουλίες για
μαζική κινητοποίηση και διεκδίκηση των δημόσιων
δρόμων. Παρόμοιες κινητοποιήσεις γίνονται στις μεγάλες πόλεις τού δυτικού κόσμου, στο πλαίσιο του
κινήματος για κυριαρχία του ποδηλάτου στη θέση
των ρυπογόνων οχημάτων.
Ενώ οι ιστορικοί συζητούν ακόμα για το πότε επινοήθηκε το ποδήλατο, ας παραδεχτούμε πως πλησιάζει τους δύο αιώνες ζωής, αφού το 1818 ένα μοντέλο
του γερμανού βαρόνου Καρλ Ντράις, που είχε τιμόνι
αλλά όχι πετάλια, ήταν ίσως το πρώτο που έδινε τη
χαρά της αυτόνομης μετακίνησης σε δύο τροχούς
(είχε προϋπάρξει και μοντέλο του 1790 που δεν είχε
τιμόνι!). Μαυρόασπρες φωτογραφίες ευρωπαϊκών
πόλεων και επαρχιών της αρχής του προηγούμενου
αιώνα απεικονίζουν παραστάσεις ανδρών και γυναικών που χρησιμοποιούν το ποδήλατο τόσο για αναψυχή όσο και από την ανάγκη φθηνής και εύκολης
μετακίνησης. Από εκείνη την εποχή, η χρήση του ποδηλάτου έχει περάσει αναρίθμητα εξελικτικά στάδια.
Η εδραίωση της αγωνιστικής ποδηλασίας, η τεχνολογική εξέλιξη, η συμπύκνωση του αστικού τοπίου,
η βαρεμάρα, η διαχρονική επίδραση των εφηβικών
ορμονών και άλλοι πολλοί παράγοντες, οδήγησαν το
ποδήλατο στη σημερινή του μορφή. Ποδήλατα υπάρχουν πλέον για όλα τα γούστα, τσέπες, ηλικίες, χρήσεις, τερέν κλπ.
Θέτω αυθαίρετα και άκρως υποκειμενικά ως
ορόσημο της σύγχρονης αστικής ποδηλατολαγνίας
την ταινία Quicksilver (1988) με τον Κέβιν Μπέικον
στο ρόλο ενός απηυδισμένου χρηματιστή που τα πα-

Για κάποιον που δεν έχει συνηθίσει να λαχανιάζει και να ιδρώνει, υπενθυμίζω πως είναι
φυσιολογικό! Δεύτερη μπλούζα, νερό και καλές βόλτες!
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στον αστερισμό του Μνημονίου...
σεις ασφαλείας από τα κακώς κείμενα της διακυβέρνησης

Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι σχεδόν αδύνατο να μην επη-

Καραμανλή κι έχει συγκρουστεί ευθέως με τους “μητσο-

ρεάσουν την ψήφο του πολίτη πολιτικές τόσο δυσάρεστες,

τακικούς” (με αποκορύφωμα τη διαγραφή της Ντόρας

όσο αυτές που προβλέπει το Μνημόνιο. Ενδεικτικό είναι

Μπακογιάννη), επιθυμεί διακαώς ένα καλό αποτέλεσμα το

ότι, σε δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύτηκε στα τέλη

Νοέμβρη, ώστε να εδραιώσει τη θέση του και να πείσει

Σεπτέμβρη, η οργή για το μνημόνιο εμφανίζεται καθορι-

Στις κάλπες προσέρχονται οι πολίτες της χώρας, σχε-

ότι μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος του Γιώργου

στική για τις εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς το ποσοστό

δόν ένα χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές, αυτή τη φορά

Παπανδρέου.

εκείνων που θεωρούν πως τα μέτρα που λαμβάνονται εί-

cba

κείμενο:

Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com

που χρήζουν ακρόασης

Καλλικράτης
κείμενο:
Νικόλας Καμακάρης
εικονογραφηση:
Δημήτρης Αντωνίου

ΗΧΟΤΟΠΙΑ
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για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στην Τοπική

Βασικό όπλο που επιλέχθηκε από την Ρηγίλλης -εν

ναι σε λάθος κατεύθυνση ανέρχεται σε 58,1%, αυξημένο

Αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για τις πρώτες αυτοδιοικη-

μέσω και της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρί-

κατά 20% σε σύγκριση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας

τικές εκλογές από τις οποίες θα αναδειχθούν οι τοπικοί

ας- είναι η στρατηγική κατά του Μνημονίου. Όχι τυχαία,

το καλοκαίρι.

άρχοντες κατ’ εφαρμογή του περιβόητου σχεδίου “Καλ-

αφού η σύναψή του με την τρόικα βαρύνει αποκλειστικά

Αναμφίβολα, η σύνδεση των εκλογών για την Τοπική

O Nick Cave δε μας αφήνει σε ησυχία. Πότε με τις συναυλίες του, πότε με τα βιβλία του, πότε με τις ταινίες του, και τώρα με τη συνέχιση της συνεργασίας του με τους Grinderman. Έχοντας

λικράτης”, αλλά και για την πρώτη εκλογική αναμέ-

τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και γι’

Αυτοδιοίκηση με την κεντρική πολιτική σκηνή δεν είναι

μαζί τους μισούς Bad Seeds (καλά, άλλοι μουσικοί δεν υπάρχουν στον πλανήτη;) o Cave είναι σε μεγάλα κέφια. Με τους Grinderman μοιάζει να δίνει παράταση στη χαμένη νιότη θυμίζοντας

τρηση που διεξάγεται εν μέσω της εξαιρετικά δύσκολης

αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιθανό τρωτό σημείο

παράλογη, όσο κι αν τα κόμματα ενίοτε την προβάλλουν ή

τις άτακτες εποχές των Birthday Party. Τα μπλουζ, η πανκ, το ντουμ των Black Sabbath επενδύουν τις θρησκευτικές, πολιτικές, ερωτικές και σαρκαστικές θεματικές. Όσοι μεγαλώσατε με τα

οικονομικής κρίσης, με φόντο το περίφημο μνημόνιο

στη μάχη της ψήφου, έστω και για τις τοπικές εκλογές.

την αποσιωπούν, ανάλογα με τις επιδιώξεις τους. Οι υπο-

ακούσματα του Cave αλλά σας ενοχλεί η φασαρία, τότε μην πλησιάσετε τους Grinderman. Κρίμα πάντως που οι νέες γενιές θα δυσκολευτούν πολύ να δημιουργήσουν εφάμιλλο ροκ εν ρολ.

01//Grinderman – Grinderman 2 (Mute)

που έχει υπογράψει η κυβέρνηση με την τρόικα των δα-

Από την πλευρά της κυβέρνησης, που αρχικά αρνή-

ψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα κομματικά

νειστών μας, τουτέστιν την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

θηκε να ακολουθήσει τον πρόεδρο της ΝΔ και να δώσει

γραφεία λαμβάνουν το πολυπόθητο χρίσμα και σε αυτά

Ως εκ τούτου, οι εκλογές αποκτούν μια ιδιαίτερη βαρύ-

πολιτική χροιά στις εκλογές, τα πράγματα είναι σαφώς πιο

λογοδοτούν για τις εκλογικές τους επιδόσεις. Κι είναι απο-

02//Lloyd Miller & the Heliocentrics – (OST) (Strut)

τητα και σημασία τόσο για αυτήν καθ’ αυτήν την Αυτο-

σύνθετα. Ενώ αρχικά επιχείρησε (για προφανείς λόγους)

λύτως σίγουρο, ότι η ανάγνωση των όποιων αποτελεσμά-

Το μεγαλύτερο έργο του Lloyd Miller με τίτλο “Oriental Jazz” (1968) περιγράφει επακριβώς τον ήχο του συγκεκριμένου άλμπουμ, που συνοδεύεται επιπλέον από ταμπέλες όπως “spiritual

διοίκηση, όσο και για το γενικότερο πολιτικό κλίμα.

να αποσυνδέσει τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

των την επομένη των εκλογών θα γίνει από τα κομματικά

jazz”,“eastern jazz” κ.ά. Επί της ουσίας, οι Heliocentrics, αφού βρέθηκαν επί σκηνής με τον Mulatu Astatke, τώρα συνεργάζονται με έναν ακόμα θρυλικό πολυοργανίστα, που απαρνήθηκε τη

Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, άλλωστε, και από το

από τις κεντρικές πολιτικές επιλογές της, προτάσσοντας τη

επιτελεία κατά το δοκούν. Συμπεράσματα που ελάχιστη

δυτική τζαζ και αναζήτησε την τύχη του στην Περσία. Μαζί εξερευνούν κι αυτοσχεδιάζουν. Οι Heliocentrics, σαν μικρά παιδιά, έχουν επιδοθεί στην αναζήτηση των ετερόκλητων στοιχείων που

γεγονός ότι τόσο η κυβέρνηση, όσο και η αξιωματική αντι-

νέα διοικητική δομή του Καλλικράτη, τελικά αναγκάστη-

σχέση θα έχουν με τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών

θα συνθέσουν τη σύγχρονη εκδοχή της δυτικής τζαζ-φανκ. Από την άλλη, “παλιά μου τέχνη κόσκινο” για τον Lloyd Miller, που ξανάνιωσε δίπλα στους Άγγλους. Ψυχεδελική εντροπία, ενορχη-

πολίτευση, έχουν προσδώσει στις εκλογές του Νοεμβρίου

κε -με φόντο και τη γενική κατακραυγή για τις επιπτώσεις

κοινωνιών και τα αιτήματα των πολιτών.

στρώσεις με παραδοσιακά όργανα της Ασίας, ανατολίτικοι ρυθμοί που γεννούν αλλεπάλληλες εικόνες.

“πολιτικό διακύβευμα”. Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε

του

μνημονίου

ξεκάθαρα για “δημοψήφισμα υπέρ ή κατά των μεγάλων

στην

πραγματι-

αλλαγών”, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι “στις πα-

κή οικονομία- να

03//Gerardo Frisina – Join the Dance (Schema)

ρούσες συνθήκες κρίσης, το πολιτικό στοιχείο υπερισχύει

προσδώσει

στην

Οι γείτονες Ιταλοί έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια ιδιότυπη παράδοση στο χώρο της λάτιν τζαζ. Με ηγήτορα τη δισκογραφική Schema και αστέρες όπως ο Nicola Conte δημιουρ-

του αυτοδιοικητικού”. Αν μη τι άλλο, δεν είναι η πρώτη

αναμέτρηση

του

γούν κοσμοπολίτικη τζαζ με λατινοαμερικάνικες καταβολές. O Frisina αποτελεί ανερχόμενο καλλιτέχνη στο ρόστερ. Στο δεύτερο πόνημά του διακρίνονται οι αφροκουβανέζικες επιρροές και οι

φορά που στις εκλογές για την Αυτοδιοίκηση τα θέματα

Νοεμβρίου

χα-

μπόσα νόβα παρεμβολές, ενώ από τις συνθέσεις καταλαγιάζουν στη μνήμη οι διασκευές. Το άλμπουμ δεν προσκαλεί τόσο σε χορό, όπως αναφέρει ο τίτλος του, όσο σε easy listening ακροάσεις,

που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες περνούν σε δεύτερη

ρακτήρα

μοίρα, παραγκωνισμένα από τις κεντρικές πολιτικές επιλο-

ανάμεσα στη “συ-

γές των κομμάτων, τους μεταξύ τους συσχετισμούς και τον

ντήρηση και την

ανταγωνισμό τους.

πρόοδο”.

μάχης

σε ώρες δηλαδή που η μουσική πρέπει να βρίσκεται στο φόντο.

04//Blonde Redhead – Penny Sparkle (4AD)

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι

Στο Μαξίμου

Στην αρχή ακούγονταν ως απόγονοι των πρώιμων Sonic Youth. Θορυβώδεις κιθάρες, ακανόνιστα κουρδίσματα, φωνητικά στριγκλίσματα. Όταν αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες της τραγουδί-

εκλογές αποτελούν την πρώτη κάθοδο του κόμματος σε

και την Ιπποκρά-

στριας Kazu Makino, τις εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Από κει και πέρα κινούνται ανάμεσα στην κιθαριστική ροκ και την ονειρική ποπ, με τη μοναδική χροιά της Kazu να πρωτοστατεί. Με

πραγματική εκλογική μάχη υπό την αρχηγία του Αντώνη

τους

γνωρίζουν

τον ερχομό της προηγούμενης δεκαετίας καθιερώθηκαν στη δισκοθήκη του “εναλλακτικού” ακροατηρίου. Ήταν άλλωστε από τα λίγα γκρουπ που συνέχισαν επάξια κουβαλώντας παράλληλα

Σαμαρά και μάλιστα μετά από μια περίοδο εσωστρέφειας

καλά ότι στις (υπό

τη βαριά κληρονομιά της δεκαετίας του ‘90. Στα ταξίδια τους ανά τον κόσμο δημιούργησαν φίλους. Κόλλησαν όμως με μία παρέα Σουηδών, οι οποίοι εμφανίζονται στην παραγωγή του “Penny

και αναταραχής, στον απόηχο της ήττας του 2009. Ο νέος

κομματική σκέπη)

Sparkle”. Μην αναρωτηθείτε λοιπόν από πού πηγάζει η στροφή προς την ψυχρότητα του ήχου. Αυτή συνδυάζεται με την απομάκρυνση των πολλών κιθαριστικών riff και την εισαγωγή πολλών

αρχηγός, ο οποίος έχει επιχειρήσει να κρατήσει αποστά-

εκλογές για την

ηλεκτρονικών μοτίβων. Αναβλύζει μυρωδιά ηλεκτροπόπ του ‘80. Ακόμα κι αν το “Penny Sparkle” διχάσει, στα θετικά πιστώνεται η διάθεση για εξέλιξη στον κυκεώνα ανακύκλωσης.
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Υποσχόμενα
Ο ποιητικός Michel Gondry μας εκπλήσσει με την κινηματογραφική μεταφορά του μασκοφόρου Green Hornet,

25
σινεμά

ενός ήρωα που ξεκίνησε από το ραδιόφωνο, πέρασε από την τηλεόραση και φτάνει, το 2011, στις αίθουσες μετά
από μια δεκαετία αποτυχημένων προσπαθειών. Βασισμένο στο εκπληκτικό και όλο μυστήριο βιβλίο του Kazuo Ishiguro το Never Let
Me Go, υπόσχεται δυνατές ερμηνείες από το ταλαντούχο επιτελείο ηθοποιών: Keira Knightley, Carey Mulligan και Andrew Garfield,
σε μια ιστορία που κινείται σε σίγουρα μονοπάτια. Η Christina Aguilera κάνει το ντεμπούτο της σε μιούζικαλ με το Brulesque, αλλά
μάλλον θα της κλέψει τη λάμψη η επιστροφή της Cher. O Tom Tykwer επιστρέφει στη Γερμανία με το Drei, η Gong Li
επιστρέφει στην οθόνη μαζί με τους John Cusack και Ken Watanabe στα νουάρ μονοπάτια του Shanghai. Ο
James Franco θα μείνει παγιδευμένος 127 Ώρες σε ένα απομονωμένο φαράγγι στη Γιούτα με τον Danny
Boyle του Slumdog Millionaire πίσω από την κάμερα. Θαμμένος και ο Ryan Reynolds με ένα κινητό
και έναν αναπτήρα στο Burried του Rodrigo Cortés.

Δοκιμασμένες συνταγές

Η σεζόν με μια
γρήγορη ματιά

ότι δε θα αποδειχτούν τρικλοποδιά. O Cary Fukunaga κινηματογραφεί ακόμη μία Jane Eyre, με φρέσκα

κείμενο:

ότι θα ξετυλίξει τις πιο στοιχειωμένες και σκοτεινές πτυχές του μυθιστορήματος της Charlotte Brontë.Τα κόμικς έχουν την τιμητική τους

Τέλη του ‘10 είναι η αρχή του τέλους για τον Harry Potter. Ο David Yates, το Νοέμβριο μας
παραδίδει το πρώτο μέρος του Harry Potter and the Deathly Hollows και η σειρά κατεβάζει
αυλαία τον Ιούλιο του ’11 και μάλιστα σε τρεις διαστάσεις. Δύο σαιξπηρικά έργα σε νέο πρίσμα: ο Κοριολάνος δια χειρός και ερμηνείας Ralph Fiennes μεταφέρεται στο Ιράκ, ενώ στην
Καταιγίδα η Julie Taymor, που έχει αποδείξει οπτικά τι μπορεί να καταφέρει (Τίτος, Φρίντα),
κάνει τον Πρόσπερο γυναίκα και αφήνει την Helen Mirren να επιβληθεί στα στοιχεία της φύσης
αναζητώντας εκδίκηση. Ας ελπίσουμε ότι οι καινοτομίες δε θα μείνουν μόνο στις αρχικές ιδέες και
πρόσωπα (Mia Wasikowska -Αλίκη του Tim Burton, Michael Fassbender, Jamie Bell) δίνοντάς μας την ελπίδα
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Φοίβος Καλλίτσης
phever@gmail.com

με το Thor από τον Kenneth Branagh, το Cowboys & Aliens από το σκηνοθέτη του Iron Man με τους Daniel Craig και Harisson Ford, o
Captain America ενσαρκώνεται από τον Chris Evans, ο Brian Singer γράφει το σενάριο για

Καλλιτεχνικές προσδοκίες

το X-Men: First Class γύρω από τα νεότερα χρόνια των Xavier και Magneto. Κλείνοντας

Επισήμως πλέον, η νέα σοδειά ταινιών έρχεται. Οι θερινοί μάζεψαν τις καρέκλες τους

Για όσους δεν τον ανακάλυψαν με τα Hedwig and The Angry Inch και το Shortbus, ήρθε η ώρα

με κάτι που χαροποιεί τους μικρούς αλλά και τους τριαντάρηδες νοσταλγούς τού παρελθό-

και στις αίθουσες πληθαίνουν οι ταινίες. Ας δούμε μερικές από τις πιο τρανταχτές υπο-

να γνωρίσουν τον John Cameron Mitchell με το Rabbit Hole, βασισμένο σε ένα βραβευμένο

ντος, το επόμενο καλοκαίρι έρχονται τα Στρουμφάκια σε τρεις διαστάσεις. Tα γαλάζια και

σχέσεις.

με Πούλιτζερ θεατρικό έργο και τους Nicole Kidman και Aaron Eckhart να μπαίνουν σε μυ-

εκνευριστικά γλυκά πλασματάκια καταφτάνουν στη Νέα Υόρκη!

στήρια μονοπάτια μετά το θάνατο του γιου τους. Αν δεν τον καταπιούν οι προσδοκίες, μάλλον

Μεγάλες υπογραφές

θα τερματίσει στα Όσκαρ.

Ο Clint Eastwood, σταθερός στα κινηματογραφικά του ραντεβού, μας φέρνει με το Hereafter

Στο Black Swan του Darren Aronofsky, οι Natalie Portman και Mila Kunis ανταγωνίζονται

τους Matt Damon, Cécile De France και Bryce Dallas Howard, σε ένα πολυπολιτισμικό, με-

στα άκρα για ένα ρόλο στη Λίμνη των Κύκνων, σε μία από τις πιο αναμενόμενες καλλιτεχνικές

ταφυσικό θρίλερ, όπου ένας εργάτης έχει το ανεπιθύμητο χάρισμα να επικοινωνεί με τους νε-

ταινίες της σεζόν.

κρούς, ενώ τον αναζητούν μια γαλλίδα δημοσιογράφος και ο μικρός Μάρκους που προσπαθεί

O David Cronenberg βάζει μπροστά στην κάμερά του τους Viggo Mortensen, Michael

να μιλήσει με το νεκρό δίδυμο αδερφό του.

Fassbender, Keira Knightley και Vincent Cassel στους ρόλους των Σίγκμουντ Φρόιντ, Καρλ

Ένας άλλος βετεράνος σκηνοθέτης - ηθοποιός επιστρέφει μετά από μία μικρή σιωπή. Ο Robert

Γιουνγκ, της ρωσίδας καλλονής που θα τους αποπλανήσει και του Ότο, του διαταραγμένου

Redford κινηματογραφεί την ιστορία της Mary Surratt που βρίσκεται κατηγορούμενη για τη

πνευματικού τέκνου του Φρόιντ, σε Μία Επικίνδυνη Μέθοδο.

δολοφονία του Λίνκολν, στο The Conspirator. Η Robin Wright αναλαμβάνει το ρόλο δίπλα

Αφού σάρωσε βραβεία με το Χαμένοι στη Μετάφραση και την έκραξαν άδικα για την Αντου-

στους νεότερους James McAvoy, Justin Long και Evan Rachel Wood.

ανέτα της, η Sofia Coppola έρχεται με μια ιστορία για ένα σκηνοθέτη και την κόρη του και

Πιστός και στο σινεφίλ ραντεβού του ο Woody Allen, ο οποίος στο You ‘ll Meet a Tall Dark

παραλαμβάνει το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία για το Somewhere.

Stranger περνάει σε πιο μεταφυσικά μονοπάτια με λιγότερη φιλοσοφία, αλλά πλούσιο χιούμορ, αυτοψυχανάλυση και επιτελείο ηθοποιών.

Οι Έλληνες

Στο The Way Back βρίσκουμε μετά από επτάχρονη απουσία την υπογραφή του Peter Weir

Το ελληνικό σινεμά κινείται αρκετά. Ο Άγγελος Φρατζής μάς παρουσίασε ήδη το τολμηρό Μέσα

(Κύκλος των Χαμένων Ποιητών, Truman Show και Master and Commander). Επιστρέφει

στο Δάσος. Η ηρωίδα του Στράτου Τζίτζη αποφασίζει να μείνει σε 45 Τετραγωνικά εγκατα-

με μία ιστορία απόδρασης από τα σοβιετικά γκούλαγκ, βασισμένο στο βιβλίο του Slawomir

λείποντας την οικογενειακή θαλπωρή. Στα άδυτα του νοσοκομειακού συστήματος επιχειρεί να

Rawicz και τους Colin Farrell, Marc Strong, Ed Harris, Saoirse Ronan.

εισέλθει ο Σωτήρης Γκορίτσας στο Απ’τα Κόκαλα Βγαλμένη. Η Αθηνά-Ραχήλ Τσαγκάρη στα
βήματα του Λάνθιμου οδήγησε την πρωταγωνίστρια του Attenberg στο βραβείο ερμηνείας στο

Νεώτεροι καθιερωμένοι

Φεστιβάλ Βενετίας. Ρωμαίος και Ιουλιέτα στην πολυπολιτισμική Ελλάδα, στο Κανένας του

Οι αδερφοί Cohen στο True Grit στρέφονται στο γουέστερν και η 14χρονη Mattie Ross ψά-

Χρήστου Νικολέρη. Επιστρέφει ο Γιάνναρης με το Man in The Sea, μια ιστορία για τη μετανά-

χνει, με τη βοήθεια του σκληροτράχηλου σερίφη Reuben J. Cogburn (Jeff Bridges), το δολο-

στευση. Ο Οικονομίδης παραμένει λιγομίλητος και σκοτεινός

φόνο του πατέρα της.

στο Μαχαιροβγάλτη. Το θεατρικό Γάλα του Κατσικο-

Παράλληλα ο Abbas Kiarostami κινείται σε διεθνή μονοπάτια στο Certified Copy, με τη

νούρη περνάει στη μεγάλη οθόνη από τον πρωτο-

Juliette Binoche και το William Schimmel να μοιράζονται μερικές ώρες από τη ζωή τους. Σε

εμφανιζόμενο

ένα μικρό ιταλικό χωριό ερωτεύονται και καυγαδίζουν -αλλά είναι η πρώτη τους γνωριμία;
Ο Julian Schnabel στο Miral αναλαμβάνει για άλλη μία φορά να μεταφέρει μια βιογραφία,
την ιστορία της Παλαιστίνιας Hind Husseini και το ορφανοτροφείο που ίδρυσε στην Ιερουσαλήμ παραμονές της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ.
O David Fincher αναλαμβάνει να μας πει την ιστορία τού δημιουργού του Facebook με το
The Social Network, σε μια απίθανη αληθινή ιστορία με μερικά από τα πιο φρέσκα πρόσωπα
μπροστά από την κάμερα.

Γιώργο Σιούγα.
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φθινοπωρινά

Αναγνώσματα
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κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

Φθινόπωρο. Τα χρώματα γύρω μας αλλάζουν, μυρωδιές από βροχή και
υγρασία πλανώνται στην ατμόσφαιρα, μια γνώριμη ψύχρα μας χτυπάει στο
πρόσωπο, μας παίρνει τα μαλλιά, μας αναγκάζει να κουμπώσουμε μέχρις απάνω τις ζακέτες που μέχρι πρότινος ρίχναμε ανέμελα πάνω στους ώμους, κλείνοντας βιαστικά πίσω μας την πόρτα. Καιρός για επιτραπέζια μέσα στο σπίτι
με την παρέα, καιρός για σινεμαδάκι στα γρήγορα μετά τη δουλειά, καιρός για
διάβασμα…
Καιρός να ξαπλώσουμε στον καναπέ μας, με μια ελαφριά κουβερτούλα
ριγμένη στα πόδια μας και με φόντο ένα γκρίζο, συννεφιασμένο, φθινοπωρινό
ουρανό να περάσουμε τα ανυπόμονα δάχτυλα των χεριών μας μέσα από τις
χάρτινες σελίδες των αγαπημένων μας βιβλίων.
Βιβλίων όπως το αριστούργημα της Κέιτ Σάμερσκέιλ, “Οι υποψίες του κύριου Γουίτσερ. Έγκλημα στο Ρόουν Χιλ Χάουζ”, από τις εκδόσεις Πατάκη. Το
εκπληκτικό πορτραίτο ενός από τους πρώτους ντετέκτιβ της Αγγλίας και η διερεύνηση μιας αποτρόπαιης δολοφονίας που λίγο έλειψε να βάλει τέλος στην καριέρα
του. 1860 και η μικρή Σαβίλ Κεντ βρίσκεται νεκρή έξω από την εξοχική έπαυλη της
οικογένειάς της. Η τοπική αστυνομία αναζητά τη λύση του εγκλήματος χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τη στιγμή που ένας από τους πιο φημισμένους ντετέκτιβ της Σκότλαντ Γιαρντ, ονόματι Τζακ Γουίτσερ υποψιάζεται πως ένοχος για το φριχτό αυτό
φόνο είναι ένα από τα μέλη της ίδιας της οικογένειας. Ακολουθώντας αδιάκοπα τα
ίχνη τού εγκλήματος, χωρίς όμως ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία, ο Γουίτσερ
καταλήγει στο συμπέρασμα πως υπεύθυνη για τη δολοφονία είναι η έφηβη αδελφή
του τρίχρονου θύματος. Η κοινωνική όμως κατακραυγή είναι τεράστια, η υπόθεση
παγώνει και ο Γουίτσερ επιστρέφει στο Λονδίνο καταρρακωμένος μέχρι τη στιγμή που η ένοχος, πέντε χρόνια αργότερα, θα ομολογήσει μόνη της τη δολοφονία.
Μια συναρπαστική ματιά στη Βικτωριανή εποχή, μια καθαρή, δυναμική γραφή
που ξαναζωντανεύει το παρελθόν σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό για το είδος του
βιογραφικό αστυνομικό μυθιστόρημα.
Για τους λάτρεις της φανταστικής λογοτεχνίας, ένα αρκετά ενδιαφέρον μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Anubis με τίτλο “Το νήμα της μοίρας” από τη συγγραφέα Κάθριν Χόου: Η δυναμική Κόνι, απόφοιτος του Χάρβαρντ, πασχίζει να τελειώσει τη διατριβή της όταν η μητέρα της τής ζητάει να αναλάβει την ανακαίνιση
του παμπάλαιου, εγκαταλελειμμένου σπιτιού τής γιαγιάς της. Εκεί, η Κόνι θα ανακαλύψει ένα κομμάτι από χαρτί με το όνομα Ντελίβερανς Ντέιν γραμμένο πάνω
του και θα πέσει με τα μούτρα στην αναζήτηση της ταυτότητας της μυστηριώδους
γυναίκας. Η έρευνά της θα την οδηγήσει στα χνάρια μιας γυναίκας κατηγορούμενης για μαγεία στα χρόνια της υστερίας που σημάδεψε το Σάλεμ στα τέλη του 17ου
αιώνα, στην ύπαρξη ενός μυστηριώδους βιβλίου που περνάει από γενιά σε γενιά,
ενώ ταυτόχρονα παλεύει απεγνωσμένα να κατανοήσει τις καινούργιες, παράξενες
δυνάμεις που έχει αποκτήσει.
Πέρα από τη λογοτεχνία όμως, ο Ρόμπερτ Ρόουλαντ Σμιθ και οι εκδόσεις Ψυχογιός μάς παραθέτουν το “Πρωινό με τον Σωκράτη”, ένα γοητευτικό βιβλίο που
επιδιώκει να εξηγήσει τη στάση που θα τηρούσαν οι σημαντικότεροι φιλόσοφοι και
διανοητές της Ιστορίας απέναντι σε όλα όσα κάνουμε επί καθημερινής βάσης. Από
το πλύσιμο του προσώπου μας κάθε πρωί μέχρι τις επισκέψεις μας στο γυμναστήριου ή τους καβγάδες με τον σύντροφό μας, η δημοσιογραφική γραφή του Σμιθ μας
υπενθυμίζει πως η φιλοσοφία αποτελεί τόσο τη μελέτη των μεγάλων ερωτημάτων

της αλήθειας, της νόησης, της ύπαρξης, της γνώσης και των αξιών, όσο και την
προσπάθεια να εφαρμόσει κάποιος τους καρπούς αυτής της μελέτης στην ανακάλυψη της αλήθειας και του νοήματος της ίδιας της καθημερινής ζωής μας.
Τέλος, μια εξαιρετική συλλογή ποιημάτων της Ανν Σέξτον από τις εκδόσεις
Μελάνι. Μια από τις σημαντικότερες αμερικανικές, ποιητικές φωνές των τελευταίων πενήντα χρόνων, η Σέξτον, στα “Ερωτικά Ποιήματα” της, μας παραθέτει την
άνοδο και την πτώση της επιθυμίας, που σαν ναρκωτικό ξυπνά το συναίσθημα και
απογυμνώνει από την αίσθηση τη λογικής επιφέροντας παράλληλα τη μεταμόρφωση, την εξάρτηση και τη θλίψη. Με μια πρωτοποριακή για τη λογοτεχνία της
εποχή της ειλικρίνεια, η Σέξτον εξυψώνει στα ύψη τον αισθησιασμό που μπορεί
κανείς να ανακαλύψει στο σώμα κάθε καινούργιου εραστή έξω από τις συμβάσεις
του γάμου, χωρίς όμως να παρουσιάζει τη μοιχεία ως μια πράξη ηρωική. Ποιήτρια
εξομολογητική από τη φύση της, η γραφή της Σέξτον είναι κατά κάποιον τρόπο μια
απτή αυτοβιογραφική καταγραφή ενός προσωπικού αγώνα ενάντια στα αισθήματα ενοχής, απώλειας, ανεπάρκειας και τάσης αυτοκτονίας τα οποία τη βασάνιζαν.
Επηρεασμένη από τα χρόνια εντατικής ψυχοθεραπείας, η προσεκτικά δουλεμένη
ποίηση της Σέξτον συχνά καταπιάνεται με την ίδια την εσωτερική της αβεβαιότητα
ως κόρη, σύζυγος, ερωμένη, μητέρα και ψυχικά ασθενής.

βιβλίο
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Τήνος

διασκέδαση

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
Ταρσανάς
Χώρα, 22830 24667
Εστιατόριο
Το Θαλασσάκι
Υστέρνια, 22830 31366
Εστιατόριο
Το Κουτούκι της
Ελένης
Χώρα, 22830 24857
Ταβέρνα
Το Πέτρινο
Χώρα, 22830 41940
Εστιατόριο

se

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
La Strata
Χώρα, 22830 25977
Cafe
Sivilla
Χώρα, 22830 22511
Cafe-Bar

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

Σαντορίνη
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
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

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
Navy’s
Καμάρι, 22860 31033
Cafe-Bar-Εστιατόριο
The pure
Φηρά,
22860 21250
Cafe-Bar
Town Club
Φηρά,
22860 22820
Club

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

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
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

Πάρος
γεύση
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
Tao’s Center
22840 28882
Restaurant Bar
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
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

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

Μύκονος
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
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
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
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
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

Σύρος
γεύση
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.
Ερμούπολη, Χίου 32,
πλ. Μιαούλη, 6934 737209
Εστιατόριο-bar
Fox
Ερμούπολη, Λεοτσάκου 3,
22810 81888
Kitchen bar
Grill

Καλοψημένα, ζουμερά κρέατα
στα κάρβουνα, ψητά λαχανικά
και τυριά, φρέσκες δροσερές
σαλάτες από τη μεγάλη ποικιλία του salad bar σ’ ένα χώρο
επίσης δροσερό και μοντέρνο.
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 6
22810 82202
Εστιατόριο
La Dolce Vita
Φιλίνη 3 & Επτανήσου,
22810 86199
Ιταλικό εστιατόριο
Pizza Star
Ερμούπολη, Στ. Πρωίου 109,
22810 80240
Πιτσαρία

Queen Burger

Δοκιμασμένο για 30 χρόνια
στην Αθήνα και καταξιωμένο
για τις “gourmet” γεύσεις του
λόγω των φρέσκων υλικών και
των μοναδικών δικών του συνταγών. Θα απολαύσετε χειροποίητα burgers, σπιτικές πατάτες και τη μοναδική βάφλα του
Queen με παγωτό.
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 85776
Ταχυφαγείο
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
Εστιατόριο
Άμβυξ
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο
Διόσκουροι
Ερμούπολη, Ακτή Καταδρομικού Έλλη 9, 22810 71439
Εστιατόριο-Καφέ
Δυο τζιζίκια
στ’ αρμυρίκια

Δοκιμάστε φρέσκα θαλασσινά,
ποικιλία από σαλάτες, ορεκτικά
και τοπικά εδέσματα, φτιαγμένα
με τα καλύτερα υλικά. Απολαύστε το γεύμα ή το δείπνο σας
δίπλα στο κύμα! Πριν ή μετά το
κολύμπι...
Κίνι, 22810 71151
Εστιατόριο
Ε-αμέ

Gourmet γεύσεις, εκλεκτές μπύρες, special cocktails, χαλαρά
στα σκαλάκια.
Ερμούπολη, Χίου 45,
22810 87870
Cafe-Deli
Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150
Εστιατόριο

30

se
οδηγός νησιών
Ζέφυρος

Απολαύστε σπιτική κουζίνα και
πεντανόστιμους μεζέδες με πιάτα που βασίζονται κυρίως στο
κρέας και το ψάρι και γεύσεις
απ’ όλη την Ελλάδα. Η θέα
στην παραλία είναι μοναδική
και προσφέρεται για να απολαύσετε μπροστά στο κύμα την
εκλεκτή κουζίνα μας.
Αζόλιμνος, 22810 61712
Εστιατόριο
Θεία Μέθη

Η Θεία Μέθη Ξεφεύγει από
φαγάδικο & Μεζεδάρει στην
Γεύση! Από τoν Οκτώβρη σας
καλωσορίζει στο χειμερινό της
πρόγραμμα. Η κουζίνα μας
είναι ανοιχτή καθημερινά από
τις 12:00 έως 00:00. Happy
hour καθημερινά από τις 16:00
έως 19:00. ΔΩΡΕΑΝ κρασί!

Ερμούπολη,
Χίου 43,
22810 80112
Μεζεδοπωλείο
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

Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία,
22810 82994
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας

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
Στου Νικόλα

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

Χρούσσα,
6932763778
Ταβέρνα
Συλιβάνης
Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015
Εστιατόριο

διασκέδαση
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
Seven30
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη
30Α, 22810 83949
Cafe-Bar
Tramezzini Cafe

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, Θ. Σπερχειού &
Μήλου, 22810 89399
Cafe
Αγορά
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88329
Bar
Αρχαίον
Ερμούπολη, παραλία,
22810 84114
Club
Αστέρια
Ερμούπολη, Βαπόρια,
6944 388632
Beach bar
Εν Πλω

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
Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη, 6955 264690
Παραδοσιακό Καφενείο
Εσαεί
Στο κέντρο της Ερμούπολης
σε ένα ζεστό χώρο μπορείτε
να απολαύσετε τον καφέ, τα
ροφήματα σας, αλλά και τα χειροποίητα γλυκά, τους σπιτικούς
μεζέδες σε μια ατμόσφαιρά που
θυμίζει κάτι απ’ τα παλιά.
Ερμούπολη, Πλ. Άννης Κουτσοδόντη, 22810 82388
Cafe

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
Συριανών Καφεποτείο

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

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

το

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα
στα παρακάτω σημεία

Σύρος

Κύθνος
Zητήστε μας
το serious
> info@serious.gr

> 22810 79449

Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας, Εστιατόριο Ζέφυρος
Άνω Σύρος ΚΕΠ Άνω Σύρου, Δημαρχείο, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά
“Η Καμάρα”, Ποικιλοπωλείον, Συριανών Καφεποτείο Ερμούπολη Δημοτική
Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, Θέατρο Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, Βιβλιοπωλείο
Βιβλιοπόντικας, Βιβλιοπωλείο “Κόκκινη κλωστή δεμένη”, Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Γ.
Βέλλης Κόσμημα-Έργα Τέχνης, Μουσικά Όργανα Yajam, Cafe Jar, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafebar Kimbara, Cafe Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe Django, Cafe Εσαεί, Cafe-bar Boheme
del Mar, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, ΓλυκοπωλείοΟυζερί Στης Νινέττας, Εστιατόριο-bar Clandestino, Εστιατόριο Grill, Εστιατόριο Πέτρινο,
Εστιατόριο Καστρί, Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη,
Περίπτερο Πλ. Μιαούλη, Φωτογραφείο Photo-Shop, Ξενώνας Απόλλων, Ταξιδιωτικό
πρακτορείο TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, Ταξιδιωτικό πρακτορείο
Galera, Hondos Center, Super Market Παλαμάρης Ποσειδωνία Πρίντεζης Store

Άνδρος

Καραβοστάσι Γαυρίου Παντοπωλείο
Ανδριακόν Όρμος Κορθίου Cafe Centro
Μπατσί Εστιατόριο Καντούνι

Μέριχας Πρακτορείο Τύπου
Χώρα Παραδοσιακά γλυκά Τραταμέντο
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Μύκονος

Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Scala Shop Gallery, Cafe-bar Galleraki,
Μίνι Μάρκετ Γέμελος, Island Myconos Travel
Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο

Πάρος

Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis,
Coffeeshop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Meltemi, Περίπτερο Διανομής Τύπου

Αντίπαρος

Vicky’s ice cream, Cafe Ναυάγιο

Τήνος

Ξινάρα Δήμος Εξωμβούργου Πύργος Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο
Χώρα Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Super Market Παλαμάρης, Cafe-bar Αλλού, Cafe
Μονοπώλιο, Video Club Avant Premiere

Σαντορίνη

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

Αθήνα

Ταβέρνα του Οικονόμου - Άνω Πετράλωνα, Bartesera - Κέντρο

