
        Αλέξανδρος 
   Βούλγαρης the boy

Γερό Σκαρί
   το καρνάγιο της Σύρου

Απόκριες 
     πάμε Νάξο, Μύκονο, Σύρο
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το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου σχεδίασε για το Serious 
η Φαίδρα Ρίχτερ.

Η «Fedralita» γεννήθηκε στη Βιέννη της 
Αυστρίας, μεγάλωσε στη Σύρο των Κυκλάδων 

και γύρισε στη Βιέννη για τις σπουδές της. 
Τελείωσε την σχολή γραφιστικής και οπτικής 

επικοινωνίας, ενώ παράλληλα ξεκίνησε να 
δουλεύει ως εικονογράφος σε παιδικές εκπομπές 

στο κρατικό κανάλι της Βιέννης. 

Το 2009 ολοκλήρωσε το πρώτο της 
εικονογραφημένο βιβλίο «Φασόλια» 

(«Fisolen»), το οποίο κέρδισε το δεύτερο 
βραβείο σε διαγωνισμό πρωτότυπου 

εικονογραφημένου βιβλίου στη Βιέννη. 

Παράλληλα η Φαίδρα δε σταμάτησε να 
δημιουργεί φιγούρες οι οποίες ξεχωρίζουν από 

το μελαγχολικό τους βλέμμα και τις ιστορίες που 
μας διηγούνται όταν αρχίσουμε να παρατηρούμε 
τις λεπτομέρειες πάνω τους και γύρω απο αυτές. 

Για να μάθετε περισσότερα για τη Fedralita, τα 
έργα της και τις εκθέσεις της επισκεφτείτε την 

στο www.fedralita.com 

Η χαρά θα είναι όλη δική της! 
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Που να πάτε, τι να δείτε, ποιον ν’ ακούσετε
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09 // “Αυτός ο αλήτης ο Κοέλιο… 
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Η κωμωδία των Ρήγα – Αποστόλου στη Σύρο
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για τον μαγικό κόσμο του παραμυθιού

12 // Γερό σκαρί  

Μνήμες από το καρνάγιο της Σύρου

15 // Συνέντευξη Άρη Χατζηστεφάνου 

“Την πάτησαν όσοι πείστηκαν”

16 // The Boy: Aλέξανδρος Βούλγαρης 

19 // Ελληνική ταινία ανακαλύπτεται, 

thank you America
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Η επιστροφή του Γιώργου Ασσύριου
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Εκτύπωση
Multimedia A.E.

Μυαλά-κλουβιά ή μυαλά σε κλουβιά; Το σκίτσο της Φαίδρας Ρίχτερ στο εξώφυλλο μού έβαλε σε τάξη κάποια 

ερωτήματα. Τα τείχη τα οποία χρησιμοποιούν για να κρατήσουν τους ανθρώπους μακριά τον έναν από τον 

άλλο, δεν απέχουν πολύ από τα κλουβιά που περικλείουν τα μυαλά αρκετών ή από τα κλουβιά στα οποία 

ρίχνει τους περισσότερους η φτώχεια ή ο φόβος για τη φτώχεια. Την ίδια ώρα, κάποιοι σπάνε τα κλουβιά και 

επιχειρούν να ανοίξουν μάτια και αυτιά, να αφουγκραστούν, να μοιραστούν, να μάθουν, να διδάξουν. Από τα 

μεγάλα αστικά κέντρα, στις μικρότερες πόλεις της περιφέρειας, από τις ομάδες στο άτομο, καθένας κάνει τη 

δική του υπέρβαση και βγαίνει από το μικρό του κλουβί. Όσο δύσκολη και αμφίβολης επιτυχίας κι αν είναι 

η απόδραση, είναι πολύ βαρύ το φορτίο ενός γεμάτου με μυαλό και ψυχή κλουβιού. 

Άνοιξη για πάντα! 

Τζένη Παπαζιού
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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/by-

sa/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.

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.

SOME RIGHTS RESERVEDc 
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Eάν θέλετε να παρουσιάσουμε 

τις εκδηλώσεις που οργανώνετε 

(εκθέσεις, συναυλίες, 

παραστάσεις, κοινές δράσεις 

κ.α.) ενημερώστε μας με e-mail 

στο agenda@serious.gr

agenda

Φεβρουάριος -Μάρτ ιος
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Σύρος
Παράσταση αφήγησης 

παραμυθιών από τον 
Δημήτρη Αβούρη με τη 
συμμετοχή του κοινού 

στην Πινακοθήκη Κυκλά-
δων στις 18.00.

1
8

Σύρος
H θεατρική παράσταση 

“Αυτός ο αλήτης ο Κοέλιο 
έχει πάρει πολύ κόσμο στο 

λαιμό του” των Αλέξαν-
δρου Ρήγα και Δημήτρη 

Αποστόλου παρουσιάζε-
ται στο Θέατρο Απόλλων. 

Παραστάσεις έως 23/2 
στις 18.30 και 21.30.

2
1

Μύκονος
Το καρναβάλι γιορτάζεται στο Θέα-

τρο Λάκκας στις 15.00. Συμμετέχουν 
τα Χορευτικά Τμήματα Μυκόνου, η 
Φιλαρμονική Μυκόνου και παραδο-

σιακοί οργανοπαίχτες με τσαμπούνες 
και τουμπάκια.

6

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό: 

Το νερό στις πόλεις 

(22/03/2011)

Κάθε δευτερόλεπτο, ο πληθυσμός 
στις πόλεις αυξάνεται κατά 2 αν-
θρώπους. 

27% του πληθυσμού στις πόλεις 
δεν έχει τρεχούμενο νερό.

1 στους 4 κατοίκους πόλεων δεν 
έχει τις απαραίτητες εγκαταστά-
σεις υγιεινής.

Οι φτωχοί πληρώνουν περισσότε-
ρο: Το νερό στο Ναϊρόμπι κοστί-
ζει 5 με 7 φορές περισσότερο από 
ότι στις ΗΠΑ. 

250-500 κυβ.μ. νερού χάνονται 
κάθε χρόνο από διαρροές στις με-
γαλές πόλεις.

Σαντορίνη
Προβολή της ταινίας 
“Ακαδημία Πλάτω-
νος” του Φίλιππου 
Τσίτου στο Οινοποι-
είο Μπουτάρη.  Από 
την Κινηματογραφι-
κή Λέσχη Θήρας.

19

Νάξος
Προβολή της ταινίας “Ζητείται ψεύτης” 
σε σκηνοθεσία Ιεροκλή Μιχαηλίδη, στο 
Cine Naxos. Από 18 έως 23/2 στις 19.30 
και 22.15.

23

Σύρος
Παρέλαση καρναβαλιστών στο κέ-
ντρο της Ερμούπολης από τις 19.00.

5
Σύρος
Οι “Φίλοι Άνω Σύρου” 
γιορτάζουν την Τσικνο-
πέμπτη με ψήσιμο, κρασί 
και μασκαρέματα. Από 
τις 19.00 στην Πιάτσα της 
Άνω Σύρου και στις γύρω 
αίθουσες.2

4
Νάξος
Στη Χώρα Νάξου 
γιορτάζονται οι από-
κριες με τα Μεθυδό-
τια, ένα δρώμενο που 
σχετίζεται με τη μυ-
θολογία του νησιού 
και το Διόνυσο.4

Σύρος
Κούλουμα σε 

Αζόλιμνο, Γαλησ-
σά, Αγκαθωπές, 

Βάρη, Λαζαρέττα, 
διοργανώνονται από 

τους πολιτιστικούς 
συλλόγους.7

Πάρος
Συναυλία από το Duo Arioso με τη 
Σοφία Μαυρογεννίδου (φλάουτο) 
και τον Αριστείδη Χατζησταύρου 
(κιθάρα) στην Αίθουσα 
Αρχίλοχου στην Παροικιά 
στις 20.00. 8

Αντίπαρος
Η “Άγονη Γραμμή Γόνιμη” πιάνει λιμάνι 
στην Αντίπαρο και ξεκινάει ένα διαδρα-
στικό ταξίδι, με βιωματικά εργαστήρια 
για παιδιά και πολιτιστικές δράσεις για 
τους κατοίκους πολλών νησιών.

9
1Μαρτίου

Σύρος
Μαθητική συναυλία της Φιλαρ-

μονικής Ερμούπολης στο Θέατρο 
Απόλλων.

20Σύρος
Συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου 

στο Θέατρο Απόλλων, 
στις 21.30.

15

Σύρος
Εγκαίνια της αναπαράστασης του ξυ-

λουργικού εργαστηρίου του Μιχάλη Πε-
λεκάνου. Βιομηχανικό Μουσείο, κτίριο 
Κορνηλάκη (απέναντι από το Κλειστό 

Γυμναστήριο, στον Αξό).
Η έκθεση είναι ανοικτή Δευτέρα έως 

Παρασκευή 9.00 – 15.00.

17
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Μαρίνα Ρηγούτσουc b a

Το γύρο δέκα νησιών θα κάνουν ηθοποιοί, μουσικοί, εισηγητές, καλλιτέχνες, εμψυχωτές στο 
πλαίσιο του προγράμματος “Άγονη Γραμμή Γόνιμη”. Το πρωτοποριακό πρότζεκτ υλοποιεί-
ται σε νησιά της άγονης γραμμής και όχι μόνο από την ομάδα Διάδραση, η οποία αναλαμβά-
νει εδώ και πέντε χρόνια να συγκεντρώσει και να ταξιδέψει στα νησιά σημαντικές δράσεις 
και εκδηλώσεις. Πρόκειται για ένα διαδραστικό ταξίδι, με βιωματικά εργαστήρια για παιδιά 
και πολιτιστικές δράσεις για τους κατοίκους όλων των νησιών. Μια εκδήλωση κάθε βράδυ, 
με ελεύθερη είσοδο για όλους.
Η “Άγονη Γραμμή Γόνιμη” πιάνει λιμάνι στις 9 Μαρτίου στην Αντίπαρο και θα φτάσει έως τη 
Θηρασιά στο τέλος του Απρίλη. Ενδιάμεσοι σταθμοί είναι η Τήνος, η Αμοργός, η Ηρακλειά, 
η Χάλκη, το Καστελόριζο, η Τήλος, τα Κύθηρα και η  Μύκονος.

Βιβλιοπλοΐες
Ήδη ένα τμήμα του προγράμματος έχει υλοποιηθεί και αφορά διαγωνισμό ανάγνωσης μαθη-
τών δημοτικού, ενώ η ομάδα “Θαλής και Φίλοι”, το μεγαλύτερο δίκτυο λεσχών ανάγνωσης 
πανελλαδικά, δημιουργεί λέσχη ανάγνωσης με στόχο να θέσει τη βάση για την επέκταση και 
τη συνέχιση λεσχών ανάγνωσης στα νησιά και μετά το πέρας του προγράμματος.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και Καμεράτα
Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο υλοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης, με δημιουρ-
γία comics, παραδοσιακούς χορούς, θεατρικό παιχνίδι, εργαστήρια ψηφιδωτού και κοσμήμα-
τος, μαθήματα ραπτικής, yoga, kung fu και φωτογραφικές εκθέσεις.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δώσουν συναυλίες η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Κα-
μεράτα και έντεχνα μουσικά σχήματα ενώ θα γίνουν και παραστάσεις, κινηματογραφικές 
προβολές και περιβαλλοντικές δράσεις. 

Ήταν ένα

Τι είναι η Διάδραση

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Διάδραση έχει ως κύριο αντικείμενο τη 
δημιουργία και διάδοση καινοτόμων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. 
Η φιλοσοφία της βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, την καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης και τον διάλογο. 

Ήδη από το 2007 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 40 επισκέψεις σε 18 νησιά 
κατά τη χειμερινή περίοδο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες και 
έχει στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτι-
σμό για όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
www.diadrasi.org info

μικρό καράβι

Μύκονος
Με χορό, μουσική, τραγούδι, αλλά και διαγωνισμό μεταμφίεσης γιορτάζει η Μύκονος τις Απόκριες. Η 

αποκριάτικη γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Μαρτίου στο Θέατρο της Λάκκας στις 15.00, η οποία 

περιλαμβάνει διαγωνισμό καλύτερης εμφάνισης, παιχνίδια για τα παιδιά και πολλές εκπλήξεις. Συμμετέχουν τα 

Χορευτικά Τμήματα Μυκόνου, η Φιλαρμονική Μυκόνου και παραδοσιακοί οργανοπαίχτες με τσαμπούνες και 

τουμπάκια. Στο χώρο της γιορτής θα υπάρχει και γλυκοπάζαρο από την Φιλοζωική Μυκόνου. Για συμμετοχές 

στο διαγωνισμό καλύτερης εμφάνισης επικοινωνήστε με το γραφείο της ΚΔΕΠΑΜ.

Σύρος
Τριήμερο εκδηλώσεων στις 5, 6 και 7 Μαρτίου οργανώνει ο ενιαίος δήμος Σύρου-Ερμούπολης. Το Καρνα-

βάλι Άνω Σύρου, ένας καταξιωμένος θεσμός, η παρέλαση στην Ερμούπολη και τα τοπικά πανηγύρια των πολιτι-

στικών συλλόγων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια δημιουργίας Συριανού Καρναβαλιού.

Το Σάββατο στις 5 Μαρτίου στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί παρέλαση καρναβαλιστών και αρμάτων στην 

Ερμούπολη. Η παρέλαση θα ξεκινήσει από το λιμάνι, μέσω της παραλιακής οδού θα φτάσει στην Θυμάτων 

Σπερχειού και στη συνέχεια μέσω της Πρωτοπαπαδάκη θα καταλήξει στην πλατεία Μιαούλη. Αμέσως μετά, με 

τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου και του συλλόγου “Τερψιχόρη” θα γίνει πάρτι στον πεζόδρομο της Πρω-

τοπαπαδάκη & Θυμ. Σπερχειού. Για τα κεράσματα και τη μουσική θα έχουν φροντίσει οι καταστηματάρχες.

Την Κυριακή 6 Μαρτίου οι καρναβαλιστές θα συγκεντρωθούν στις 19.00 στην Καμάρα και στη συνέχεια 

θα γίνει η παρέλαση στα γραφικά σοκάκια της Άνω Σύρου. Οι ίδιες ομάδες, χωρίς όμως τα άρματα τους (εάν 

υπάρχουν) θα διασχίσουν τα γνωστά “λημέρια” των μεταμφιεσμένων, όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Στην 

Άνω Σύρο θα γίνει και η βράβευση των ομάδων. Δηλώστε συμμετοχή έως την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου στα 

τηλέφωνα 22813 61012  και  22810 88089 ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση carnavali@pkde.gr. Την Καθαρά Δευ-

τέρα οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι μας καλούν να γιορτάσουμε τα κούλουμα στην Αζόλιμνο, τον Γαλησσά, 

τις Αγκαθωπές, τη Βάρη και τα Λαζαρέττα.

Νάξος
Το κέφι φουντώνει ξανά στη Νάξο που θα γιορτάσει το τριήμερο της Αποκριάς με μια σειρά ξεχωριστών 

δρώμενων με στόχο να προσελκύσει και νέους επισκέπτες.

Ντόπιοι και επισκέπτες θα απολαύσουν τους Κουδουνάτους στην Απείρανθο, τους Κορδελλάτους στον 

Άγιο Αρσένιο και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, όπως οι Λαμπαδηφορίες από την Κινηματογραφική Λέσχη Νά-

ξου το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς. 

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου, με τη συμμετοχή 43 ατόμων, θα γιορταστούν στην Χώρα Νάξου τα Μεθυδό-

τια, γιορτή που σχετίζεται με τη μυθολογία του νησιού και το Διόνυσο. Τη μυθολογία, επίσης, θα έχει ως βάση 

και η παρέλαση την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Τα υπέροχα χωριά της Νάξου επιφυλάσσουν πολλές 

εκπλήξεις. Τα Χοιροσφάγια στο Φιλώτι, τα Μπαϊράκια στις Μέλανες, στη Γαλήνη, στις Εγγαρές και στον 

Κινίδαρο, δρώμενα στην Κόρωνο, αυθόρμητες «Μοσκαράδες» στην ορεινή Νάξο. Επίσης, η Μοσκαράδα που 

διοργανώνει εδώ και χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Τραγαίας με πολλή μεγάλη επιτυχία για τα χωριά της 

Κεντρικής Νάξου.

Απόκριες στα νησιά 
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Ο Νίκος Πορτοκάλογλου δίνει συναυλία στην Ερμούπολη με τίτλο “Ρεμίξ”, ρεμιξάρο-
ντας τα αγαπημένα του τραγούδια. Συνήθως το ρεμίξ γίνεται στα τραγούδια για να τους 
δώσουμε ένα ήχο πιο ηλεκτρονικό, πιο χορευτικό. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε αυτή τη 
συναυλία κάνει ακριβώς το αντίστροφο. Μαζί με τρεις μουσικούς -τον Μιχάλη Βρέττα, 
τον Μιχάλη Καλκάνη και τον Νίκο Πασαλίδη- ξαναδίνει στα τραγούδια την πρωταρχική 
τους μορφή. Κοντραμπάσο, βιολί, μπουζούκι, τζουράς και ούτι και βέβαια η κιθάρα 
του (ακουστική και ηλεκτρική) είναι τα όργανα μιας “μπάντας δωματίου”, μιας μικρής, 
δεμένης ομάδας. Όπως οι ίδιοι υπόσχονται, δεν πρόκειται για άλλο ένα unplugged, ούτε 
για αναγκαστικές περικοπές λόγω κρίσης. Μετά από μια διαδρομή σχεδόν 30 χρόνων 
σε αυτή την παράσταση τα τραγούδια ξεγυμνώνονται και μεταμορφώνονται για να ανα-
καλύψουμε ξανά την ψυχή τους και την καταγωγή τους. Τραγούδια που στις πρώτες 
εκτελέσεις αφήνουν, λόγω ηλεκτρικής ενορχήστρωσης, μόνο μια υπόνοια ανατολίτικης 
ρίζας, εδώ με το ούτι και το βιολί, θα δείξουν καθαρά από πού προέρχονται. Επίσης, 
τραγούδια λυρικά που συνήθως δεν έβρισκαν το χώρο τους στις μεγάλες συναυλίες, εδώ 
με τα έγχορδα και τις κιθάρες θα αναδειχθούν ξανά.
Ο Πορτοκάλογλου δηλώνει σε ένα τραγούδι του τελευταίου του δίσκου “ροκάς ανατο-
λίτης” αλλά μέχρι τώρα ο πρώτος έχει μάλλον υπερισχύσει του δεύτερου. Το Ρεμίξ είναι 
μια ευκαιρία για εκδίκηση!

> Θέατρο Απόλλων
> Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Μαρτίου
> Ώρα έναρξης: 21.30 info

Νίκος Πορτοκάλογλου

σύρος
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“Ροκάς άνάτολίτης”
Ο Γιάννης Κότσιρας δίνει δυο συναυλίες στις οποίες παρουσιάζει γνωστά τραγούδια του 
αλλά και αγαπημένα τραγούδια της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας δισκογραφίας, 
με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και συμπρωταγωνιστές πέντε σπουδαίους μουσικούς. 
Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης στην κιθάρα και στο τραγούδι, ο Βαγγέλης Μαχαίρας σε όλο 
το φάσμα των λαϊκών εγχόρδων, από το λαούτο στον τζουρά και από το μπουζούκι στο 
μαντολίνο, ο Δημήτρης Μουτάφης στο άταστο ακουστικό μπάσο, ο Γρηγόρης Συντρίδης 
για πρώτη φορά στα κρουστά και ο Κώστας Συντρίδης στο πιάνο και στα φωνητικά.
Μια παρέα με πέντε από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς, σε μία ατμοσφαιρι-
κή παράσταση που μέσα στις 2 ώρες που διαρκεί, προκαλεί το μυαλό και τις αισθήσεις 
να παραδοθούν μόνο στο τραγούδι και τη μουσική. Ο τίτλος της παράστασης “Έτσι 
απλά” γεννιέται μέσα από την ανάγκη του ερμηνευτή να τραγουδήσει με μόνο στόχο 
την προσωπική επαφή με τον κόσμο, αλλά και με τα τραγούδια απογυμνωμένα από κάθε 
λογής φανταχτερά στολίδια.

info

Γιάννης Κότσιρας
“ετςί άπλά”

> Θέατρο Απόλλων

> Τρίτη 29 & Τετάρτη 30 Μαρτίου

> Ώρα έναρξης: 21.00

> Εισιτήριο: 20 & 25 ευρώ

> Διοργάνωση: Ροταριανός Όμιλος Ερμουπόλεως 

    & Μουσικός Όμιλος Σύρου

Όταν θέλεις κάτι πολύ... οι δυνάμεις του σύμπαντος συνωμοτούν για να το αποκτή-
σεις ή μένουν παγερά αδιάφορες αφήνοντάς σε στην τύχη σου; Σ’ αυτό το “καυτό” 
ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει η κωμωδία που συνυπογράφει το δίδυμο των επι-
τυχιών Αλέξανδρος Ρήγας και Δημήτρης Αποστόλου και παρουσιάζεται στο Θέατρο 
Απόλλων σε έξι παραστάσεις από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου.
Το έργο “Αυτός ο αλήτης ο Κοέλιο… έχει πάρει πολύ κόσμο στο λαιμό του” στο 
οποίο πρωταγωνιστούν η Εβελίνα Παπούλια και ο Αλέξανδρος Ρήγας είναι εμπνευ-
σμένο από το μυθιστόρημα “Ο Αλχημιστής” του Πάολο Κοέλιο και από ένα πολύ 
όμορφο μπουλβάρ του ’80, το “It Had to Be You”. Επιχειρεί να απαντήσει σε καίρια 
ερωτήματα όπως μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο καθένας μας με τη θέλησή του, ποια 
είναι τα όρια της θέλησης, του πείσματος, του αναπάντεχου, του αλλοπρόσαλλου, 
πόσο απέχει το ταλέντο από την τρέλα; 

Το έργο
Μία ηθοποιός με τον “σταυρό” και τον “Αλχημιστή” στο χέρι, διεκδικεί όλα όσα η 
ζωή δεν της έφερε μέχρι στιγμής. Αποφασίζει ότι τα όνειρά της μπορούν και θα γίνουν 
πραγματικότητα μόνο και μόνο από την πίστη της σε αυτό γιατί, όπως της ψιθυρίζει 
στο αυτί ο Κοέλιο, ολόκληρο το σύμπαν θα γίνει σύμμαχος της. Στην προσπάθειά της 
αυτή βρίσκεται σε μία οντισιόν για ένα μιούζικαλ. Παρόλο που με την πρώτη ματιά δε 
δείχνει να πείθει τον γνωστό σκηνοθέτη για το ταλέντο της, αποφασίζει να τον πείσει 
μέχρι τελικής πτώσεως.

“Αυτός ό Αλήτής 
 ό Κόέλιό… έχέι 
πΑρέι πόλυ Κόςμό 
 ςτό λΑιμό τόυ”

info
> Θέατρο Απόλλων 
> 21, 22, 23 Φεβρουαρίου
> Παραστάσεις: 18.30 & 21.30

παράσταση
συναυλία
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συνεντεξη:  
Γεωργία Ματσούκα

εικονογραφηση:  
Σπήλιος Πέτζαςc b a

Το παραμύθι είναι μια κοινωνική ανάγκη, ισόβια με την 

ανθρώπινη ζωή, διαχρονική και πάντα επίκαιρη

>  Ταξιδεύετε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δίνετε διαλέξεις σε 
πανεπιστήμια, συνέδρια, σχολεία και κέντρα ατόμων με αναπηρία, κάνετε σε-
μινάρια γραφής και αφήγησης παραμυθιού, και αφηγείστε ο ίδιος σε σχολεία 
και νοσοκομεία. Βρίσκετε ανταπόκριση; 
Η ανταπόκριση είναι τόσο μεγάλη όσο και οι ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε τόπο, 
σε κάθε άνθρωπο. Τα παιδιά το γνωρίζουν καλά αυτό, όπως και οι εκπαιδευτικοί. 
Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια άλλη πραγματικότητα την οποία 
τους μεταφέρει με λεπτομέρεια και θαυμασμό το παιδί στο σπίτι. Έτσι, σε κάθε το-
πική κοινωνία δημιουργούνται ομάδες παιδιών, γονιών και ειδικών (εκπαιδευτικοί, 
ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) που βρίσκουν μέσα από το παραμύθι τρόπους για να 
λειτουργήσουν στην καθημερινότητά τους αποτελεσματικά απέναντι σε κάθε πρό-
βλημα, σε κάθε ανάγκη. Διότι το παραμύθι καλύπτει απλά τις ανάγκες μας. Αυτή 
τη στιγμή λειτουργούν ομάδες σε 30 πόλεις της Ελλάδας και εκεί δημιουργούνται 
εργαστήρια αφήγησης και γραφής παραμυθιών, δίνονται διαλέξεις με θέμα την 
αφήγηση παραμυθιών στην εκπαιδευτική και νοσηλευτική διαδικασία, δίνονται 
παραστάσεις σε ειδικά σχολεία και σε πανεπιστήμια και γίνονται εισηγήσεις για τη 
θεραπεία μέσω τέχνης όπου ζητηθεί. Επίσης λειτουργεί πρότυπο κέντρο θεραπείας 
μέσω τέχνης στην Πάτρα που εξυπηρετεί και όλη την Ελλάδα και θερινή σχολή 
παραμυθάδων στη Ζάκυνθο.
>  Θα ήθελα να μας δώσετε έναν ορισμό του παραμυθιού με τις συντεταγμένες 
της σύγχρονης κοινωνίας.
Το παραμύθι είναι μια κοινωνική ανάγκη, ισόβια με την ανθρώπινη ζωή, διαχρονι-
κή και πάντα επίκαιρη.
> Διάβασα στο περιοδικό που εκδίδετε, “Το Παραμύθι”, έναν υπαινιγμό σχετι-
κά με την ποιότητα της ζωής μας, ότι πρόκειται για μια κοινωνία της τηλεόρα-
σης και του καναπέ. Έχει σχέση αυτό με το παραμύθι;
Το παραμύθι αναζητά ένα καλύτερο αύριο. Οι ήρωές του ζητούν λύση στην αδυ-
ναμία τους. Συζητούν μαζί με εκείνες τις δυνάμεις που εμπιστεύονται για να βρουν 
λύσεις. Δρόμο παίρνουν και δρόμο αφήνουν σε έναν αγώνα δίκαιο, έντιμο, συνεχή. 
Δεν επαναπαύονται ούτε λεπτό, για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί καλά και οι 
άλλοι που θα τους εμπιστευτούν ακόμα καλύτερα. Το παραμύθι θέλει μάτια ανοιχτά 
και πίστη στη θέλησή μας και τότε όλα γίνονται, όπως και στη ζωή.
>  Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με κάτι που ακούγεται τόσο ...παλιό και μά-
λιστα σε μια εποχή τόσο δυσοίωνη;
Τα υλικά που φτιάχνεται το παραμύθι και οι αξίες τους είναι διαχρονικές. Δυσοίωνη 
γίνεται μια εποχή χωρίς ήθος, χωρίς αξίες, χωρίς όραμα, χωρίς θέλω. Το παραμύθι 
περιέχει όλα αυτά και γι’ αυτό το λόγο μπόρεσε να επιβιώσει μέσα στους αιώνες με 
μόνο του όπλο τον προφορικό λόγο. 
>  Το παραμύθι αφορά μόνο τα παιδιά; Έχει κάτι να πει στους ενήλικες;
Το ότι το παραμύθι αφορά μόνο τα παιδιά, είναι μια εντελώς λανθασμένη άποψη. 
Το παραμύθι, όπως και οι παροιμίες και το λαϊκό δημοτικό τραγούδι, όπως και κάθε 
μορφή λαϊκού λόγου, αφορά τον άνθρωπο. Αναζητώντας μέσα από τη σοφία αιώ-
νων γινόμαστε πιο σοφοί, πιο άνθρωποι

Έρχονται στιγμές που έχουμε ανάγκη να κρατηθούμε από κάπου. Οι δρόμοι του παραμυθιού, ταπεινοί και διαχρονικοί, προσφέρουν λύσεις. Ο  Δημήτρης Αβούρης, 

αφηγητής, συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού “Το Παραμύθι”, αναβιώνει παραμύθια πάντα μαζί με τους ακροατές-θεατές σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτε-

ρικό, εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Εν όψει της επίσκεψής του στη Σύρο, όπου θα αφηγηθεί παραμύθια και θα υλοποιήσει σεμινάριο, μας μιλάει για τη δύναμη του 

παραμυθιού και πώς αυτό γίνεται μέσο για μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Η λύση είναι μέσα μας, κρυμμένη στη σοφία του λαϊκού και του νεοελληνικού παραμυ-

θιού. Μας θυμίζει ότι έχουμε δύναμη απελευθερωτική. 

Δρόμο παίρνει 
δρόμο αφήνει ...

Δημήτρης Αβούρης

> Ο Δημήτρης Αβούρης θα πραγματοποιήσει ανοιχτό για το κοινό σεμινά-
ριο για το παραμύθι την Πέμπτη στις 17 Μαρτίου στις 18.00, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης. Το σεμινάριο 
διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

> Την Παρασκευή 18 Μαρτίου, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων θα πραγματο-
ποιηθεί  παράσταση αφήγησης παραμυθιών με τη συμμετοχή 
του κοινού. Έναρξη 18.00. Διοργάνωση: “Λαλού”- οργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. info
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Καπτάν Γιάγκος, Θηρασιά II, Δήλος Express, Πειρατές... Ονόματα ξύλινων σκαριών που έχουν 

εντυπωθεί στο μυαλό μου από παιδί, από τους χειμώνες που τριγύριζα μέσα στο καρνάγιο 

της Σύρου όσο ο πατέρας μου μαστόρευε μια ξύλινη βάρκα που είχε φτιάξει μόνος του. 

Γερό σκαρί

c b a
κειμενο/φωτογραφιεσ:  

Γιάννης Βαβίτσας // Τεχνολόγος Γεωπονίας, 

MSc. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τα καλοκαίρια το καρνάγιο σχεδόν ερήμωνε και ανα-
ρωτιόμουν πού είχαν πάει όλα αυτά τα καραβάκια. Αρ-
γότερα, ως ενήλικας, άρχισα να ταξιδεύω τα καλοκαίρια 
στη γειτονιά των Κυκλάδων και σε κάθε λιμανάκι κάθε 
νησιού, το μάτι μου συναντούσε γνωστές φιγούρες σκα-
ριών, γεμάτα κόσμο, που δεν ήξερα πού τα είχα ξαναδεί 
και μόνο όταν έβλεπα το όνομα σιγουρευόμουν ότι όντως 
είχαμε ξανασυναντηθεί. Τότε συνήθιζα να λέω στους κα-
πετάνιους τους “βλέπω το σκάφος σου συνέχεια εδώ και 
χρόνια αλλά πρώτη φορά το βλέπω να επιπλέει”. Εκείνοι 
απορούσαν με τα λόγια μου και μόνο όταν οι λέξεις “καρ-

νάγιο” και “Σύρος” ακούγονταν, τότε χαμογελούσαν...  
Αυτό που κάνει εντύπωση σε κάποιον που επισκέ-

πτεται για πρώτη φορά το καρνάγιο είναι ο τρόπος με 
τον οποίο στηρίζονται τα καραβάκια. Από τα πολύ μικρά 
σκάφη έως τα πολύ μεγάλα ιστιοφόρα με τα θεόρατα κα-
τάρτια, όλα μοιάζουν να αιωρούνται λίγο πάνω από το 
έδαφος, με μόνα στηρίγματα μικρές βάσεις στην κάτω 
πλευρά και μερικά δοκάρια στο πλάι. 

Είναι απαραίτητο  να “πιάσουν στεριά” τα καΐκια, 
αφού μια από τις κυριότερες εργασίες που γίνονται στο 
καρνάγιο είναι ο υφαλοκαθαρισμός. Έτσι μπορεί κανείς 

να δει τα “αόρατα” μέρη ενός καϊκιού, όπως οι προπέλες, 
που κάτω από κανονικές συνθήκες είναι βυθισμένα στο 
νερό. 

Μερικές φορές η εικόνα ενός καϊκιού που μόλις έχει 
βγει από τη θάλασσα είναι τουλάχιστον αλλόκοτη: από 
τη μέση και πάνω είναι βαμμένο και καθαρό ενώ από τη 
μέση και κάτω έχει την απόκοσμη όψη ενός ναυάγιου, 
με κάθε λογής φύκια, κοχύλια, και άλλους θαλάσσιους 
οργανισμούς στα ύφαλά του.

Εξίσου κυρίαρχες εικόνες είναι οι ράγες που βυθί-
ζονται στη θάλασσα και βοηθούν στην ανέλκυση των 

sese



Άρης Χατζηστεφάνου
“Την πάτησαν όσοι πείστηκαν”

σκαφών, τα σκουριασμένα συρματόσχοινα, οι αλυσίδες που βρίσκονται τριγύρω και οι 
σκαλωσιές. Σχεδόν όλες οι αισθήσεις συμμετέχουν στο παιχνίδι των εικόνων:  μυρίζεις τη 
μπογιά από τα ανοιγμένα κουτιά που βρίσκονται παντού, ακούς τους ήχους από τα σφυ-
ριά, τον τροχό που ξύνει το ξύλο και το γάβγισμα των σκύλων που φυλάνε τα καΐκια.

Παρά τη δύσκολη και κοπιαστική δουλειά που γίνεται, το σκηνικό είναι μάλλον ήρε-
μο. Κανείς δεν φαίνεται να βιάζεται, οι ομιλίες ακούγονται σε ήρεμο τόνο και οι κινήσεις 
των εργατών είναι μετρημένες και σταθερές. 

Μια βόλτα στο καρνάγιο μας πηγαίνει αναγκαστικά πολλά χρόνια πίσω, μακριά από 
τα σύγχρονα συνθετικά σκάφη - εδώ το υλικό που επικρατεί είναι το ξύλο. Ίσως αυτή 
η βόλτα κάποιους να τους συγκινήσει και να τους ταξιδέψει - σε κάποιους παλιότερους 
ίσως να ξυπνήσει μνήμες, άλλους πάλι θα τους αφήσει αδιάφορους. Όπως και να έχει 
πάντως, αξίζει τον κόπο γιατί το καρνάγιο είναι από τα λίγα μέρη που διατηρούν στις 
μέρες μας την αυθεντικότητα.

συνέντευξη
14 15
περιβάλλον
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Ο Άρης Χατζηστεφάνου είναι ο δημιουργός της ραδιοφωνικής εκπομπής Infowar του ΣΚΑΪ, 
μια εκπομπή πολιτικής ανάλυσης και θέσης, όπως τη χαρακτηρίζει κι ο ίδιος. Έχει εργαστεί 
στην ελληνική υπηρεσία του BBC, στις εφημερίδες Ημερησία και Καθημερινή, σε περιοδικά 
και ραδιοφωνικούς σταθμούς, και έχει ήδη εκδώσει δυο βιβλία. Ως φωτογράφος και δημο-
σιογράφος έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε τουλάχιστον 40 χώρες και φωτογραφίες του 
έχουν δημοσιευτεί σε αρκετά ελληνικά περιοδικά και έντυπα του εξωτερικού.  Με αφορμή 
την ομιλία του “Η διεθνής εμπειρία στην αντιμετώπιση της κρίσης”, που πραγματοποιήθηκε 
στη Σύρο, μοιράστηκε μαζί μας τη δημοσιογραφική του εμπειρία  σχετικά με την οικονομική 
κρίση που περνάει η χώρα μας. 
>  Στο χώρο της δημοσιογραφίας επικρατεί έντονη απαξίωση... 
Ένας κλάδος κρίνεται από τη γενική εικόνα του και προφανώς η εικόνα που δίνουν τα μίντια 
προς τα έξω είναι κατάπτυστη. Η μεγαλύτερη απειλή είναι η ίδια η εμπορευματοποίηση της 
είδησης. Το εμπορικό τμήμα ενός ΜΜΕ θα καθορίσει πλέον την είδηση, θα σου πει “δεν μπορώ 
να έχω το θέμα με τη δυστυχία στην Αφρική, γιατί θέλω να βάλω στη δεξιά σελίδα διαφήμιση”. 
Δουλεύουν σε δυο επίπεδα: από τη μία πουλάνε “λιανική”, δηλαδή πουλάνε ως εμπόρευμα την 
είδηση σε ένα κοινό - αυτό μερικές φορές έχει το θετικό ότι δέχονται και ερεθίσματα απ’ το κοι-
νό. Από την άλλη, δεν παύουν να εκπροσωπούν συγκεκριμένες οικονομικές ελίτ σε κάθε χώρα. 
Κάθε φορά ισορροπούν ανάμεσα σε αυτά τα δύο, με καταστροφικά αποτελέσματα. 
>  Η διεθνής εμπειρία για την αντιμετώπιση των κρίσεων...
Οι χώρες που την πάτησαν περισσότερο είναι αυτές που κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο ότι 

δεν υπάρχει εναλλακτική. Και εδώ έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο τα ΜΜΕ ως τμήματα των 
ελίτ που προστατεύουν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό είναι που πρέπει να σπάσει, το ότι 
είναι ένας μονόδρομος που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, και ο καλύτερος τρόπος 
για να σπάσει είναι να φέρουμε παραδείγματα από το εξωτερικό. Διαπιστώνουμε τώρα ότι 
δεν καταλάβαμε τι γινότανε όλα αυτά τα χρόνια στην Αργεντινή, τι γινότανε στη Ιρλανδία, τι 
γίνεται τώρα στην Ισλανδία ή τι είχε γίνει στον Ισημερινό. Μας τα έκρυψαν όλα αυτά, είναι 
και ένας λόγος που μας οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση.
>  Για την εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου... 
Ζούμε μια δομική κρίση του οικονομικού συστήματος, η οποία μεταφράζεται σε κάθε περιοχή 
και σε κάθε χώρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, στην Ευρώπη μας ήρθε ως κρίση 
της Ευρωζώνης, στην Ελλάδα μετουσιώθηκε περαιτέρω σε κάτι διαφορετικό και είδαμε τα 
ειδικά χαρακτηριστικά του χρέους. Το ΔΝΤ ήταν και παραμένει ο χωροφύλακας και ο προστά-
της των τραπεζών και συγκεκριμένων δομικών συμφερόντων και ως τέτοιο ήρθε στην Ελλάδα 
- ήρθε να σώσει ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Έχουμε δει ότι από όπου πέρασε το ΔΝΤ 
ισοπέδωσε τα πάντα, προκάλεσε τρομακτική φτώχεια, την οποία αρχίζουμε να τη βλέπουμε 
και στα αστικά κέντρα της Ελλάδας πλέον.
>  Πώς αντιμετωπίστηκε η κρίση στις υπόλοιπες χώρες... 
Οι χώρες που κατάφεραν να ξεφύγουν και από το ΔΝΤ και από οτιδήποτε αντίστοιχο, έλυσαν 
τα προβλήματα τους στον δρόμο. Δυστυχώς με τρομακτική βία, ως απάντηση στην άσκηση 
της πολιτικής βίας που άσκησαν το ΔΝΤ, η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. 
Φοβάμαι ότι χρειάζεται μια πολύ δυναμική απάντηση, γιατί εξίσου δυναμική είναι η κατάστα-
ση στην οποία μας έχουν φέρει.  

συνεντευξη:
Χαρά Λεδάκηc b a
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Βούλγαρης 

The Boy
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συνεντευξη:
Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com // http://to-and-fro.tumblr.com

“Η απόλαυση στην τέχνη προκύπτει 

από την ενεργοποίηση της φαντασίας. 

Για αυτό είναι σημαντικό να μην 

είναι ολοκληρωμένα τα έργα τέχνης. 

Να είναι ο θεατής το τελευταίο 

κομμάτι του παζλ.” 

> Είσαι άνθρωπος πολυπράγμων. Πέρα από τη μουσική, ασχολείσαι με 
τον κινηματογράφο, το θέατρο και την αρθρογραφία. Πόσο χρόνο από την 
καθημερινότητα σου καταλαμβάνει το καθένα και τι σε οδήγησε να ασχοληθείς με 
αυτές τις εκφάνσεις της τέχνης; 
Ανάλογα την περίοδο που βρίσκομαι ή το σχέδιο που δουλεύω μοιράζω και τον χρόνο 
μου. Σίγουρα ο κινηματογράφος έρχεται πρώτος μέσα μου, αν και αυτό δε μεταφράζεται 
απαραίτητα στον χρόνο που του δίνω. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερο κάποιος να 
ασχολείται με διαφορετικές μορφές τέχνης. Προσωπικά μου αρέσουν όλα αυτά και άλλα 
τόσα που ακόμα δεν έχω κάνει και ελπίζω να κάνω στο μέλλον, όπως ο χορός και τα 
κόμικς. Έτσι κι αλλιώς πρώτα απ’ όλα ό,τι κάνω το κάνω για τη δική μου απασχόληση και 
εκπαίδευση και σε δεύτερο επίπεδο σκέφτομαι ότι μπορεί αυτό να αφορά ή να ενδιαφέρει 
κάποιον άλλο.

> Πλέον βρίσκεσαι κάτω από την ίδια δισκογραφική στέγη με καλλιτέχνες που 
απολαμβάνουν ευρεία απήχηση, όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και ο 
Φοίβος Δεληβοριάς. Κατά τη γνώμη σου, η στροφή προς μικρές και ανεξάρτητες 
δισκογραφικές εταιρίες, σχετίζεται με την ελευθερία που μπορούν να σου προσφέρουν 
ή με μία γενικότερη ανάγκη; 
Σίγουρα δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους των παραπάνω μουσικών γιατί δεν ξέρω 
ποια είναι τα κίνητρα τους και επίσης πέραν από αυτούς δεν βλέπω μια γενικότερη 
τέτοια στροφή. Η συγκεκριμένη εταιρία που ανήκουμε είναι περισσότερο η “τρέλα” 
ενός ανθρώπου παρά μια εταιρία με την βαριά έννοια του όρου και αυτό μπορεί να είναι 
κάτι πολύ απελευθερωτικό, ειδικά για μουσικούς που θέλουν να πειραματιστούν ή να 
αφεθούν ελεύθεροι στο στούντιο, χωρίς να ξέρουν σε τι αποτέλεσμα θα οδηγηθούν. Κατά 
τη γνώμη μου, μόνο με μια τέτοια σχέση μπορούν να προκύψουν πραγματικά ιδιαίτερα 
αποτελέσματα.

> Οι Mary & the Boy εγκαινίασαν μία νέα γενιά, που ξεκίνησε από το myspace κι 
επιστρέφει στις κασέτες (βλέπε την κίνηση των Acid Baby Jesus), δημιουργώντας 
μεγάλη κουβέντα γύρω από το όνομά τους. Τώρα που αυτό το project έχει τελειώσει, 
πώς μπορείς να το αξιολογήσεις;
Δεν εγκαινιάσαμε κάτι ούτε ενδιαφερθήκαμε για αυτό. Μια παρέα ήμασταν που παίζαμε 
μουσική που μας άρεσε. Η κουβέντα που δημιουργήθηκε γύρω από το συγκρότημα 
περισσότερο αφορούσε τον αξιολύπητο τρόπο που κρίνονται οι άνθρωποι στην Ελλάδα 
παρά το ίδιο το συγκρότημα και τη μουσική του. Τώρα το αν οι Mary and The Boy ήταν 
κάτι καλό ή κακό ή σημαντικό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Σίγουρα ήταν σημαντικό για 
μένα αλλιώς δεν θα το έκανα.

> Ξεκίνησες με αγγλικό στίχο με τους Mary & the Boy. Στο “Please make me dance” οι 
γλώσσες μοιράζονται. Πώς καταστάλαξες τελικά στον ελληνικό στίχο;
Δεν έχω κατασταλάξει πουθενά και ελπίζω να μην το κάνω ποτέ. Σε ελληνικό στίχο 
έγραφα από πολύ παλιά, απλά είχα επιλέξει να μην μοιραστώ τότε εκείνα τα κομμάτια.  
Όπως και τώρα γράφω ακόμα σε αγγλικό στίχο είτε δικά μου κομμάτια είτε με το σχήμα 
που έχω με τον Felizol. Αν υπάρχει κάποιος λόγος που ασχολούμαι περισσότερο τώρα με 
την ελληνική γλώσσα έχει να κάνει με μια τάση να τη βανδαλίσω. Μισώ την ομορφιά 
της κάθε γλώσσας. Αυτούς που μιλάνε ελληνικά ή την οποιαδήποτε γλώσσα με στόμφο 
και περηφάνια. Και μόνο που γράφω για αυτό ανακατεύομαι. Πιστεύω ότι η γλώσσα 
προχωράει μόνο από αυτούς που δεν φοβούνται να κάνουν πλάκα με αυτή.

Τον συναντάμε στο ελληνικό σελιλόιντ ως σκηνοθέτη ή και ηθοποιό, στις εναλλακτικές μουσικές σκηνές με 

ένα πιάνο ή και μεγαλύτερη παρέα, σε περιοδικές στήλες ως συντάκτη... Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης ή The 

Boy, όπως είναι το όνομα του στους μουσικούς κύκλους, είναι από τα πιο ενεργά άτομα μιας νέας σημαντικής 

γενιάς καλλιτεχνών. Το “Κουστουμάκι” είναι ο τελευταίος του δίσκος, που θεωρείται από τους καλύτερους 

ελληνικούς τού 2010.
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Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης εμφανίζεται μια φορά το μήνα έως τον Μάιο 

στο Six D.Ο.G.S. Παίζει μουσική, παρουσιάζει μια ταινία επιστημονικής 

φαντασίας την οποία σκηνοθετεί και μαγειρεύει άνοστα φαγητά με 

υλικά ακαθόριστης προέλευσης! 

Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο του cd “Ηλιοθεραπεία” και μαζί το 

μυθιστόρημα του με τίτλο “Μαύρο Αίμα”. Επίσης ολοκληρώνει κάποιες 

ηχογραφήσεις με τον Felizol και μοντάρει τη νέα του ταινία που 

λέγεται “Χιγκίτα: η κλωτσιά του σκορπιού” η οποία θα είναι έτοιμη το 

φθινόπωρο

> Παρουσιάζεται έντονα μια στροφή μέσα από μουσικούς όπως εσύ, 
οι Κτίρια τη Νύχτα, οι Κόρε Ύδρο, σε στίχους ποιητικούς, άμεσους 
και βιωματικούς, όπως έπραξαν κάποτε η Πλάτωνος και οι Στέρεο 
Νόβα. Γιατί εμφανίζονται ξανά ως επιρροή σχεδόν 20 χρόνια μετά 
την εποχή τους; 
Η Πλάτωνος και οι Στέρεο Νόβα είχαν πιάσει κάτι αρκετά μπροστά για 
την εποχή τους και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μια έλξη στους μουσικούς 
του τώρα. Επίσης η μουσική τους ακόμα και σήμερα ακούγεται το ίδιο 
έντονη και συναισθηματικά φορτισμένη. Μεγαλώνει πολύ όμορφα. Εγώ 
άργησα να ακούσω τη μουσική τους οπότε οι δικές μου επιρροές έρχονται 
περισσότερο από τον Σαββόπουλο (“Φορτηγό” και “Μπάλος”) και από 
τον Μούτση (“Άγιος Φεβρουάριος” και “Δρομολόγιο”).

> Ως νέος μουσικός διασκεύασες ασύμβατα, Θεοδωράκη και 
τραγούδια που συνδέονται έντονα με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. 
Δεν φοβήθηκες τα συντηρητικά αντανακλαστικά της ελληνικής 
κοινωνίας; 
Δεν το πολυσκέφτηκα. Πρώτα απ’ όλα, η μουσική του Θεοδωράκη και 
του Σαββόπουλου δεν έχει τίποτα το συντηρητικό, άρα καθόλου δεν θα 
με ενδιέφερε η άποψη τέτοιων ανθρώπων. Δεν έχω και πολύ σεβασμό 
για αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Μακάρι να μην υπήρχαν 
όλοι αυτοί. 

> Η τελευταία πολύωρη εμφάνισή σου με μοναδική παρέα ένα πιάνο 
στο Six D.O.G.S. σχολιάστηκε αρκετά. Ποια σχέση επιδιώκεις να 
χτίσεις με τους ακροατές σου μέσω των ζωντανών σου εμφανίσεων;
Μου είναι πολύ επώδυνο να μιλάω σε κόσμο στις συναυλίες για αυτό και 
επιλέγω να ενώνω τα κομμάτια μου και να μην υπάρχουν αυτές οι άβολες 
για μένα παύσεις. Το κοινό δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει 
να ακούσουν τη μουσική μου ή να κοροϊδέψουν την εμφάνιση μου ή τα 
γυαλιά μου που είναι βρώμικα. Σίγουρα δεν θέλω να κάνω τον κόσμο να 
με συμπαθήσει ή να με αγαπήσει ή κάτι αντίστοιχα αξιολύπητο. Για αυτό 
έχω την κοπέλα μου και τους φίλους μου. 
Τα τραγούδια μου εμένα μου εξάπτουν την φαντασία και αυτό θέλω να 
προκαλώ και στον κόσμο. Πιστεύω γενικά ότι η όλη απόλαυση στην 
τέχνη προκύπτει από την ενεργοποίηση της φαντασίας. Για αυτό είναι 
σημαντικό να μην είναι ολοκληρωμένα τα έργα τέχνης. Να είναι ο θεατής 
το τελευταίο κομμάτι του παζλ. 

> Έχετε συναντηθεί μία μεγάλη παρέα της ίδιας γενιάς, που 
συμπράττετε σε διάφορα επίπεδα (ταινίες, θεατρικές και μουσικές 
παραστάσεις). Πιστεύεις σε φράσεις τύπου “άνθηση του σύγχρονου 
ελληνικού κινηματογράφου” κι άλλων αντίστοιχων; Βλέπεις ότι κάτι 
διαφορετικό αρχίζει να κινείται; 
Μακάρι να μην συμβεί ποτέ αυτό που λες. Κάθε άνθηση συνοδεύεται από 
λουλούδια και δάφνες και μετά από εξουσία και σήψη. Τα αποτελέσματα 
της προηγούμενης “άνθησης” τα ζούμε τώρα και δεν νομίζω ότι αρέσουν σε 
κανέναν. Μακάρι οι ενδιαφέροντες καλλιτέχνες να παραμείνουν ουσιαστικά 
προκλητικοί και επικίνδυνοι. Εμένα αυτοί οι καλλιτέχνες μου αρέσουν. Που 
πρέπει να σηκώσω πέτρες για να μάθω για αυτούς. Που νιώθω διαρκώς ότι 
κάποιος προσπαθεί να μου αποκρύψει την ύπαρξή τους. 

> Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο ρόλος ενός καλλιτέχνη στη 
σύγχρονη κοινωνικοπολιτική συγκυρία; 
Να μην είναι προφανής η δουλειά του. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για 
μένα από κάτι που “μοιάζει”. Προτιμώ να έρχομαι σε επαφή με κακά έργα 
τέχνης που όμως οι δημιουργοί αφέθηκαν ελεύθεροι παρά με άλλο ένα καλό 
και καλλωπισμένο δείγμα τέχνης που σε πέντε λεπτά θα το έχω ξεχάσει.  

c b a

κειμενο:  
Φοίβος Καλλίτσης 

phever@gmail.com

Όταν ο “Κυνόδοντας” έριχνε άγριες δαγκωματιές, τα 

μίντια στην Ελλάδα αδιαφορούσαν. Δύο χρόνια μετά, 

αποφασίζουν να αναδείξουν το νέο ήρωά τους. Τελικά 

τα Όσκαρ προωθούν την τέχνη ακουσίως και εμείς 

τα σνομπάρουμε.

Ας παρακολουθήσουμε το χρονικό:

Μάιος 2009: Ο Γιώργος Λάνθιμος παραλαμβάνει 

το βραβείο της Επιτροπής Νέων και την επόμενη μέρα 

το μεγάλο βραβείο του τμήματος “Ένα κάποιο βλέμμα” 

των Καννών. Την ίδια περίοδο, Χατζηνικολάου, Τρέμη, 

Στάη, Ευαγγελάτος και λοιποί ίσως το άφησαν να πε-

ράσει για κάποια δευτερόλεπτα σε ένα ρεπορτάζ που 

εστίαζε στις τουαλέτες των χολιγουντιανών αστέρων 

στις Κάννες.

Φθινόπωρο 2009: Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες, 

χωρίς ιδιαίτερη προώθηση. Φυσικά, τα μεγάλα κανάλια 

δε βρήκαν κάποιο λόγο να ασχοληθούν με την ταινία - 

δεν έπαιζε και κανένα μεγάλο τηλεοπτικό όνομα. Εξάλ-

λου, πώς μπορούσαν να συζητήσουν οι μεσημεριανές 

εκπομπές για μια ταινία, η οποία δεν είχε ούτε πολύ κους 

κους, ούτε κάποιον ενοχλημένο χριστιανό να ωρύεται.

Άνοιξη 2010: Τα πρώτα βραβεία της Ελληνικής 

Ακαδημίας Κινηματογράφου είναι γεγονός και ο Κυ-

νόδοντας κερδίζει το βραβείο καλύτερης ταινίας. Το 

γεγονός απλά ανακοινώνεται και οι γνωστές μιντιακές 

παρέες  προτιμούν να αναρωτιούνται αν ταιριάζει το 

φόρεμα της τάδε με το κάθισμα στο Μέγαρο. Σίγουρα 

δεν αναρωτιούνται ποια είναι η ταινία που έχει κερδίσει, 

αφού δεν ήταν αυτή που έπαιζε η Καρύδη ή η Παπου-

τσάκη. Άλλωστε μερικές ταινίες δεν επιτρέπουν να βγάλεις 

και τη χολή σου.

Ο Κυνόδοντας είναι η ελληνική συμμετοχή για τα 

Όσκαρ, μπαίνει στην τελική εννιάδα και είναι επισήμως μία 

από τις πέντε υποψήφιες ταινίες. Τότε, ξαφνικά τα μίντια την 

ανακαλύπτουν, οι γνωστές παρέες μιλάνε για αυτήν και η 

Ελλάδα επιτέλους είναι περήφανη και πάλι. Βέβαια οι Αμε-

ρικανοί γνωρίζουν καλύτερα, οι Κάννες είναι στη Γαλλία, τα 

ελληνικά βραβεία δεν έχουν τη χλιδή - δεν τα παρουσιάζει η 

Ελένη Μενεγάκη. Οπότε αγνοούμε όλους τους άλλους και 

εμπιστευόμαστε το θείο Σαμ όντας περήφανοι γιατί μας έδω-

σε κάτι να μας γλυκάνει.

Περήφανοι για ποιο πράγμα όμως; Για την προσωπική 

επιτυχία του Λάνθιμου και των συντελεστών; Μήπως επει-

δή είχαμε αναγνωρίσει πόσο σημαντική είναι αυτή η ταινία 

μέσα στα δύο χρόνια που έχει ήδη ολοκληρωθεί; Δηλαδή, 

όταν το κοινό έτρεχε μαζικά να δει τον “Ηλία του 16ου” με 

το Φιλιππίδη και αγνοούσε τον Κυνόδοντα το έκανε επειδή 

αναγνώριζε τα ταλέντα του;

Ας ακολουθήσουμε έναν αντίστροφο συλλογισμό: Εν-

νοείται ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να του αρέσει ή όχι μία 

ταινία. Εννοείται ότι οι ταινίες που πηγαίνουν για Όσκαρ δεν 

είναι αξιωματικά ό,τι καλύτερο έχει να προτείνει ο κινημα-

τογράφος. Ποιος ο λόγος λοιπόν να νιώθεις περήφανος ως 

Έλληνας;

Αν η κίνηση “Κινηματογραφιστές στην Ομίχλη” δεν είχε 

αντισταθεί στο σάπιο σύστημα, ο Κυνόδοντας δε θα ήταν 

καν η ελληνική πρόταση. Θα είχαμε μάλλον κάποιον “El 

Greco” -γιατί ήταν κι αυτός ελληνάρας- καμιά “Πολίτικη 

Κουζίνα”, να πουλήσουμε και κανένα ιμάμ το καλοκαίρι, ή 

έναν ακόμη Αγγελόπουλο.

Άρα, ποια είναι η εθνική επιτυχία; Τι ακριβώς κάναμε 

σωστά σε όλη αυτή την ιστορία; Κι όμως, κάτι κάναμε σω-

στά, αφήσαμε τους συντελεστές του Κυνόδοντα να κάνουν 

τη δουλειά τους ανενόχλητοι... Σκέφτομαι τι έχει να γίνει με 

όλους αυτούς που θα πάνε εθνικά περήφανοι να δουν την 

ταινία του Λάνθιμου και θα επιστρέψουν με ένα κόμπο στο 

στομάχι.

Άντε τώρα να ανακαλύψουμε και τις υπόλοιπες ταινίες 

που προσπεράσαμε καθώς βλέπαμε τη Σούλα να Έρχεται 

Ξανά, να τρομάξουμε πάλι με όσα γίνονται γύρω μας, να ξα-

ναμπούμε στα καβούκια μας και να περιμένουμε τους Αμε-

ρικάνους να μας συστήσουν τη σύγχρονη κινηματογραφία 

μας…

Ε λ λ η ν ι κ ή  τ α ι ν ί α  ανακαλύπτεται 
thank you A m e r i c a
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Αν ήταν σκανδαλώδης ο τρόπος που το κράτος, από την ίδρυσή 
του, άφηνε αναξιοποίητες τις ευκαιρίες για ουσιαστική ανάπτυξη 
της χώρας, σίγουρα θα ήταν περισσότερο σκανδαλώδης  η δυσά-
ρεστη κατάσταση που ζούμε να μην πυροδοτήσει την αναθεώρηση 
της νοοτροπίας μας, η οποία μας οδήγησε εδώ. Για πολλά χρόνια 
υπήρχε η ελπίδα, έστω και ισχνή, πως μια από τις κυβερνήσεις που 
περάσανε και τελικά καταποντίστηκαν, θα είχε την ειλικρινή διά-
θεση να υλοποιήσει ένα πραγματικό όραμα. Η νεώτερη ιστορία, 
όμως, μας έχει αποδείξει το αντίθετο. Ίσως αυτή η σιωπηρή παρα-
δοχή ωθεί την κοινωνία στην ανάπτυξη μηχανισμών αυτοσυντήρη-
σης και στην ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό να βρει εναλλακτι-
κές λύσεις. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, παρατηρώντας πολλές μεμονωμέ-
νες πρωτοβουλίες που ποικίλουν σε φύση, τόπο και χρόνο, αντι-
λαμβάνεται κανείς πως όπου η δράση είναι δυνατή, οι πολίτες υπο-
καθιστούν αυτοβούλως τις εκάστοτε κυβερνητικές αναπηρίες. 

Τέτοια παραδείγματα είναι η ανάπλαση του Νυμφαίου σε πρό-
τυπο οικισμό από τον πρόεδρό του Νίκο Μέρτζο και την οικογένεια 
Μπουτάρη, η ανάπτυξη της Ανάβρας Μαγνησίας από τον κοινο-
τάρχη της Δημήτρη Τσουκαλά και άλλες πολύ σημαντικές πρω-
τοβουλίες, οι οποίες υλοποιούνται κυρίως στην επαρχία. Τοπικές 
συνελεύσεις οργανώνονται από πολίτες για την επίλυση τοπικών 
προβλημάτων. Μέσα “αντί-πληροφόρησης” από εθελοντές προ-
σφέρουν σε πολλές περιπτώσεις πραγματική ενημέρωση για μια 
σειρά επίκαιρων θεμάτων. Εθελοντικές ομάδες –μεταξύ των οποί-
ων και ομάδες φοιτητών- σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε 
αμφιθέατρα και άλλους διαθέσιμους χώρους, μεταδίδουν ντοκιμα-
ντέρ σχετικά με πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, φροντίζουν 
για την μόρφωση των μεταναστών, την ζεστασιά των αστέγων, την 
προστασία των ζώων και γενικά, φαίνεται να παίρνουν την κατά-
σταση στα χέρια τους.

Ταυτόχρονα, ο πολιτικός κόσμος κλονίζεται (ευτυχώς) αγωνι-
ζόμενος να περισώσει όποια ψήγματα αξιοπιστίας θα μπορέσει να 
εξαργυρώσει στο μέλλον. Οι πολιτικοί -το μεγαλύτερο μέρος των 
οποίων χρησιμοποιεί ακόμα επίμονα τη γνωστή ξύλινη γλώσσα- 
αρχίζουν σε δηλώσεις τους να δείχνουν συχνά ταπεινότητα απένα-
ντι στην πασιφανή παρακμή των θεσμών που οι ίδιοι συντήρησαν, 
αφήνοντας να ξεφύγει μια πιο ανθρώπινη πλευρά (στην γλώσσα 
των πολιτικών όλη αυτή η διάθεση συνοψίζεται στη φράση “κάνα-
με και λάθη”). Στην πολιτική διαστρωμάτωση της κοινωνίας, νέα 
κόμματα έχουν αρχίσει να ξεπηδάνε από τις στάχτες των παλαιότε-
ρων (Δημοκρατική Συμμαχία, Δημοκρατική Αριστερά κ.ά.), μικρό-
τερα κόμματα ενισχύονται και μικρότερες ομάδες αναβαθμίζονται 
σε αξιόλογους πόλους της κοινωνίας (ποδηλάτες, πρωτοβουλίες 
πολιτών κ.ά.). Η πολυφωνία δεν έκανε ποτέ κακό. 

κειμενο:  
Πάνος Δραμυτινός

panos@dramitinos.gr
εικονογραφηση:  

Δημήτρης Αντωνίουc b a
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O δύσκολος 
τοκετός μιας 
νέας αρχής

Αναβρασμός. Στις μέρες μας, αυτή η λέξη 
έρχεται στο νου ύστερα από οποιαδήποτε 
μορφή ενημέρωσης. Χωρίς να μιλάει κανείς 
με νούμερα αλλά με τη γενικότερη αίσθηση 
που εκπέμπουν οι εξελίξεις, αιωρείται η αρχή 
ενός τέλους και ταυτόχρονα παραμονεύει 
αναπόφευκτα μια γενική αλλαγή. Ίσως, όπως 
υπαγορεύει ο αφορισμός κάποιας αμερικανί-
δας, “τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότε-
ρα πριν (ακόμα) γίνουν χειρότερα”. Εγχώρια 
προβλήματα, παραδεχόμαστε σε συζητήσεις, 
πως είτε αλληλεπιδρούν είτε προκαλούνται 
εξαιτίας ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξε-
ων και προστίθενται σε άλλες εγχώριες δο-
μικές ανωμαλίες της διαχείρισης του τόπου 
μας. Στο πλαίσιο αυτής της αναταραχής, τα 
αντανακλαστικά της κοινωνίας ποικίλουν. 
Έντονες, αυθόρμητες αντιδράσεις, μεστές 
τεχνοκρατικές προτάσεις, δημιουργική αντι-
μετώπιση, ρομαντικές και ριζοσπαστικές 
μορφές εναλλακτικής συμπεριφοράς, σπάνε 
τα δεσμά τους ενεργοποιημένες από την ανά-
γκη για συσπείρωση και δραπετεύουν μέσα 
από γενικές συνελεύσεις, συζητήσεις, ομιλί-
ες, δράσεις, παραστάσεις και οδομαχίες. Από 
κοντά, όλα αυτά γίνονται αντιληπτά ως απλά 
παροδικά φαινόμενα, από απόσταση όμως 
είναι διακριτό το εύρος, η ποικιλία και ίσως 
-αν έχουμε την ψυχραιμία να τον δούμε- και 
ο προορισμός. 

Στο πλαίσιο της αναταραχής, 

τα αντανακλαστικά της 

κοινωνίας ποικίλουν. Έντονες, 

αυθόρμητες αντιδράσεις, 

μεστές τεχνοκρατικές 

προτάσεις, δημιουργική 

αντιμετώπιση, ρομαντικές 

και ριζοσπαστικές μορφές 

εναλλακτικής συμπεριφοράς, 

σπάνε τα δεσμά τους 

ενεργοποιημένες από την 

ανάγκη για συσπείρωση 

και δραπετεύουν μέσα 

από γενικές συνελεύσεις, 

συζητήσεις, ομιλίες, δράσεις, 

παραστάσεις και οδομαχίες.

Μέσω της συνεχούς, συγχρονισμένης και αντάρτικης δι-
άχυσης ιδεών φαίνεται να ψάχνουμε διέξοδο από την κρίση 
αξιών που κάποτε αντιλαμβανόμασταν ότι θα βρούμε μπρο-
στά μας. Ειδικά όταν αυτές οι ιδέες στρέφονται προς τους δι-
αφωνούντες και τους πολλούς και όχι προς τους συμφωνού-
ντες και λίγους που ευλογούν τα γένια τους, δημιουργούν νέες 
αγοραφοβικές ελίτ και θωρακίζουν τις προτάσεις τους από την 
κριτική του μέσου δέκτη. Μπορεί το πλέγμα των δράσεών μας 
να φαίνεται ασυντόνιστο επειδή οι περισσότερες προσπάθειες 
είναι μεμονωμένες, αλλά η αλλαγή πολλές φορές εγκαθίσταται 
σταδιακά, όταν η κατάσταση ωριμάζει και πλήθος μικρότερων 
και φαινομενικά πιο ασήμαντων μικροαλλαγών βρίσκουν τρό-
πο να εκδηλωθούν ομαδικά.

Με την οικειοποίηση του όρου “ανάπτυξη” από τους 
νεοφιλελεύθερους, του όρου “αλλαγή” από τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου και του όρου “μνημόνιο” από τους δανειστές μας, 
κινδυνεύουμε να στερέψουμε από πολύτιμες αστιγμάτιστες 
λέξεις που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να οργα-
νώσουμε το μέλλον μας. 

Ωστόσο, όσο η κοινωνία θα γεννά προτάσεις και οι πολιτι-
κοί θα τις καπηλεύονται, θα υπάρχει πάντοτε επαρκής δυναμι-
κότητα που έστω και εν θερμώ θα ρυμουλκεί την παχύσαρκη 
πραγματικότητά μας προς τις προσεχείς εξελίξεις. Ένα φαίνε-
ται σίγουρο: οι καλοκαιρινές πυρκαγιές, τα θερμά επεισόδια 
με την γείτονα και οι “τρομοκράτες” δεν θα αρκούν για να 
βγάλουν από τη μπούκα των πολιτών το κοινοβούλιο. Σε αυτή 
την περίπτωση ακούγονται ανακουφιστικά τα λόγια του Milton 
Friedman (τι ειρωνεία) που γράφει στο βιβλίο του Liberty and 
Freedom (1962) ότι η κυβέρνηση είναι μία πρόσθετη δομή της 
κοινωνίας που ενοποιεί πολλές επιμέρους συλλογικότητες και 
τις οργανώνει αλλά δυσχεραίνει την ευελιξία της.
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Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
[…]
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
Κ.Π. Καβάφης 

Τον Νοέμβριο του 1989, όταν κατέρρεε το τείχος 
του Βερολίνου, η ελίτ όλου του κόσμου θριαμβολογού-
σε για τη νίκη του φιλελεύθερου καπιταλισμού επί του 
σοσιαλισμού και έκανε λόγο για το τέλος της Ιστορί-
ας. Μια νέα εποχή ξεκινούσε, που σύμφωνα με τους 
εμπνευστές της θα χαρακτηριζόταν από την έλλειψη 
σοβαρών πολιτικών αντιθέσεων και από τη διάχυση της 
ευημερίας και της ελευθερίας διαμέσου των αγορών σε 
όλο τον κόσμο. Σήμερα, περίπου δύο δεκαετίες μετά, 
δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να συμφωνήσει με το 
θριαμβικό πνεύμα εκείνων των ημερών.

Ο πρώτος λόγος είναι προφανής. Ο καπιταλισμός 
βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων 70 χρό-
νων. Μέσα σε μια τριετία, σε όλες τις αναπτυγμένες 
χώρες, χάθηκαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και εκα-
τοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι λόγω της 
φούσκας των στεγαστικών δανείων, την ίδια στιγμή 

που περικόπηκαν κοινωνικά προγράμματα και διευρύν-
θηκε, σε πρωτοφανή επίπεδα, το χάσμα μεταξύ πλού-
του και απόλυτης εξαθλίωσης. Ανεξαρτήτως ιδεολογι-
κής τοποθέτησης, ο κόσμος που με τόση έπαρση και 
τόσες τυμπανοκρουσίες οικοδομήθηκε μετά το 1989, 
σίγουρα δεν είναι “αθώος και αγγελικά πλασμένος”. 
Οι ιδεολογικές βεβαιότητες των νικητών δείχνουν να 
κλονίζονται. 

Ο δεύτερος λόγος είναι λιγότερο ορατός στη μεγάλη 
κοινωνική πλειοψηφία της Δύσης, αλλά επηρεάζει άμε-
σα τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε διάφορα μέρη 
του κόσμου. Τείχη συνεχίζουν να υπάρχουν παντού: 
στα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ, στην Παλαιστί-
νη, στη Σαχάρα και τώρα στον Έβρο, το πρώτο τείχος 
στην Ευρώπη μετά το 1989! Αλλά και στο εσωτερικό 
των κοινωνιών τα τείχη συνεχώς επεκτείνονται, με πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τις λεγόμενες περιφραγμέ-
νες κοινότητες, τα σύγχρονα γκέτο των προνομιούχων 
που επιδιώκουν να προστατευτούν από τα αυξανόμενα 
πλήθη των εξαθλιωμένων στα μητροπολιτικά κέντρα 
του αναπτυγμένου καπιταλισμού. 

Ολόκληρη η Ενωμένη Ευρώπη, επί της ουσίας, 
μετατρέπεται σε ένα περιφραγμένο φρούριο που προ-
σπαθεί να προστατευτεί από τα αυξανόμενα πλήθη 
των ανθρώπων που συρρέουν από την Αφρική και την 
Ασία, εξαιτίας της πολιτικής που βασίστηκε και συνεχί-
ζει να βασίζεται στην εκμετάλλευση και την πολεμική 
παρέμβαση. Από το Γιβραλτάρ μέχρι τον Έβρο, τείχη 
και στρατόπεδα συγκέντρωσης αποτελούν την εικόνα 

του κόσμου μας που συναντούν οι “απέξω”. Μόνο σε 
μια πενταετία 1.000 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και 
20.000 παρέμειναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στο 
Γιβραλτάρ. Αντίστοιχα ενδεχομένως θα είναι τα νούμε-
ρα και για τη δική μας “οχύρωση”. Το άλλοθι της προο-
δευτικής ηπείρου έχει από καιρό ξεφτίσει.  

Από αυτή την άποψη, η κυβερνητική απόφαση να 
κατασκευαστεί τείχος στα σύνορα με την Τουρκία για 
να προστατευτεί η χώρα από τους μετανάστες, ολοκλη-
ρώνει με τον πιο απτό τρόπο τη σύγχρονη βαρβαρότητα 
που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ως χώρα. 
Ο εγκλεισμός όμως δεν αφορά μόνο τους απέξω, αλλά 
και όσους βρίσκονται πίσω από τα τείχη. Οι μετανάστες 
γίνονται τα εξιλαστήρια θύματα του δικού μας εγκλει-
σμού σε μια ζωή χαμηλών προσδοκιών και δικαιωμά-
των. Κάποιοι εμπορεύονται το τείχος και την κίβδηλη 
ασφάλεια που αυτό προσφέρει.  

Θα μου πείτε η χώρα ξέφραγο αμπέλι; Μα, όταν 
διαφημίζονται οι fast track επενδύσεις που προέρχονται 
από το Κατάρ και την Κίνα, οι οποίες καταργούν ακόμα 
και στοιχειώδεις εργασιακές και περιβαλλοντικές ρυθ-
μίσεις και όταν άσημοι γραφειοκράτες της Δύσης δί-
νουν εντολές με το χέρι σηκωμένο, τότε η συζήτηση για 
το αμπέλι έχει χάσει ήδη τη σημασία της. Τα πάντα γί-
νονται ζήτημα κοινωνικών και ηθικών αξιολογήσεων. 

Με τους κολασμένους, λοιπόν, για να πέσουν τα 
τείχη. Όχι για το τέλος της Ιστορίας, αλλά για την αρχή 
της. Χωρίς αποκλεισμούς και εκμετάλλευση.  Άξια να 
τη ζήσει κάποιος.

Τ
εί

χ
η

c b a

κειμενο:  
Γιώργος Ασσύριος 

εικονογραφηση:  
Βασίλης Ευδοκιάς
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Δίσκοι προτεινόμενοι για δια βίου μάθηση
Ο τελευταίος δίσκος του Robert Plant απέσπασε πολύ θετικά σχόλια. Δεν μπήκα στον πειρασμό να 
τον ακούσω γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα μου προσφέρει κάτι διαφορετικό απ’ όσα άκουσα 
όλα αυτά τα χρόνια από τον ίδιο. Μουσικοί σαν τον Plant έχουν μεν τη δύναμη να συνεχίσουν, αλλά 
κατά τη γνώμη μου στηρίζονται στη σιγουριά του ιστορικού τους υπόβαθρου. Από την άλλη, υπάρ-
χουν μουσικοί που τα χρόνια τους βαραίνουν αλλά συνεχίζουν να βάζουν τα γυαλιά στους επίδοξους 
απόγονους τους. Οι δίσκοι των Brian Eno, Erik Truffaz και η συνεργασία του Alva Noto με τον Blixa 
Bargeld, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, αποτελούν ανάλογα δείγματα. 

Brian Eno – “Small Craft on a milk sea” (Warp): Ο Eno είναι αδιαμ-
φισβήτητα μια ιδιοφυία στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Υπήρξε ο 
νονός του όρου “άμπιεντ” ύστερα από ένα ατύχημα που του μείωσε προσω-
ρινά την ακοή. Πειραματίστηκε με το θόρυβο, αγγίζοντας τα όρια του πανκ. 
Έγραψε μουσική για αεροδρόμια και τον εισαγωγικό ήχο για τα Windows 
95. Ως παραγωγός ανέδειξε εμπορικά μεταξύ άλλων τους Talking Heads, 

τους U2 και τους Coldplay. Το 2010 επανήλθε στη διδασκαλία με ανανεωμένες ιδέες. Πλαισιώνεται 
από τους νέους Leo Abrahams και Jon Hopkins για να καθηλώσει. Ο δίσκος ακολουθεί μία ισότιμη 
κατανομή. Ξεκινάει ήρεμα και μινιμαλιστικά. Πιανιστικά θέματα που τεντώνουν τον δείκτη στα κρε-
μασμένα κάδρα του Satie και του Debussy. Οι ήχοι σκληραίνουν σταδιακά, φτάνοντας στο αποκορύ-
φωμα με το “2 Forms of Anger”. Δείγμα σύγχρονης ροκ, με την κυριολεκτική έννοια.  Μελετημένος 
συνδυασμός ηλεκτρικής κιθάρας και ηλεκτρονικών στοιχείων. Για το κλείσιμο, τη θέση του πιάνου 
καταλαμβάνουν τα συνθ για να συνθέσουν χαλαρωτικά άμπιεντ τοπία.  

Erik Truffaz  –  “In Between” (Blue Note): Είναι σχεδόν απίθανο κάποιος 
να έχει μία γενική εικόνα για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή τζαζ και να μην έχει 
συναντήσει τον αεικίνητο κι εκλεκτικό Γαλλοελβετό τρομπετίστα. Στην δε-
κατριάχρονη πορεία του έχει κυκλοφορήσει πολλά άλμπουμ, όπου δεν έχει 
φοβηθεί να επεκτείνει την κλασική τζαζ στα όρια της ντραμ εν μπας και 
του χιπ χοπ. Πλέον έχει ηρεμήσει, αφού ξεφεύγει από το στάνταρ μονοπάτι 

για να επιδοθεί σε μπαλάντες και μπλουζ, με καταλυτική τη συμβολή της Sophie Hunger. Στο “Let 
me go” η γλυκιά μελωδία εναρμονίζεται με την τρυφερή απόδοση των στίχων, ενώ στη διασκευή 
στο “Dirge” του Dylan, η μπάντα του Truffaz μεταπηδά στο ανάλογο ροκ πλαίσιο. Το “Mechanic 
Cosmetic” ξεχωρίζει από το σύνολο, αφού ακούγεται ακριβώς όπως υποδηλώνει ο τίτλος του. Πα-
νοπτικά, ο νέος δίσκος του Truffaz διατηρεί τα υψηλά επίπεδα τεχνικής και σύνθεσης στα οποία μας 
έχει συνηθίσει, ξεπερνώντας όμως τη διάθεση για πειραματισμό.

ANBB –  “Mimikry” (Raster Noton): Σύμπραξη του Alva Noto και του 
Blixa Bargeld. Ο πρώτος πολύ απλοϊκά μελετά συχνότητες ήχων και παίζει 
με το θόρυβο. Ο δεύτερος ξεκίνησε να παίζει κιθάρα πλάι στον Nick Cave. 
Λίγο αργότερα δημιούργησε τους Einsturzende Neubauten, στους οποίους 
είναι πλέον ολοκληρωτικά αφοσιωμένος. Η συνεργασία είναι άκρως πει-
ραματική, σκοτεινή, βασισμένη σε αυτοσχεδιαστικά θεμέλια. Το στοιχείο 

αυτό δεν πρέπει να είναι αποθαρρυντικό, αφού η αφήγηση του Blixa κάνει την ακρόαση φιλική και 
άκρως ενδιαφέρουσα. Διασκευάζουν ακόμα και παραδοσιακή αμερικάνικη φολκ. Σπουδή για όσους 
θέλουν ν’ ακούσουν κάτι που ξεφεύγει από τα τετριμμένα, τόσο σε επίπεδο σύνθεσης όσο στον τρόπο 
χρήσης των φωνητικών ικανοτήτων.  

κειμενο:  
Γιώργος Μανίνης //  gimanin@gmail.com
http://to-and-fro.tumblr.com
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01//Norah Jones  – ... Featuring (Blue Note)
Η Norah Jones μεγάλωσε κι έγινε γυναίκα. Εκείνο το μελαχρινό κορίτσι που 
τραγουδούσε γλυκανάλατες nu-τζαζ μπαλάντες, ωρίμασε. Πολλοί εκμεταλλεύ-
τηκαν τις φωνητικές (ή μήπως και τις εμπορικές της;) ικανότητες  και ζήτησαν 
τη συμβολή της στο έργο τους. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία συγκεντρώνει τα 
τραγούδια άλλων μουσικών, όπου η φωνή της έχει πρωταγωνιστική ή υποστηρι-
κτική θέση. Προκαλεί σεβασμό το εύρος των μουσικών ειδών και καλλιτεχνών 
που θέλησαν να συνεργαστούν μαζί της. Από τη χαρντ ροκ των Foo Fighters, 
που όμως εδώ συμβιβάζονται στα ήρεμα τοπία της Norah, μέχρι ράπερ όπως οι 
Outkast. Είναι αλήθεια ότι η πλειοψηφία των τραγουδιών κινείται στη γνώριμη 
αμερικάνικη κάντρι μπλουζ, εμπεριέχοντας ευχάριστες εκπλήξεις, όπως τη συμ-
μετοχή της στο φάνκι χιπ χοπ “Life is Better” του Q-Tip.

02//Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (Def Jam)
Ο Kanye West βρίσκεται ήδη στο 5ο άλμπουμ του, όμως μόλις από το 3ο και 
μετά άρχισε να γνωρίζει την υπέρμετρη επιτυχία. Σήμερα, μπορεί άνετα να θε-
ωρείται ο νούμερο ένα ράπερ κι αυτό γιατί είναι αποδεκτός από μεγάλο εύρος 
κοινού. Ακόμα και εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν την αξία του 
νέου του δίσκου και το τοποθέτησαν στην κορυφή με τα καλύτερα άλμπουμ 
της προηγούμενης χρονιάς. Από την αρχή μέχρι το τέλος του, ο δίσκος είναι 
χείμαρρος. Χρησιμοποιεί κλασικά σαμπλ πάνω στα οποία …κεντάει έχοντας 
την συμπαράσταση των ομοειδών του, Rihanna, Kid Cudi, Jay-Z, John Legend 
κ.ά. Οι King Crimson και οι Black Sabbath δε γλύτωσαν. Ακόμα κι αν η ραπ 
σάς προκαλεί αποστροφή, αυτός ο δίσκος δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα, 
αφού δεν χωράει σε καλούπια. Ο West προκάλεσε εξιστορώντας βρώμικα τις 
σκοτεινές του φαντασιώσεις. Το κοινό διάλεξε έχοντας ήδη κάνει το δίσκο πλα-
τινένιο. Δυστυχώς, τα νέα όρια στη μουσική τίθενται συνήθως από μέινστριμ 
καλλιτέχνες κι αυτός ο δίσκος αποτελεί τρανταχτή απόδειξη. 

ΗΧΟΤΟΠΙΑ 
που χρήζουν 
ακρόασης
01 02
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βιβλίο

Από τα δεκάδες βιβλία που εκδίδονται κάθε μήνα και από τους δεκάδες 
συγγραφείς που εκθέτουν τακτικά το ταλέντο τους στην κρίση του κάθε ανα-
γνώστη, ακολουθούν μερικές επιλογές που θα σας κρατήσουν ξάγρυπνους, 
αναμένοντας με ανυπομονησία να τελειώσετε το ένα κεφάλαιο για να έρθει το 
επόμενο!

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, “Ο ανθυπολοχαγός”, της Κέιτ Γκρένβιλ, μας 
διηγείται μια ιστορία με φόντο τη βρετανική αποικιοποίηση στην Αυστραλία. Κατά τη 
διάρκεια του 1788, ο  Ντάνιελ Ρουκ, στρατιωτικός και παράλληλα λόγιος, αποπλέει 
από την Αγγλία μαζί με μια αποστολή βρετανικών δυνάμεων και μια ομάδα καταδίκων 
με προορισμό την νέα αποικία. Μοναχικός και εσωστρεφής και με ένα ιδιαίτερο πάθος 
για τα μαθηματικά και την αστρονομία, ο Ρουκ παίρνει μέρος στην αποστολή με σκοπό 
να παρατηρήσει έναν κομήτη του οποίου η τροχιά δεν είναι εμφανής από τη Μεγάλη 
Βρετανία. Ζώντας ξεχωριστά από τους υπόλοιπους στρατιώτες, αναπτύσσει μια αναπά-
ντεχη φιλική σχέση με ένα νεαρό κορίτσι της αυτόχθονης φυλής των ιθαγενών. Όμως, 
καθώς οι εντάσεις στην περιοχή εντείνονται και οι διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες 
φαίνονται ανυπέρβλητες, ο Ντάνιελ αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στο καθήκον και 
σ’ αυτό που θεωρεί σωστό. Ένα έργο ιδιαίτερης ομορφιάς από τη συγγραφέα του βιβλί-
ου “Το μυστικό ποτάμι” και τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Το “Real World” της Γιαπωνέζας Νατσούο Κιρίνο, από το Μεταίχμιο, είναι μια 
σκοτεινή ιστορία εφηβικού άγχους και απελπισίας που εκτυλίσσεται στα προάστια του 
Τόκυο. Τέσσερα κορίτσια κι ένα αγόρι μάς περιγράφουν μια ιστορία φόνου και εξαπά-
τησης. Τα τέσσερα κορίτσια που ζουν σε ένα προάστιο του Τόκιο περνάνε ανέμελα το 
θερμό καλοκαίρι. Όταν μία από αυτές, η Τόσι, ανακαλύπτει ότι ο γείτονάς της δολοφο-
νήθηκε βίαια, τα κορίτσια υποψιάζονται πως ο δολοφόνος δεν είναι άλλος από τον ίδιο 
του τον γιο. Όταν όμως το αγόρι το σκάει με το ποδήλατο και το κινητό του, οι τέσσερις 
κοπέλες μπλέκονται σε μια περιπέτεια που κρύβει πολλούς κινδύνους. Ήρωες αληθινοί, 
με ιδιαίτερο βάθος, αν και όχι πάντα συμπαθητικοί, που κάνουν λάθη που καθορίζουν 
τη ζωή τους, δεν εμπιστεύονται τους ενήλικες και παραμένουν απορροφημένοι στους 
δικούς τους μικρόκοσμους. Μια ιδιαίτερη ματιά στη σύγχρονη Ιαπωνία και τον εφηβικό 
της κόσμο. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που προκαλεί το μυαλό από το πρώτο κεφάλαιο και 
κρατάει το ενδιαφέρον ανέπαφο μέχρι το συγκλονιστικό του τέλος.

Από τις εκδόσεις Ωκεανίδα έρχεται ένα ακόμη ιστορικό μυθιστόρημα, “Το διαμά-
ντι της Αγίας Πετρούπολης” της Κέιτ Φέρνιβαλ. Το βιβλίο -αρχή της τριλογίας που 
συνεχίστηκε με τα μυθιστορήματα “Η Ρωσίδα παλλακίδα” και “Να με περιμένεις”- επι-
κεντρώνεται στη μητέρα της Λίντια, Βαλεντίνα, την περίοδο της Ρωσικής Επανάστασης. 
Όταν οι μπολσεβίκοι βομβαρδίζουν την οικογενειακή τους κατοικία και τραυματίζουν 
ανεπανόρθωτα τη μικρή της αδελφή, η Βαλεντίνα αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή της. 
Αρματωμένη με σιδερένια θέληση, αψηφά τόσο τον πατέρα της όσο και το κοινωνικό 
κατεστημένο, αρχίζει να εργάζεται ως νοσοκόμα και αρνείται να παντρευτεί τον άντρα 
που της προορίζει η οικογένειά της. Αντίθετα, επιλέγει τον Δανό Γιενς Φρίις, έναν άντρα 
με τον οποίο είναι ερωτευμένη. Η χώρα οδεύει προς την Επανάσταση, ο Τσάρος και το 
Κοινοβούλιο είναι σε αναβρασμό ενώ η αριστοκρατία και οι μπολσεβίκοι βρίσκονται στα 
πρόθυρα της έκρηξης. Η Φέρνιβαλ υφαίνει με δεξιοτεχνία το πορτραίτο μιας γυναίκας με 
φόντο τα γεγονότα που άλλαξαν όχι μονάχα τη Ρωσία αλλά ολόκληρο τον κόσμο. 

Για τους εναλλακτικούς αναγνώστες οι εκδόσεις Anubis μας προτείνουν το 
“American Vampire: Λουτρό αίματος”. Ένα κόμικ τρόμου από την αυθεντία στο εί-
δος Στίβεν Κινγκ και τον νεαρό αλλά ιδιαίτερα ταλαντούχο Σκοτ Σνάιντερ. Με φόντο 
την Αμερική των αρχών του 20ου  αιώνα αλλά και την Άγρια Δύση, υπάρχουν δύο 
ιστορίες, ενός άντρα και μιας γυναίκας αντίστοιχα. Η ιστορία του Σνάιντερ μιλάει για  
την Περλ Τζόουνς, μια νεαρή ηθοποιό που ζει στο Λος Άντζελες του 1925. Όταν κάποια 
στιγμή ένας παραγωγός ταινιών την καλεί σε ένα από τα πάρτι του, το τελευταίο πράγμα 
που της περνάει από το μυαλό είναι ο απίστευτος εφιάλτης που θα ζήσει το επόμενο 
πρωί, όταν θα βρεθεί ολομόναχη στην έρημο, γεμάτη δαγκωματιές, να αργοπεθαίνει 
από αιμορραγία. Παράλληλα, εκτυλίσσεται και η ιστορία του Κινγκ με ήρωα τον περι-
βόητο κακοποιό της Άγριας Δύσης Σκίνερ Σουίτ, στο δρόμο για την εκτέλεσή του. Μόνο 
που κι εκείνου τα σχέδια διαφυγής θα αποτύχουν λόγω της απρόσμενης εμφάνισης ενός 
βρικόλακα. Οι μοίρες των δυο θα διασταυρωθούν και οι πραγματικά ευφυείς πέννες 
του Κινγκ και του Σνάιντερ, σε συνδυασμό με την άριστη τεχνική του Αλμπουκέρκε, 
επιφυλάσσουν στον αναγνώστη μια απίστευτη εμπειρία.

Νύχτες αγρύπνιας 
κειμενο:  

Χρυσή Πυρουνάκηc b a
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Τήνος
γεύση 
Άγονη Γραμμή 
Πάνορμος,  
Ταβέρνα
Αίθριο 
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών, 
22830 23033 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Βωλάξ 
Βωλάξ, 22830 41021 
Εστιατόριο
Επίνειο 
Χώρα, 22830 24294 
Ταβέρνα
Κατώι 
Φαλατάδος, 22830 4100 
Εστιατόριο
Λεύκες 
Φαλατάδος, 22830 41335 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Μαΐστρος 
Πάνορμος, 22830 31280 
Ψαροταβέρνα
Μάρκος 
Πάνορμος, 22830 31336, 
31221 
Εστιατόριο
Μεταξύ μας 
Χώρα, 22830 24137 
Εστιατόριο
Παλαιά Παλλάδα 
Χώρα, 
Πλ. Ταξιαρχών, 
22830 23516 
Ταβέρνα
Παλέτα 
Πάνορμος, 
22830 31930 
Ψαροταβέρνα
Πεντόστρατο 
Μέση, 
22830 41127 
Ταβέρνα
Ρακομπερδέματα 
Φαλατάδος, 
22830 41810 
Μεζεδοπωλείο
Ρόκος 
Βωλάξ, 
22830 41989 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Τα Μυρώνια 
Πύργος, 
22830 31229 
Μεζεδοπωλείο
Ταρσανάς 
Χώρα, 
22830 24667 
Εστιατόριο
Το Ζευκί 
Χώρα, 
Αλεξ. Λαγούρου 6, 22830 
22231 
Εστιατόριο-Ψαροταβέρνα
Το θαλασσάκι 
Υστέρνια, 
22830 31366 
Εστιατόριο
Το κουτούκι της 
Ελένης 
Χώρα, 
22830 24857 
Ταβέρνα

Το Πέτρινο 
Χώρα, 
22830 41940 
Εστιατόριο
διασκέδαση
La Strata 
Χώρα, 
22830 25977 
Cafe
Sivilla 
Χώρα, 
22830 22511 
Cafe-Bar
Αλλού
Άνετος φιλικός χώρος, φτιαγμέ-
νος με άποψη. Με ροφήματα, 
χυμούς, παγωτά, σάντουιτς, 
ποικιλίες να συνοδεύουν τα 
“οινοπνεύματα”. Free internet, 
γιγαντοοθόνες για τα σπορ, επι-
λεγμένη μουσική μέχρι πολύ 
αργά...
Χώρα, Δ. Δρόσου 12, 
22830 23375 
Cafe-Bar
Αερικό 
Μέση, 
22830 41569 
Cafe-Bar
Αιολία 
Χώρα, 
22830 25615 
Cafe
Δωδώνη 
Χώρα, 
22830 25855 
Cafe-Παγωτό
Έναστρον 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22326 
Cafe-Bar
Κουρσάρος 
Χώρα, 22830 23963 
Bar
Κυριακάτικο 
Χώρα, 
Γ. Πόμερ - Γ. Γάφου, 
22830 22606 
Καφενείο
Λαμαρίνα 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22172 
Cafe-Bar
Μέλι-Γάλα 
Πύργος, 22830 31339 
Cafe-Bar
Μεσκλιές 
Χώρα, Παραλία, 22830 22151 
Cafe-Ζαχαροπλαστείο
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 δι-
ασκέδαση, ξεκούραση και από-
λαυση, 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
Ρεμέτζο 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 25644 
Cafe-Bar
Ροδάρια 
Πύργος, 
22830 31560 
Cafe-Ζαχαροπλαστείο
Το Κεντρικόν 
Πύργος,
22830 31670 
Cafe-Ζαχαροπλαστείο
Φευγάτος 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 24078 
Cafe

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό  
Μουσείο Τήνου 
Χώρα, 
22830 22670 
Μουσείο
Ίδρυμα Τηνιακού 
Πολιτισμού 
Χώρα, 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
Dionysos Cuisine 
Φηρά, 
22860 23845 
Εστιατόριο

Classico Restaurant
Εξαιρετικό περιβάλλον που σας 
προσφέρει στιγμές χαλάρωσης 
και ηρεμίας, συνδυάζοντας το 
μπάνιο στη θάλασσα, ένα εύ-
γευστο γεύμα και το ποτό σας.
Καμάρι, Παραλία, 
22860 34245      
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

Ο ΟρίΖωντας έδεσε... κάβους 
πριν λίγους μήνες στη Σύρο. Και 
ναι η επωνυμία του μαγαζιού 
ΟρίΖωντας προέρχεται από το 
ορίζω... και το ζώντας.Τα έπιπλα, τα 
εξαιρετικά υφάσματα, οι πρωτότυπες 
ταπετσαρίες δίνουν την αίσθηση 
ενός φιλόξενου σπιτιού. Η Μαρία 
Μιχαλακάκου διαλέγει η ίδια από 
τις καλύτερες αγορές της Ευρώπης 
τα υφάσματα, ενώ αγαπημένο της 
υλικό είναι το ξύλο. Ζητήστε της να 
σας διακοσμήσει τον χώρο σας! Στην 
οδό Σταματίου Πρωϊου 75, 6980 
134074, 22814 00387. 

S
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!Εξαιρετικές δημιουργίες από την 
Άρτεμις Σιδερίδου στο Σαν τα 
Φύλλα που παραμένει τελικά 
αμετακίνητο στη θέση του στην 
οδό Αντωνίου Πολίτη 2 κοντά στην 
κεντρική πλατεία της Ερμούπολης 
(6942 554322). Χειροποίητα 
κοσμήματα εμπνευσμένα από 
τα παραμύθια αλλά και από τα 
αγαπημένα μας παιδικά παιχνίδια. 
Νεράιδες, άγρια ζώα και θηρία, 
λιλιπούτεια κουζινικά και μπογιές 
που γράφουν. Φτιαγμένα από ασήμι 
με πολύ φαντασία. Φρέσκιες, ζεστές 
δημιουργίες έρχονται την άνοιξη.

tips
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Koo Club 
Φηρά,
22860 22025 
Club
Navy’s 
Καμάρι, 
22860 31033 
Cafe-Bar-Εστιατόριο
The pure 
Φηρά, 
22860 21250 
Cafe-Bar
Town Club 
Φηρά, 
22860 22820 
Club
Γαλήνη 
Φηροστεφάνι, 
22860 22095, 23881 
Cafe
Χόβολη
Απολαύστε τον καφέ σας παρέα με 
υπέροχα παραδοσιακά γλυκίσματα 
στο Cafe Χόβολη. Ανοικτά από νω-
ρίς το πρωί, σε ένα υπέροχα διακο-
σμημένο χώρο, σερβίρει ελληνικό 
μαζί με σπιτικό γλυκό του κουτα-
λιού, τσάι με αφράτο κέικ και φρε-
σκοψημένα 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
View Cafe 
Παροικιά, 
22840 22251 
Cafe-Bar
Yiannis 
Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 
22840 22338 
Cafe-Bar

Δίστρατο 
Παροικιά,
22840 25175 
Cafe
Μελτέμι 
Παροικιά, 
22840 21092 
Cafe
Συμπόσιο 
Παροικιά, 
22840 24147 
Cafe
Χάντρες 
Παροικιά, 
22840 53563 
Club

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό  
Μουσείο Πάρου 
Παροικιά, 
22840 21231 
Μουσείο
Βυζαντινό Μουσείο 
Νάουσας 
Νάουσα, 
22840 53261 
Μουσείο
Ιστορικό και  
Λαογραφικό Μουσείο 
Ανθέμιον 
Πούντα, 
22840 91010 
Μουσείο

se

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 μεξικά-
νικο φαγητό, σπέσιαλ λατινικά 
ποτά: caipirinha, mojito, Χιλι-
ανό κρασί... Όλα σε ευχάριστο 
περιβάλλον με λάτιν και ρετρό 
μουσική. Μαθήματά χορού, 
λάτιν πάρτι και ξεχωριστές εκ-
δηλώσεις για εταιρείες, ινστι-
τούτα, κλπ.
Ερμούπολη, 
Χίου 32, πλ. Μιαούλη,
6934737209 
Εστιατόριο-bar
Grill

Καλοψημένα, ζουμερά κρέατα 
στα κάρβουνα, ψητά λαχανι-
κά και τυριά, φρέσκες δρο-
σερές σαλάτες από τη μεγάλη 
ποικιλία του salad bar σ’ ένα 
χώρο επίσης δροσερό και μο-
ντέρνο.
Ερμούπολη, 
Ακτή Παπαγού 6,
22810 82202 
Εστιατόριο
Pizza Star

Ερμούπολη, Στ. Πρωίου 109,
22810 80240 
Πιτσαρία
Porto

Ερμούπολη, 
Ακτή Πέτρου Ράλλη 48,
22810 81178 
Εστιατόριο
Scherzosa

Ερμούπολη, πλ. Παπάγου,
22810 88838 
Πιτσαρία
Stomio

Ερμούπολη,  
Άνδρου 4,
22810 83786 
Ταχυφαγείο
Tasty

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

Ερμούπολη, 
Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο

Δωδώνη

Ερμούπολη, πλ. Κανάρη,
22810 87684 
Παγωτό
Ε-αμέ

Gourmet γεύσεις, εκλεκτές μπύ-
ρες, special cocktails, χαλαρά 
στα σκαλάκια.
Ερμούπολη, Χίου 45,
22810 87870 
Cafe-Deli
Η στρίγγλα που’φαγε 

αρνάκι

Αζόλιμνος,
22810 81588 
Εστιατόριο
Ηλιοβασίλεμα

Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325 
Εστιατόριο
Θεία Μέθη

Η Θεία Μέθη ξεφεύγει από 
φαγάδικο και μεζεδάρει στη 
γεύση! Η κουζίνα μας είναι 
ανοιχτή καθημερινά από 14.00 
έως 00.00. Καθημερινά -εκτός 
Δευτέρας και Πέμπτης- παρα-
δοσιακή, ρεμπέτικη, και κρητι-
κή μουσική.
Ερμούπολη, Χίου 43,
22810 80112 
Μεζεδοπωλείο
Κουζίνα

Ερμούπολη, 
Άνδρου 5,
22810 89150 
Εστιατόριο
Μάσα σούρα

Ερμούπολη, 
Εμ. Ροΐδη,
22810 81744 
Μεζεδοπωλείο
Μπαλόπιτας

Ερμούπολη, 
Πλ. παπάγου,
22810 82693 
Εστιατόριο
Νησιωτοπούλα

Ερμούπολη,
Πλ. παπάγου
22810 81214 
Εστιατόριο-Ταβέρνα
Οινομπερδέματα

Ερμούπολη, 
Εμ. Ροΐδη 10,
22810 86061 
Μεζεδοπωλείο

Οινοπνεύματα

Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 9,
22810 82616 
Μεζεδοπωλείο
Περι Ουσίας

Ερμούπολη,
6936719929 
Μεζεδοπωλείο
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
Στου Νικόλα

Χρούσσα,
6932763778 
Ταβέρνα
Συλιβάνης

Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015 
Εστιατόριο
Στην Ιθάκη του Αή

Εδώ οι μεζέδες και τα φαγητά 
που θα δοκιμάσετε διακρίνο-
νται 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 επι-
σκεφτείτε.
Ερμούπολη, 
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 1,
22810 82060 
Παραδοσιακή ταβέρνα
Της Φιλομήλας

Ανοιχτά από Παρασκευή 
μεσημέρι έως Κυριακή αργά 
το απόγευμα. Παρασκευές 
βράδυ το μουσικό σχήμα 
ΜΠΑΝΤΑ-Ν.Α.Α. με έντεχνο, 
ρεμπέτικο και σμυρναιικο.
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 114,
22810 85058 
Αναψυκτήριο
Το μικράκι... 

που μεγάλωσε

Ερμούπολη, 
Θερμοπυλών & Φολεγάνδρου,
22810 85840 
Μεζεδοπωλείο
Το Πέτρινο

Ερμούπολη, 
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 9,
22810 87427 
Ταβέρνα
Φαληράκι

Ερμούπολη, 
Δίπλα στο εργοστάσιο 
της ΔΕΗ,
22810 81881-2 
Πιτσαρία

διασκέδαση
Boheme del mar

Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83354 
Cafe-Bar
Cafe Greco

Ερμούπολη,
22810 81513 
Cafe
Cocoon

Ερμούπολη,
22810 85270 
Cafe
Coffee Island

Ένας “ζεστός” χώρος για 
να τα πείτε με την παρέα 
σας και να απολαύσετε έναν 
καφέ συνοδευόμενο με το 
αγαπημένο σας γλυκό, κρέπα 
ή βάφλα, σε ένα ήρεμο παρα-
δοσιακό σοκάκι της Ερμού-
πολης με τις βοκαμβίλιες να 
κυριαρχούν.
Ερμούπολη, 
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 6,
22810 82972 
Cafe
Delice

Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998 
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο 
Django

Ερμούπολη, Χίου,
22810 82801 
Cafe-Παγωτό

se 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
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D’istinto

To D’istinto άλλαξε! Βραδιές 
με ζωντανή ελληνική και ξένη 
μουσική.
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83351 
Cafe-Bar
Jar

Ερμούπολη, 
Εμ. Ροΐδη 16,
22810 79225 
Cafe
Kimbara

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 81513 
Cafe-Bar
Like Home

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη 40Α,
22810 87838 
Cafe
Liquid

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
Cafe-Bar

Macao

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
22810 88140 
Cafe-Bar
Okio

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 84133 
Cafe-Bar
Plaza

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 85337 
Cafe
Ponente

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 81700 
Cafe-Bar
San Telmo

Ερμούπολη 
Traditional & tango bar
Seven30

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη 30Α,
22810 83949 
Cafe-Bar
Severo

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,

22810 88243 
Cafe-Bar
Tramezzini Cafe

Ερμούπολη, 
Θ. Σπερχειού & Μήλου 1,
22810 89399 
Cafe
Αγορά

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
22810 88329 
Bar
Εσαεί

Στο κέντρο της Ερμούπολης 
σε ένα ζεστό χώρο μπορείτε 
να απολαύσετε τον καφέ, τα 
ροφήματα σας, αλλά και τα 
χειροποίητα γλυκά, τους σπι-
τικούς μεζέδες σε μια ατμό-
σφαιρά που θυμίζει κάτι απ’ 
τα παλιά.
Ερμούπολη, 
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388 
Cafe
Ελληνικόν Καφενείον

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
22810 87550 
Παραδοσιακό Καφενείο

Μέγαρον

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

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
22810 89070 
Cafe
Πειραματικό

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
22810 83734 
Cafe-Bar
Στέλλας

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
22810 88301 
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Το Μπαράκι

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανοί

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997 
Cafe

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό 

Μουσείο Σύρου

Ερμούπολη, 
Ε. Μπενάκη,
22810 88487 
Μουσείο
Βιομηχανικό 

Μουσείο 

Ερμούπολης

Ερμούπολη, 
Γ. Παπανδρέου 11,
22810 81243 
Μουσείο
Έκθεση 

Αγιογραφίας

Άνω Σύρος,
 Πιάτσα,
22810 88658 
Αίθουσα τέχνης
Έκθεση  

Παραδοσιακών 

Επαγγελμάτων

Άνω Σύρος,
22813 60952 
Μουσείο
Ενυδρείο

Κινι,
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

se

Σύρος
Αζόλιμνος μεζεδοποιείον της Φιλομήλας

Άνω Σύρος Κέπ Άνω ςύρου, Δημαρχείο, μίνι μάρκετ, Ψιλικά 

“ή Καμάρα”, 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 έ-αμέ, Cafe Plaza, Cafe χαλανδριανοί, Cafe έσαεί, Cafe-bar Boheme del 

Mar, Cafe-bar D’istinto, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο ςτέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο 

Delice, Γλυκοπωλείο-όυζερί ςτης Νινέττας, έστιατόριο-bar Clandestino, έστιατόριο 

Grill, έστιατόριο πέτρινο, έστιατόριο Καστρί, μεζεδοπωλείο Θεία μέθη, 

όινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη, Φωτογραφείο Photo-Shop, ταξιδιωτικό πρακτορείο 

TeamWork, ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Hondos 

Center, Super Market παλαμάρης, Super Market Βιδάλης Ποσειδωνία πρίντεζης Store

Άνδρος
Καραβοστάσι Γαυρίου παντοπωλείο 

Ανδριακόν Όρμος Κορθίου Cafe Centro  

Μπατσί έστιατόριο Καντούνι 

Κύθνος
Μέριχας πρακτορείο τύπου 

Χώρα παραδοσιακά γλυκά τραταμέντο 

Μύκονος
Χώρα ΚΔέπΑμ, Scala Shop Gallery, Cafe-bar Galleraki, 

μίνι μάρκετ Γέμελος, Island Myconos Travel 

Αργύραινα Γρυπάρειο πολιτιστικό Κέντρο 

Νάξος
Super Market Βιδάλης 

Πάρος
Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis, 

Coffeeshop, ταξιδιωτικό πρακτορείο Meltemi, ταξιδιωτικό πρακτορείο Polos Tours, 

περίπτερο Διανομής τύπου, Super Market Βιδάλης

Τήνος
Ξινάρα Δήμος έξωμβούργου Πύργος τύπος-ταχυδρομικό πρακτορείο  
Χώρα Ίδρυμα τηνιακού πολιτισμού, Super Market παλαμάρης, Cafe-bar Αλλού, Cafe 

μονοπώλιο, μικρό Καφέ, Καφενείο Κυριακάτικο, ταξιδιωτικό πρακτορείο Αλοιμόνου, 

ταξιδιωτικό πρακτορείο Malliaris Travel, 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 Μεγαλοχώρι όινοποιείο μπουτάρη

Αθήνα
ταβέρνα του όικονόμου - Άνω πετράλωνα, Bartesera - Κέντρο

Το Serious  κυκλοφορεί και στα πλοία της  NEL LinesΑίολος Κεντέρης ΙΙ  και Aqua Jewel
Zητήστε μας 
το serious

> info@serious.gr

> 22810 79449

το

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα 
στα παρακάτω σημεία




