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Γιώργος Μανίνης

νερά. Άλλοτε σαν ταξιδιώτες, ναυαγοί του πριν και εξερευνητές του μετά -ελεύθεροι πάντως- χαμένοι σε
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άγνωστα στενά κάποιας γραφικής Χώρας. Στα πανηγύρια, στις γιορτές ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους, απ’

Εικονογράφηση

αυτούς που ξέρεις αλλά συνήθως προσπερνάς. Μια τρυφερή αγκαλιά, ο καλός λόγος ενός φίλου, ένα γλυκό

Πάνος Δραμυτινός
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Συνοδεύει τα άρθρα του Serious που αδειοδοτούνται με Creative Commons.
Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να υπάρξει
αναφορά στον αρχικό δημιουργό (τίτλος περιοδικού και δημιουργός).
Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να αδειοδοτήσει
οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια c.
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Κυριακή

Σάββατο

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Αύγουστος

*

ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ
Μνημείο στο επίκεντρο της έκρηξης
της ατομικής βόμβας (9/9/1945)

φωτό: Dean S. Pemberton

Σύρος

18

Συναυλία αφιέρωμα στο
γαλλικό τραγούδι με τίτλο
“La vie Bohéme” στον
Άσπρο Κήπο στις 21.00.

Ο Στάθης Δρογώσης unplugged με ένα
πιάνο, στον καλλιτεχνικό χώρο “Αυλή”
στην Ερμούπολη. Ώρα έναρξης 21.30.

Συνεχίζεται έως 10 Σεπτεμβρίου η αναδρομική
έκθεση του εικαστικού
Γιάννη Βέλλη στον Τέχνης
Χώρο “Αποθήκη” στην
Ερμούπολη.

Ο Γιώργης Χριστοδούλου ξετυλίγει
το νήμα της μουσικής συγγένειας στα
τραγούδια του Cole Porter και του δικού
μας Μάνου Χατζιδάκι. Στο καφέ “Αστέρια” στις 21.00.

Τήνος

Τελευταία μέρα της έκθεσης ζωγραφικής της Χριστίνας Αλικάρη στο
λαογραφικό μουσείο Τριποτάμου.

το χάρτη μαζί με το μισό τους
πληθυσμό.
66 χρόνια αργότερα, ο τρόμος
της πυρηνικής απειλής δεν έχει
σβήσει. 22 χιλιάδες κεφαλές κρατάνε ακόμα όμηρο τον πλανήτη.

Σαντορίνη

21

Τζαζ συναυλία
με το συγκρότημα Human Touch
στο Μέγαρο
Γκύζη στα Φηρά.
Ώρα έναρξης
21.00.

Πάρος
Ολοκληρώνονται οι Διαδρομές στη
Μάρπησσα με το παραδοσιακό γλέντι
“Χαίρομαι να σε θωρώ... να ‘σαι μέσα
στο χορό”.

Τήνος
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης,
μόνος επί σκηνής, παρέα
με την κιθάρα του στο
θέατρο στον Κουμάρο.
Ώρα έναρξης 21.00.

Έκθεση ζωγραφικής της Βένιας Βουμβάκη με τίτλο “Κούβα” στην Αίθουσα
Εμμανουήλ Ροΐδη στην Ερμούπολη. Από
23 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου.

Σύρος
Μύκονος

19

Σύρος

25
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Η ταινία “Μαύρος Κύκνος” του Ντάρεν
Αρονόφσκι προβάλλεται στο Σινέ Μαντώ. Έως τις 24/8 στις 22.30.

Συναυλία κλασικής μουσικής με
τίτλο “Una noche
de fantasia” στο
Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο,
στις 21.00.

Σαντορίνη
Swing party με το συγκρότημα Penny
& The Swingin’ Cats στο Μέγαρο Γκύζη στις 21.00.

30

22

Η θεατρική παράσταση “Μαράν Αθά” με
τη Γιασεμί Κηλαηδόνη παρουσιάζεται
στον Πύργο Μπαζαίου στις 21.30.

23

Μύκονος

Νάξος

Μύκονος

Σύρος

δύο πόλεις εξαφανιστήκαν από

20

Σύρος
Εγκαίνια της έκθεσης κοσμημάτων
της Άρτεμις Σιδερίδου στην Αίθουσα
Πιάτσα στην Άνω Σύρο. Έως τις 21
Αυγούστου.

16

15

11

13

27

Συνεχίζεται έως 15/8 η ομαδική έκθεση
καλλιτεχνών με τίτλο “Mykonos: to
be continued” στη Scala Gallery στο
Ματογιάννι.

Συναυλία της
Ορχήστρας των
Κυκλάδων υπό
τη διεύθυνση του
Νίκου Κυπουργού,
οργανώνει στη Δήλο
η Ένωση των Φίλων
Δήλου-Ρήνειας.

12

Μύκονος

Στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Τήνου η
Τάνια Τσανακλίδου
πραγματοποιεί
συναυλία στα Λουτρά. Ώρα έναρξης
21.00.

Δήλος

14

9

Τήνος

Μέσα σε ελάχιστες στιγμές,

2

Σύρος
Η παράσταση
“Υπάρχει και φιλότιμο” παρουσιάζεται από τη θεατρική
ομάδα “Μπαστιάς”
στο Θέατρο Απόλλων, στις 21.00.

agenda
Eάν θέλετε να παρουσιάσουμε
τις εκδηλώσεις που οργανώνετε
(εκθέσεις, συναυλίες,
παραστάσεις, κοινές δράσεις
κ.α.) ενημερώστε μας με e-mail
στο agenda@serious.gr
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επιμελεια κειμενων:

Μαρίνα Ρηγούτσου

Φεστιβάλ

του Αποστόλη Ζολωτάκη

Εικαστικές τέχνες και μουσική συνθέτουν και φέτος το πρόγραμμα του αυγουστιάτικου Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση
του Γιάννη Παπακωνσταντίνου. Το φεστιβάλ διεξάγεται στο παλαιό αρχοντικό του 17ου αιώνα, από 1 έως 23 Αυγούστου, στα Φηρά Σαντορίνης, με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις.

Στα Μονοπάτια της Μνήμης ταξιδεύουν τα
έργα του εικαστικού Αποστόλη Ζολωτάκη, που
εκτίθενται έως τον Σεπτέμβριο στον εκθεσιακό
χώρο του Porto Paros Villas.
Στην έκθεση συνενώνονται διαφορετικές
σειρές έργων του Ζολωτάκη, με αποκορύφωμα τις δύο πιρόγες πεντέμισι μέτρων που είναι
εγκατεστημένες στον χώρο. Αυτά τα γλυπτά

Το Φεστιβάλ σήκωσε αυλαία τη Δευτέρα 1η Αυγούστου με την ατομική έκθεση ζωγραφικής του Βαγγέλη Τζερμιά, στην οποία ο ζωγράφος παρουσιάζει τη νέα του δουλειά με
τίτλο “Θαλασσινές Περιπλανήσεις” και θα διαρκέσει έως τις 23 Αυγούστου.
Την Τετάρτη 10/8 τρεις γυναίκες, η μεσόφωνος Κατερίνα Ρούσου, η πιανίστρια Αλε-

μαζί με τη σειρά “Σύμβολα”, έργα επεξεργασμένα με φωτιά, παραπέμπουν σε εποχές πολύ
μακρινές. Οι σύγχρονες τεχνικές και τα υλικά με
τα οποία δημιουργεί τα έργα του ο καλλιτέχνης
έχουν πρωτόγνωρη, αλλά ταυτόχρονα γήινη αίσθηση στην επαφή του κοινού με αυτά.
Η έκθεση αυτή συμπληρώνει την έντονη
δραστηριότητα του Αποστόλη Ζολωτάκη, αφού

ξάνδρα Νομίδου και η ηθοποιός Μάγδα Μαυρογιάννη, ζωντανεύουν τη Φρίντα Κάλο στη
μουσική παράσταση “Μια άλλη Φρίντα...”. Πρόκειται για μια προσέγγιση μέσα από τα

Διαδρομές στη Μάρπησσα

μάτια της αδελφής της και τα κείμενα που έχει γράψει η ίδια στο ημερολόγιό της, παρουσιάζοντας το μύθο της Φρίντα μέσα από ένα μουσικό ταξίδι στη Λατινική Αμερική και το

Οι Διαδρομές στη Μάρπησσα είναι ένα τρι-

για παιδιά, ενώ το βράδυ στον προαύλιο χώρο θα

Στις 13/8 ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος παρουσιάζει σε μια μοναδική εμφάνιση στο Μέ-

ήμερο βιωματικό πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μάρ-

δώσουν συναυλία οι “Imam Baildi”. Το Σάββατο

γαρο Γκύζη τη νέα του δουλειά, με τίτλο “Έρως και Ψυχή”, που θα κυκλοφορήσει το φθι-

πησσα της Πάρου, που γεννήθηκαν από το όραμα

το πρωί από την πλατεία Μύλων ξεκινά πεζοπορία

μιας ομάδας εθελοντών διαφόρων ηλικιών και ει-

για τον Άγιο Αντώνιο και στη συνέχεια θα γίνουν

δικοτήτων με σκοπό την ανάδειξη του αυθεντικού

μεταξύ άλλων παιχνίδι δράσης για μεγάλους με

χαρακτήρα του χωριού και των κατοίκων του.

εκίννηση από την πλατεία Χριστού και αφήγηση

Μεξικό.

πουλος συνδυάζει, με αριστοτεχνική ευελιξία και άνεση, διαφορετικά μουσικά στυλ και
ιδιώματα κλασικής, τζαζ και έθνικ μουσικής.

info

Όσοι επισκεφτούν το μέγαρο Γκύζη στις 17/8 θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-

To φεστιβάλ έχει ως κεντρική ιδέα τη δημιουρ-

παραμυθιών από την Έυη Γεροκώστα με τίτλο “Κι

σουν ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ κλασικής μουσικής για κλαρινέτο και πιάνο από δύο διεθνώς

γία θεματικών διαδρομών μέσα στον παραδοσιακό

όμως, οι πέτρες μιλούν...” στην πλατεία Προφήτη

βραβευμένους βιρτουόζους σολίστ της νέας γενιάς των rising stars. Τον Ισπανό κλαρινετί-

οικισμό της Μάρπησσας, πάνω στις οποίες ανα-

Ηλία. Το ίδιο βράδυ το κοινό θα παρακολουθήσει

στα Jose Franch-Ballester και την Ιταλίδα πιανίστρια Vanessa Benelli Mosell.

πτύσσονται οι δράσεις του τριημέρου μεταξύ των

τις μουσικές διαδρομές με τους Claudia Kohl -

Το ταξίδι συνεχίζεται το Σάββατο 20/8 με τους Human Touch, ένα από τα πλέον γνω-

οποίων συναυλίες, εργαστήρια, εκθέσεις, διαλέ-

πιάνο, Ωραία Πάτκου - φαγκότο, Χριστίνα Τηλι-

στά τζαζ συγκροτήματα της χώρας μας εδώ και 13 χρόνια. Ο David Lynch (σαξόφωνα &

ξεις, παιχνίδια, γύρω από θέματα αρχιτεκτονικής,

γάδα - αναγεννησιακό λαούτο και κιθάρα, Βαγγέ-

φλάουτο), ο Σταύρος Λάντσιας (πιάνο & πλήκτρα) και ο Γιώτης Κιουρτσόγλου (ηλεκτρικό

λαογραφίας, περιβάλλοντος, εικαστικών και μου-

λης Λούτας - βιολί, Βαγγέλης Καρίπης - κρουστά,

μπάσο), έχοντας αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στο χώρο της μουσικής,

σικής, ενώ παράλληλα ο επισκέπτης έχει τη δυνα-

Γιώργος Κοντογιάννης - λύρα και κρουστά, Άγγε-

κινούνται σ’ ένα ευρύ φάσμα ρυθμών και ηχοχρωμάτων, προσφέροντας ένα πραγματικό

τότητα να ανακαλύψει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία

λος Πολυχρόνου - κρουστά.

“ανθρώπινο άγγιγμα”.

του τόπου μέσα από τις προτεινόμενες διαδρομές

Το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη ολοκληρώνεται την Τρίτη 23/8

στον παραδοσιακό οικισμό.

Οι Διαδρομές στη Μάρπησσα ολοκληρώνονται την Κυριακή με το παραδοσιακό γλέντι

με το συγκρότημa Penny & The Swingin’ Cats που μας προσκαλεί σε ένα swing πάρτι με

Οι διαδρομές στη Μάρπησσα γίνονται θεσμός,

“Χαίρομαι να σε θωρώ...να ’σαι μέσα στο χορό”

πολύ κέφι και διάθεση για χορό με διασκευές αγαπημένων τραγουδιών των τελευταίων δε-

υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου και την υποστή-

με το Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού

καετιών σε ρυθμούς swing, jive και charleston αλλά και σύγχρονων soul - funk κομματιών.

ριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

στην πλατεία Παπα Γιώργη Στάμενα. Νωρίτερα

Τα δικά τους ολόφρεσκα τραγούδια, που θα μοιραστούν μαζί μας, έρχονται να ολοκληρώσουν το φετινό Φεστιβάλ με τον καλύτερο τρόπο.

πάρος

Μονοπάτια
Μνήμης

Αυγουστιάτικο

νόπωρο. Πιανίστας και συνθέτης διεθνούς κύρους και ακτινοβολίας, ο Βασίλης Τσαμπρό-
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Την Παρασκευή 19 Αυγούστου, από την κοινότητα της Μάρπησσας, ξεκινά το παιχνίδι δράσης

τσαμπούνες θα παίζουν στην πλατεία του Χριστού
και Αγίου Γεωργίου - Αντιληγάδι.

έπεται της ατομικής και ομαδικής έκθεσής του
στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα την ίδια
χρονιά και προηγείται της έκθεσής του στο
Noorderlicht Festival της Ολλανδίας, ενώ κινείται παράλληλα με τη συμμετοχή του στην έκθεση “Πανδαιμόνιο” στη Γκαλερί Holland Tunnel
στην Παροικιά Πάρου.
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cba
επιμελεια κείμενων:

Μαρίνα Ρηγούτσου

Νύχτα
φαντασίας

Mykonos:

to be continued...
“Πιστοί στην ομορφιά που μας κληροδοτήθηκε επιμένουμε με οδηγό τα μάτια και τα
εργαλεία των καλλιτεχνών να προσδοκούμε τη διάρκεια μέσα από την επανεκκίνηση”.
Στη Scala Gallery οργανώνεται ομαδική έκθεση καλλιτεχνών με θέμα τη Μύκονο, την
πολυδιάστατη εικόνα της και τη διάρκεια της στο χρόνο. Η εικόνα της Μυκόνου, χιλιοφωτογραφημένη και ζωγραφισμένη από κορυφαίους εικαστικούς καλλιτέχνες, ήδη από την
δεκαετία του ’30, θα βρει τον τρόπο να παραμείνει σταθερή αξία παρά τις αντιξοότητες της
εποχής και τις Σειρήνες που την προκαλούν.
Συμμετέχουν με έργα τους (ζωγραφική, ψηφιδωτό, φωτογραφία video) μια σειρά από
δημιουργούς που έχουν συνδέσει το όνομά τους με το νησί. John Corbidge, Σοφία Γαϊτάνη, Μιχάλης Δέρπαπας, Φίλιππος Θεοδωρίδης, Nikola Hajnal, Jean-Pierre Lorand, Evgeni
Ilatovski, Μάκης Μωράκης, Richard James North, Εύα Περσάκη, Brian Piccini, Angela
Pipikios – Χειμωνά, Monica Derpapas, Ειρήνη Συριανού, Γιάννης Καρνεσιώτης, Βιβή Χανιώτη, Καίτη Φούσκη, Βανέσα Ζουγανέλη.

> Διάρκεια έκθεσης: 5-15 Αυγούστου
> Ωράριο λειτουργίας: 10.00 - 00.00
> Scala Gallery, Ματογιάννι 48
> www.scalagallery.gr

Το νέο διεθνές φεστιβάλ “Αντανάκλασις” ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι στη Μύκονο, με τέσσερις μοναδικές συναυλίες κλασικής, τζαζ, αλλά και ελληνικής μουσικής.
Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, στο τέλος της οποίας κοινό και διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Αυγούστου στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο με τίτλο Una noche de fantasia (Μία νύχτα φαντασίας).
Οι λάτρεις της κλασικής μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δυο νέα αστέρια της διεθνούς κλασικής σκηνής, αλλά κυρίως καλλιτέχνες μεσογειακού ταμπεραμέντου, τον
Jose Franch-Ballester, από τη Βαλένθια, που ζει στην Αμερική και έχει ήδη εμφανιστεί σε μερικές από τις σπουδαιότερες αίθουσες στον κόσμο, και την Ιταλίδα πιανίστα Vanessa
Benelli Mosell, η οποία έχει βραβευτεί με τον τίτλο Young Steinway Artist, ενώ έχει σημαντικές συνεργασίες στο ενεργητικό της.

> Ώρα έναρξης: 21.00
> Τιμές εισιτηρίων 10 €, 5 € (φοιτητικό)

info

> Προπώληση εισιτηρίων: Scala Gallery, οδός Ματογιάννι / Elena Hotel, περιοχή Ρόχαρη / Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, Αργύραινα

info

Ταξίδι
ομορφιάς
και τέχνης

“Χαμένοι στο χρώμα”
Μια σειρά έργων της Βασιλικής Κάππα, ταξιδεύουν τον επισκέπτη στα
οράματα και τις ερμηνείες της καλλιτέχνιδος. Έργα που άλλοτε προσκαλούν κι άλλοτε κρατούν ερμητικά κλειστό το περιεχόμενο τους. Μέσα στο
χρώμα φιλοξενούνται τα σχήματα και οι μορφές. Κάποια μέρη τους είναι
διάφανα αφήνοντας τις πίσω επιφάνειες να τα διαπεράσουν. Άλλα καταφέρνουν να υλοποιηθούν αποκτώντας σώμα πιο πυκνό από την ύλη του
ονείρου. Ύστερα σε κάποιο σημεία αδυνατίζουν πάλι. Οι μορφές εξαϋλώνονται. Την ατομική έκθεση της Βασιλικής Κάππα με τίτλο “Χαμένοι στο
χρώμα” διοργανώνουν η πολιτιστική εταιρεία Κουίντα σε συνεργασία με
την Πινακοθήκη Μυκόνου. Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου από τις 12 έως
τις 19 Αυγούστου.

Δεκαέξι καλλιτέχνες ζωγραφίζουν για
την “ομορφιά” στην έκθεση On Beauty
που ταξιδεύει σε νησιά των Κυκλάδων.
Η εικαστική περιήγηση “dermalogica
art tour” φιλοξενήθηκε στη Σύρο τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, ενώ από τις 5
έως τις 11 Αυγούστου η έκθεση βρίσκεται
στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου.
Στην έκθεση, την εικαστική επιμέλεια
της οποίας έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού, συμμετέχουν: Εύα
Αποστολάτου, Χρύσα Αρώνη, Κάτια Βαρβάκη, Ερριέττα Βορδώνη, Μαρία Γιαννακάκη, Τάνια Δημητρακοπούλου, Τατιάνα
Ηλιοπούλου, Ιωάννα Καφίδα, Λήδα Κοντογιαννοπούλου, Καλλιρρόη Μαρούδα,
Αλίνα Μάτσα, Στέλλα Μελετοπούλου,
Έλενα Παπαδημητρίου, Αφροδίτη Σεζένια, Μαρίνα Στελλάτου, Βάσω Τρίγκα.
Το “dermalogica art tour” τέθηκε υπό
την αιγίδα του Λυκείου των Ελληνίδων
στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100
χρόνια λειτουργίας και δράσης του ιστορικού συλλόγου.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μουσικές βραδιές

στον Άσπρο

Πρωτοπαπαδάκη 32
Σύρος

Κήπο

Ξεχωριστές βραδιές με μουσική και εκλεκτό κρασί, οργανώνονται για πέμπτη χρονιά στον Άσπρο Κήπο, με πρωτοβουλία της Ένωσης των Φίλων Δήλου-Ρήνειας και της
Λαογραφικής Συλλογής Μυκόνου. Σκοπός η συγκέντρωση χρημάτων για την αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου και των συλλογών του Λαογραφικού Μουσείου
Μυκόνου.
Στις 30 Αυγούστου στις 21.00 θα γίνει συναυλία αφιέρωμα στο γαλλικό τραγούδι με
τίτλο “La vie Boheme”. Παίζουν οι μουσικοί: Ελίνα Σκαρπαθιώτη - τραγούδι και πιάνο,
Γιώργος Ψυχογιός - πιάνο και γαλλικό ακορντεόν και Σόλης Μπαρκή – κρουστά.

22810 85658
simvolo_siros@yahoo.gr
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AxiaFestival
Το 3ο διεθνές φεστιβάλ “Αξία” ξεκινά στη Νάξο στις 11 Αυγούστου. Έως τις 18 θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιό του συναυλίες, εκθέσεις προβολές.
Στις 11/8, η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει στο Χαλκί (Fish and Olive Gallery) με την έκθεση του γνωστού ζωγράφου Απόστολου Χαντζαρά. Η έκθεση περιλαμβάνει πίνακες μικρού μεγέθους εμπνευσμένους από σκηνές πανηγυριών και λαϊκών δρώμενων στα νησιά του Αιγαίου.
Την έκθεση επιμελείται η ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη, η οποία σημειώνει πως “τα τοπία του Αιγαίου, με
τα πάλλευκα κτίρια και τις αρχαίες αρμονίες αποτυπώνονται στο νυχτερινό απόγειο ή στο γλυκοχάραμα της αυγής με

Περιπατητές...

την προσωπική γραφή του Απόστολου Χαντζαρά. Μια γραφή ποιητική, άλλοτε αφαιρετική και άλλοτε λεπτομερειακά
αφηγηματική, που χαρακτηρίζεται από τις επίπεδες απεικονίσεις, τα πλακάτα χρώματα και τις νευρώδεις πινελιές,
σαν τις μικρογραφίες των βυζαντινών χειρογράφων. Ο καλλιτέχνης πραγματεύεται μια πολιτισμική παράδοση και την
παρουσιάζει σε όλο το εύρος και το βάθος της, αποδίδοντάς την ονειρικά με λυρισμό και ψυχική έξαρση. Ζωγραφιές

Το Σάββατο 6 Αυγούστου στις 21.00 στο Βουρκάρι της Κέας η γκαλερί art s.a. άνοιξε
τις πόρτες της στην έκτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Δαυίδ Μπενφοράδο με
τίτλο “Περιπατητές”.

ψυχής που δίνουν τόσο παραστατικά την ατμόσφαιρα της πανηγυριώτικης μέρας”.

Σολίστες

Οι άνθρωποι “περιπατητές” στέκονται ή κινούνται με αμηχανία σ’ ένα πρόδηλα φυσικό αλλά αχανές,

Το φεστιβάλ παρουσιάζει στο κοινό τους σημαντικούς σολίστ Nigel Shore, κορυφαίο ερμηνευτή του όμποε και

σχεδόν ρευστό, τοπίο. Ο Δ. Μπενφοράδο δηλώνει ότι “οι Περιπατητές από τα αρχαία χρόνια είναι

για πολλά χρόνια στενού συνεργάτη του Herbert von Karajan στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, Hans

αυτοί οι ανήσυχοι οδοιπόροι που ταξιδεύουν αναζητώντας και καλλιεργώντας. Πιστεύω ότι αυτός ο

Limburg, θαυμάσιο συνθέτη, κιθαρίστα και τραγουδιστή, τους διαπρεπείς μουσικούς της τζαζ Keiko McNamara,

κύκλος είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης και θα συνεχίζεται ατέρμονα. Στις μέρες μας υπάρχουν

πιάνο-τραγούδι, και Hakan Borjeson, βιολί, τον Στάθη Μαυρομάτη, βραβευμένο σαξοφωνίστα και τον Σταύρο Δια-

πολλών ειδών περιπατητές, μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται ανάμεσα τους οι κατατρεγμένοι, οι ανή-

μαντόπουλο, εξαίρετο πιανίστα με μεγάλη δραστηριότητα στη Βρετανία. Στις 18 Αυγούστου στην αίθουσα Ιάκωβος

συχοι, οι ταξιδιώτες, οι καλλιτέχνες και οι μουσικοί”.

Καμπανέλλης του Δημαρχιακού Μεγάρου Νάξου στη Χώρα στις 21.00.

Ο Δαυίδ Μπενφοράδο έχει κάνει ατομικές εκθέσεις στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Βουδαπέστη

Εκτός από τη μουσική δίνεται μεγάλη σημασία φέτος και σε θέματα περιβαλλοντκά και οικολογικά, τα οποία

και το Βερολίνο. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έργα

είναι ιδιαίτερα επίκαιρα. Επίσημοι προσκεκλημένοι του φεστιβάλ είναι ο Pierre-Yves Cousteau, γιός του σπουδαίου

του βρίσκονται σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές.

εξερευνητή των θαλασσών Jacques Cousteau και ο Δρ. Χρήστος Ζερεφός, περιβαλλοντολόγος και ακαδημαϊκός. Θα
υπάρξει έκθεση με σπάνιο φωτογραφικό υλικό του Cousteau και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

> Διάρκεια έκθεσης: 6 έως 31 Αυγούστου > Ώρες επίσκεψης: 11.00 -14.00 & 19.00–24.00 > art s.a. Βουρκάρι

info

LessisMore
cba

κειμενο:
Μαρίνα Ρηγούτσου

Με κριτήριο το ουσιαστικό, το αληθινό και το καλόγουστο και με σύνθημα Less Is More το ενδέκατο φεστιβάλ Νάξου στοχεύει σε περισσότερη έκφραση, περισσότερη πνευματικότητα, περισσότερη
αναζήτηση νοήματος...
Την Πέμπτη 11/8 ένα λευκαδίτικο παραμύθι δίνει την αφορμή για μια παράσταση κουκλοθεάτρου με τίτλο Γιατί
φυσάει ο άνεμος; Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανή μουσική και τραγούδια σε σκηνοθεσία
της ομάδας “Φτουξελευτερία”, αφήγηση και κιθάρα Κωσταντή Μιζάρα και εμψύχωση αντικειμένων Αγγελικής Γουναρίδη.
Υπό το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού στις 13/8 θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά. Οι φωνές της πόλης
στο Ιερό του Διονύσου στα Ύρια. Η Μάνια Παπαδημητρίου (αφήγηση, τραγούδι) και ο Κώστας Βόμβολος (πλήκτρα,
ηλεκτρονικά, φωνή) ερμηνεύουν τραγούδια και κείμενα γραμμένα για πόλεις υπαρκτές και φανταστικές.
Η Γιασεμί Κηλαηδόνη (16/8) μέσα από τη θεατρική παράσταση Μαράν Αθά θα δώσει υπόσταση σε όλα τα πρόσωπα-πρωταγωνιστές που αναδύονται από τη μνήμη ενός 90χρονου μοναχού, όταν ύστερα από 65 χρόνια ηθελημένης
σιωπής εξομολογείται. Πρόκειται για τη θεατρική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Θωμά Ψύρρα, σε
σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη και μουσική Βαγγέλη Γιαννάκη.
Μέσα από την παράσταση “Camille Claudel: Tο κύμα της τρέλας” η Λυδία Φωτοπούλου θα ερμηνεύσει στις
19/8 τη συντριβή της γυναίκας-δημιουργού με τη θριαμβευτική δύναμη σε μια εποχή έντονα συντηρητική, που κυριαρχείται από κοινωνικές ανακατατάξεις και ανδροκρατούμενες αντιλήψεις, σε σκηνοθεσία Στέλιου Κρασανάκη και
μετάφραση Ρούλας Τσιτούρη.

> Πύργος Μπαζαίου, 12ο χλμ. Χώρα Νάξου-Αγιασσός
> Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22850 31402

info
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Αφ ετηρία: Τήνος (2 7 /8 )
Τελικός προορισμ ός: Μύκονο ς ( 30/ 8)
Τήνος: Σάββατο 27 Αυγούστου

κείμενο/φωτογραφιεσ:

cba

Γιώργος Πυρουνάκης

πλημμυρίζουν από επισκέπτες. To Serious προτείνει δυο μικρές βόλτες στις γειτονιές των Κυκλάδων, με αφορμή ορισμένες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και εκθέσεις που πραγματοποιούνται τον Αύγουστο. Σε κάθε νησιώτικο σταθμό έχουμε επιλέξει ένα ξεχωριστό γεγονός που αξίζει να δείτε. Με το πλοίο της γραμμής
πάμε στη Νάξο, την Πάρο και τη Σαντορίνη 19 με 23 Αυγούστου και στην Τήνο,
τη Σύρο και τη Μύκονο το τετραήμερο 27 έως 30 Αυγούστου.

Α φε τη ρ ία : Ν άξ ο ς (1 9 / 8 )
Τ ε λ ικ ό ς π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς: Σ α ντορίνη (23/8)

Νάξος: Παρασκευή 19 Αυγούστου

Στο Tinos Jazz festival, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού παίζει στις 21.30 η μπάντα Third Attempt Trio.
Το ρεπερτόριο της βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και
είναι κατά πλειοψηφία συνθέσεις ή διασκευές των μελών της. Στις 23.00 στη σκηνή ανεβαίνει η εικοσιεξάχρονη μουσικός που έχει ήδη σαρώσει πολλά από τα
γαλλικά τζαζ βραβεία, Anne Paceo. Μαζί της ο Ανδρέας Πολυζογώπουλος και ο Γιώργος Κοντραφούρης.

Σύρος:
Δευτέρα 29 Αυγούστου

Σαντορίνη: Τρίτη 23 Αυγούστου

Swing πάρτι με τους Penny & The Swingin’ Cats στο
Μέγαρο Γκύζη στα Φηρά, με διασκευές αγαπημένων
τραγουδιών των τελευταίων δεκαετιών.

Στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου,
τραγουδάει η Μάρθα Φριντζήλα.
Μαζί με τον Παναγιώτη Τσεβά, παρουσιάζουν τραγούδια της κοινής τους
πορείας. Στην Πινακοθήκη Κυκλάδων
μη χάσετε την ομαδική έκθεση “Θάλασσας Τόποι”. Συμμετέχουν σημαντικοί
εικαστικοί όπως οι Παναγιώτης Τέτσης, Κώστας Τσόκλης, Δημήτρης
Μυταράς κ.ά.
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Πέτρου Ράλλη 50, Ερμούπολη - Σύρος
τηλ. 22810 89170
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Πάρος: Κυριακή 21 Αυγούστου
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Στον Άσπρο Κήπο στη
Χώρα θα γίνει συναυλία
αφιέρωμα στο γαλλικό τραγούδι με τίτλο La vie Bohème.
Το αφιέρωμα περιλαμβάνει μουσικά
κομμάτια από την εποχή του μεσοπολέμου, τραγούδια από το ρεπερτόριο της
Edith Piaf και από μεγάλους τραγουδοποιούς, όπως ο Jacques Brel και ο Serge
Gainsbourg, αλλά και ορισμένες από τις
πιο σύγχρονες μελωδίες της γαλλικής
σκηνής.
Η ενορχήστρωση της συναυλίας περιλαμβάνει μια γυναικεία φωνή, πιάνο, γαλλικό
ακορντεόν και κρουστά.
II

Στις Διαδρομές στη Μάρπησσα από νωρίς
θα γίνουν μεταξύ άλλων παιχνίδι δράσης
για μεγάλους με έναρξη από την πλατεία
“Χριστού”, αφήγηση παραμυθιών από την
Έυη Γεροκώστα με τίτλο “Κι όμως, οι
πέτρες μιλούν...” στην πλατεία Προφήτη
Ηλία. Οι εκδηλώσεις κλείνουν με μουσική
βραδιά.

Στο Πάρκο Πάρου στον Άη Γιάννη Δέτη
ένα αξέχαστο πάρτι με τους Burger Project
σε ρυθμούς rock ‘n roll, ska, balkan και
calypso.
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Πάρος: Σάββατο 20 Αυγούστου
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Μύκονος:
Τρίτη 30 Αυγούστου
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Τήνος: Σάββατο 27 Αυγούστου
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Στον Πύργο Μπαζαίου επισκεφθείτε την έκθεση
“Συρτάρι ΧΧΙΙ - Φωτογραφίες σε αποσύνθεση”
(ώρες 10.00 – 17.00). Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Νάξου ανατρέχουν στο φωτογραφικό αρχείο
του Μουσείου Μπενάκη και μαζί με τους επιμελητές του ανασύρουν ένα πρωτότυπο όσο και
αξιοπρόσεκτο υλικό.
Στον ίδιο χώρο στις 21.30 η Λυδία
Φωτοπούλου ερμηνεύει τη γυναίκαδημιουργό στη θεατρική παράσταση “Camille Claudel: το κύμα
της τρέλας”, σε σκηνοθεσία
Στέλιου Κρασανάκη.
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Μια χούφτα νησιά (24 κατοικημένα) το ένα πλάι στο άλλο που κάθε καλοκαίρι

Οι
Κυκλάδες
μια γειτονία

Επισκεφθείτε τον Πύργο, το χωριό
του Γιαννούλη Χαλεπά, και την έκθεση “Μύρτις: πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν” στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας. Το ίδιο
βράδυ στο Θέατρο στον Κουμάρο
τραγουδάει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης
στις 21.00 (αναχώρηση λεωφορείου
από αφετηρία ΚΤΕΛ στις 20.15).
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Ωχ τα νεφρά μου

στην

Ίσως μια από τις μεγαλύτερης επιτυχίες της ελληνικής δραματουργίας κατά τη δεκαετία του ‘90
ανεβαίνει στο θέατρο Απόλλων από το θεατρικό όμιλο “Ο Σουρής”, σε σκυνοθεσία Γιάννη Δεσύπρη.
Το έργο έγραψε ο πρωτοπόρος συγγραφέας Μπάμπης Τσικληρόπουλος και συγκαταλέγεται στα
δυνατά χαρτιά του νεοελληνικού θεάτρου.
Το “Ωχ, τα νεφρά μου” είναι μια σάτιρα ηθών που ισορροπεί μεταξύ κωμωδίας και δράματος. Το
θέμα είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει έντονα την ελληνική κοινή γνώμη. Ο λόγος του αβίαστος,
με αψεγάδιαστο ύφος μαύρης κωμωδίας, μας παρασύρει σε ένα έργο πολύπλευρο γεμάτο συγκίνηση
και γέλιο, με έξοχη διαδοχή καταστάσεων και απρόβλεπτο φινάλε. Ο συγγραφέας έφυγε πρόσφατα
από τη ζωή αφήνοντάς μας άλλο ένα διαμάντι της σύγχρονης ελληνικής γραφής.
Το έργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προφητικό για την εποχή που γράφτηκε, με ένα εύρημα
που τότε φάνταζε γκροτέσκο. Στα μάτια του σημερινού θεατή φαντάζει απλώς κυνικό και μόνο το
πηγαίο χιούμορ του συγγραφέα εμποδίζει αυτόν τον κυνισμό να κυριαρχήσει…
Στην παράσταση που παίζεται από τις 10 έως τις 13 Αυγούστου, συμμετέχουν οι Γιάννης Παλαιολόγος, Γιάννης Δεσύπρης, Γιώργος Σιγάλας και Βιργινία Χαρμπάτση.

Ο φετινός Αύγουστος βρίσκει το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κυκλάδων να γιορτάζει,
διανύοντας αισίως τον 7ο χρόνο ζωής του και την πιο δημιουργική χρονιά του. Φέτος παρουσιάζονται από 19 έως 27 Αυγούστου έξι εντυπωσιακά κοντσέρτα.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Γιάννος Μαργαζιώτης διευκρινίζει: “μέσα
σε ετούτο το διάστημα θεωρώ πως ενισχύθηκε σημαντικά η αναγνωρισιμότητά του Φεστιβάλ, αλλά και ο διεθνής χαρακτήρας του στο εξωτερικό. Πιστεύω πως ετούτο οφείλεται κυρίως στις ειδικές μετακλήσεις από το εξωτερικό που κάθε χρόνο πραγματοποιούμε,
διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το πεδίο συνεργασίας και κατ’ επέκταση δημιουργίας
μεταξύ Ελλήνων και ξένων μουσικών”.

Όπερα Soloists
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Στις 20 Αυγούστου μία εξαιρετική παρουσία, η
ι
Γιαπωνέζα πιανίστα Ai Motohashi, μαζί με σολίστ
από τις κρατικές όπερες της Δανίας και της Ελλάδας, προσφέρουν τη δυνατότητα για την ιδανικότερη στιγμή απόλαυσης “καθαρής’’ μουσικής
δωματίου. Στη συναυλία “Mozart’s French
connection”, από το Μάνχαϊμ στο Παρίσι ο Νίκος Νικόπουλος, σόλο φλάουτο της ΕΛΣ με διαρκή σολιστική παρουσία και η Γωγώ Ξαγαρά, σόλο
αρπίστα της ΚΟΑ, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα ξεχωριστά έγχορδα του φεστιβάλ για να αναβιώσουν την μουσική ατμόσφαιρα του Παρισιού λίγο πριν το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης και
να καταδείξουν την αλληλεπίδραση του Μότσαρτ με την παρισινή μουσική κουλτούρα
(22/8). Το Transcription Ensemble είναι ένα από το πιο ενδιαφέροντα κι εξελισσόμενα
μουσικά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Κατέχει μια σημαντική θέση στα καλλιτεχνικά
δρώμενα, με σημαντικές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δεξιοτέχνες του πιάνου στις 27 Αυγούστου. Ο πιανίστας Γιάννης Βακαρέλης συμπράττει με μια ακόμα διάσημη προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής, τον βιολονίστα
Anton Martynov. Έρχονται στην Ερμούπολη με διάθεση να αναδείξουν τα ρομαντικά
στοιχείων του Σούμαν, σε μια επιτόπια συνεργασία με τους Lars Bjornkjaer, Sune Ranmo
και Leo Winland.
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> Έως 31 Αυγούστου
> Ωρες λειτουργίας:
10:30-13:30 & 18:30-22:00
(εκτός Δευτέρας πρωί)

Στην εναρκτήρια συναυλία του φετινού φεστιβάλ
(19/8) συμπράττουν μερικοί από τους καλύτερους
σολίστ της Βασιλικής Ορχήστρας της Δανίας,
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής Ορχήστρας της Σμύρνης. Από τη Δανία,
ο διάσημος βιολονίστας Lars Bjornkjaer και ο
κορυφαίος στη βιόλα Sune Ranmo. Από ελληνικής πλευράς, ο βιολονίστας και καλλιτεχνικός
διευθυντής του φεστιβάλ Γιάννος Μαργαζιώτης,
η πλέον αναγνωρίσιμη έγχορδη παρουσία, η Αγγέλα
Γιαννάκη και ο κορυφαίος του κοντραμπάσου, επίσης της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Βασίλης Παπαβασιλείου. Οι παραπάνω συνδυάζονται τέλεια
με τον βελούδινο ήχο του εξαιρετικού τσελίστα κορυφαίου της Βασιλικής Όπερας της
Στοκχόλμης Leo Winland και με τους δύο δεξιοτέχνες ξύλινους πνευστούς από την Σμύρνη. Θα ακουστούν έργα των Fr. Devienne, W.A.Mozart, Johannes Brahms.
Μ

κό

Έργα κορυφαίων Ελλήνων καλλιτεχνών,
εμπνευσμένα από το θαλασσινό τοπίο, παρουσιάζονται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη.
Η μεγάλη ομαδική έκθεση που οργανώνεται στο

Κωνσταντίνου Πανιάρα, Αλέκου Φασιανού, Σωτήρη Σόρογκα, Βασίλη Σπεράντζα, Αχιλλέα Δρούγκα, Μιχάλη Μακρουλάκη, Θόδωρου Μανωλίδη,
Θεόδωρου Πανταλέω, Δημήτρη Γέρου, Παύλου
Σάμιου, Γιάννη Κόττη, Κωστή Γεωργίου, Κώστα
Παπανικολάου, Τάσου Μαντζαβίνου, Χρύσας Βέργη, Μανόλη Χάρου, Μαρίας Φιλοπούλου, Αλέξη
Βερούκα.

> www.festivalcyclades.com
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έκθεση

πλαίσιο των Ερμουπολείων και διαρκεί έως το
τ έ λ ο ς Αυγούστου, έχει ως θέμα τη θάλασσα
σε όλες τις εκφάνσεις της. Συμμετέχουν εικοσιπέντε κορυφαίοι Έλληνες ζωγράφοι, οι
οποίοι
δημιούργησαν
και παρουσιάζουν έργα
εμπνευσμένα από το ελληνικό
θαλασσινό τοπίο, τη γαλάζια ελληνική
θάλασσα, που άλλοτε γαλήνια και άλλοτε φουρτουνιασμένη, γίνεται αγκαλιά και μας καλεί κοντά
της.
Την έκθεση έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Αλτουβάς και περιλαμβάνει έργα των: Παναγιώτη Τέτση,
Κώστα Τσόκλη, Παύλου, Χρίστου Καρά, Δημοσθένη Κοκκινίδη, Νίκου Στεφάνου, Δημήτρη Μυταρά,

Ερμο ύ π ολ η

> Προπώληση εισιτηρίων: Θέατρο Απόλλων
> τηλ.: 22810 85192

info
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Παρασκευή 26 Αυγούστου

23:00 SHEKINAH RODZ LATIN

21:30 ΛΗΤΩ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ QUARTET

JAZZ QUARTET

Λητώ Βογιατζόγλου - πιάνο, Λευτέρης Ανδριώτης κρητική λύρα, Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος - μπάσο, Χρήστος Ασωνίτης - ντραμς
23:00 VOYAGE JAZZ QUINTET,
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
Πηνελόπη Τζανετάκη - φωνή, Αντώνης Λαδόπουλος -

Πέμπτη 25 Αυγούστου

σαξόφωνο, Αλέκος Χριστίδης - ντραμς, Μάνος Λούτας

Shekinah Rodz - φλάουτο - φωνή, Lionel Fortin - πιάνο,

21:30 JULIET KELLY & D. VASILAKIS QUARTET

- κοντραμπάσο, Αλέκος Ορφανός - πιάνο.

Olivier Gatto - κοντραμπάσο, Νίκος Καπιλίδης - ντραμς

Σάββατο 27 Αυγούστου

Κυριακή 28 Αυγούστου

21:30 KVALDA

21:30 THIRD ATTEMPT TRIO
Βάσω Δημητρίου - κιθάρες - τζουράς, Μιχάλης Ευδαίμονας - ηλεκτρικό μπάσο, Καλλίστρατος Δρακόπουλος
- τύμπανα - κρουστά
23:00 ANNE PACEO & FRIENDS

Juliet Kelly - φωνή, Δημήτριος Βασιλάκης - σαξόφωνο, Γιώργος Πολυχρονάκος - ντραμς, Μάνος Λούτας
- μπάσο, Χρήστος Χριστοδούλου - πιάνο
23:00 TANYA KALMANOVITCH
& ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Κοντραφούρης
Tinos Jazz Festival
cba

συνεντευξη:
Δημήτρης Λιωνής

Ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Κοντραφούρης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Tinos Jazz
Festival που πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά
στο μέγαρο του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού
στην Τήνο.
Με κοινή αντίληψη των οργανωτών ότι η τζαζ -με
καταβολές από το δημοτικό τραγούδι μέχρι τη free
jazz- οφείλει να είναι προσβάσιμη σε όλους, το
Tinos Jazz Festival αναδεικνύεται σε χώρο συνάντησης μουσικών, ανταλλαγής ιδεών και τρόπων
έκφρασης της τζαζ και μας προσκαλεί να απολαύσουμε για τέσσερις αυγουστιάτικες νύκτες τη μαγεία της τζαζ.
Το Serious ζήτησε από τον επίσης μουσικοσυνθέτη
Δημήτρη Λιωνή, να “πάρει” συνέντευξη από τον
συνάδελφο του Γιώργο Κοντραφούρη.

> Ακούμε συχνά για διάφορα είδη μουσικής jazz
(free jazz, be-bop, latin jazz, jazz με στοιχεία
έθνικ κ.λπ.). Στις μέρες μας τι επικρατεί περισσότερο διεθνώς, και τι στη χώρα μας;
Και στην Ελλάδα και διεθνώς επικρατεί μας μίξη
αυτών των ειδών μουσικής τζαζ. Συχνά οι μουσικοί και συνθέτες αναζητούν τη μουσική τους μέσα
από διαφορετικά πρότυπα, μουσικές επιρροές,
αλλά και αυτοσχεδιασμούς καθώς πλέον στο χώρο
της τζαζ έχουν κατ’ ουσίαν καταργηθεί τα στερεότυπα. Υπάρχουν βέβαια καλλιτέχνες που επικεντρώνονται σε ένα παρακλάδι της τζαζ, αυτό όμως
αποτελεί μάλλον εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον
κανόνα.
> Το ελληνικό κοινό πώς ανταποκρίνεται; Υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον;
Πιστεύω ότι υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον του
ελληνικού κοινού για την τζαζ και ιδιαίτερα σήμερα που με το διαδίκτυο και τα λοιπά ηλεκτρονικά
μέσα η μουσική αυτή είναι πιο προσβάσιμη σε ευ-

ρύτερο κοινό όλων των ηλικιών. Μπορεί να μην
έχουμε φτάσει στο επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, που η τζαζ έχει ευρύτατη κοινωνική απήχηση, όμως και στην Ελλάδα ξεπέρασε τον ελιτισμό των προηγούμενων δεκαετιών. Εμφανίζονται
συνεχώς νέοι μουσικοί και αξιόλογα μουσικά σχήματα με διεθνή πορεία. Άνθρωποι όλων των ηλικιών γεμίζουν τις τζαζ μουσικές σκηνές των μεγαλοαστικών κέντρων της χώρας μας και το καλοκαίρι,
τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα
φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα με μοναδικό ή κύριο θέμα τη τζαζ. Το νιώσαμε, όλοι οι συντελεστές
του Tinos Jazz Festival, και στην Τήνο, όταν το
2009, πειραματικά και με μεγάλη επιφυλακτικότητα, ξεκινήσαμε το τετραήμερο φεστιβάλ μουσικής
τζαζ και με μεγάλη χαρά από την πρώτη έως και
την τελευταία ημέρα υπήρχε το αδιαχώρητο μέσα
και έξω από το μέγαρο του Ιδρύματος Τηνιακού
Πολιτισμού. Έτσι η απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος για καθιέρωση του Φεστιβάλ βρήκε άμεση
απήχηση και στους φίλους της τζαζ αλλά και στους

Tanya Kalmanovitch - βιόλα, Λουκία Παλαιολόγου -

Aili Ikonen - φωνή, Antti Kujanpää - πιάνο, Jori Huhtala

Anne Paceo - ντραμς, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος - τρο-

φωνή, Κωστής Χριστοδούλου - πιάνο

- κοντραμπάσο, Hanne Pulli - ντραμς

μπέτα, Γιώργος Κοντραφούρης - hammond organ

μουσικούς της. Η ιδέα και θέληση μιας μικρής παρέας, ανάμεσα στους οποίους ο
τηνιακός πιανίστας Θωμάς Αλβέρτης, ο Μάρκος Βιδάλης, αναπληρωτής διευθυντής
του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού (Ι.ΤΗ.Π.) και εγώ, βρήκε ανταπόκριση στον
πρόεδρο, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, μεγάλο φίλο της τζαζ, και τα υπόλοιπα Μέλη του
Δ.Σ. του Ι.ΤΗ.Π., οι οποίοι μετέτρεψαν το Tinos Jazz Festival σε θεσμό.
> Στη χώρα μας, ποιο είναι το επίπεδο σπουδών στη μουσική τζαζ; Μπορεί κανείς να μαθητεύσει σε σχολές, ωδεία, πανεπιστήμιο;
Η τζαζ είναι μια από τις δύο ακαδημαϊκές μουσικές. Στη χώρα μας όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τη γνωρίσει σε ιδιωτικές σχολές, όπου διδάσκονται τα βασικά
στοιχεία της. Πτυχιακές όμως και μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην τζαζ πραγματοποιούνται στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην
Κέρκυρα.
>Είστε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Tinos Jazz Festival. Μιλήστε μας για τη
φετινή διοργάνωση.
Φέτος, το 3ο Tinos Jazz Festival, φέρει τον τίτλο “Ladies of Jazz” και είναι αφιερωμένο στις γυναίκες αρχηγούς σχημάτων τζαζ. Το τετραήμερο 25-28 Αυγούστου
θα συναντηθούν στην Τήνο, σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στη θηλυκή πλευρά της
τζαζ, καλλιτέχνες από Ελλάδα, Αγγλία, Καναδά, Πουέρτο Ρίκο, Γαλλία και Φινλανδία, όπως το φιλανδικό συγκρότημα Kvalda, η Juliet Kelly από την Αγγλία με το D.
Vassilakis Quartet, το Voyage Jazz Quintet από τη Ελλάδα, το Shekinah Rodz Latin
Jazz Quartet με leader τη Rodz από το Πουέρτο Ρίκο και σπουδαίους μουσικούς από
τη Γαλλία, το Third Attempt Trio με την Βάσω Δημητρίου, η Λητώ Βογιατζόγλου
και το Κουαρτέτο της, η Tanya Kalmanovitch από τον Καναδά και η Λουκία Παλαιολόγου, καθώς και η νεαρή Γαλλίδα ντράμερ Anne Paceo. Η Τήνος θα πλημμυρίσει
με υψηλού επιπέδου τζαζ, σε όλες της τις εκφράσεις και επιρροές της από τη Σκανδιναβία μέχρι την Καραϊβική. Ελπίζουμε να ικανοποιήσουμε και εφέτος όλους τους
φίλους του Tinos Jazz Festival και προσπαθούμε σε πείσμα των καιρών να καθιερώσουμε το Φεστιβάλ ως το σημείο αναφοράς της τζαζ όχι μόνο στις Κυκλάδες, αλλά
και στην Ελλάδα ολόκληρη.
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κείμενο:
Μαρίνα Ρηγούτσου

Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει ήλιος, θάλασσα και... πολιτισμός.
Όσοι ήδη βρίσκονται στην Κύθνο αλλά και εκείνοι που θα επισκεφτούν το νησί έως τις 27 Αυγούστου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει
και φέτος ο Δήμος Κύθνου.
Τα Κύθνια 2011 με σύνθημα “Όλη η Κύθνος μια γιορτή”, σας
προσκαλούν να παρακολουθήσετε συναυλίες με σημαντικούς καλλιτέχνες, διαλέξεις γύρω από επίκαιρα θέματα, εσπερινούς στα ξωκλήσια της Κύθνου, αναγνώσεις, θέατρο από την τοπική θεατρική
ομάδα και παραδοσιακή μουσική από ντόπιους οργανοπαίχτες. Ένα
πλήρες εορταστικό πρόγραμμα, που ξετυλίγεται από τη μια άκρη του
νησιού ως την άλλη.
Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου εγκαινιάζεται στην Αίθουσα του Δημαρχείου η έκθεση Κυθνίων Καλλιτεχνών με τίτλο “Εικαστικός”, η
οποία θα διαρκέσει έως τις 16/8.
Για τους λάτρεις του θεάτρου η “Πολιτιστική παρέμβαση νέων
Κύθνου” ανεβάζει την παράσταση “Χρυσό Δεντρί” στο θεατράκι
Δρυοπίδας στις 10 και 11/8, ενώ την Παρασκευή 12 Αυγούστου στην
Παναγία του Νίκους στη Χώρα, το χορωδιακό σύνολο Ars Nova υπό
τη διεύθυνση του Ευάγγελου Κατσιναβάκη θα δώσει συναυλία με
τίτλο “Προανάκρουσμα στην Κοίμηση”.
Την Τετάρτη 17/8 ο Γιώργος Γεωργούλης μας καλεί όλους “να
φτιάξουμε μαζί πήλινα” στο Δημαρχείο από τις 18.00 έως τις 20.00.
Την Παρασκευή 19/8 στο δημοτικό σχολείο στη Χώρα στις 21.00
η Ελένη Παπαμακαρίου θα δώσει διάλεξη με τίτλο “Τοπική Ιστορία
από κάτω – Ένας Θερμιώτης δάσκαλος στη Μύκονο”.
Το Σαββατοκύριακο 20 και 21/8 στη Δρυοπίδα θα είναι αφιερωμένο στη μουσική. Το Σάββατο θα δοθεί η συναυλία “Νίκος Χατζόπουλος: το βιολί του Αιγαίου”, ενώ την Κυριακή με το πρόσταγμα
“ελάτε να χορέψουμε μπάλο”, ο επισκέπτης θα παρακολουθήσει ένα
μουσικοχορευτικό δρώμενο που θα διεξαχθεί στα δρομάκια του οικισμού και ταυτόχρονα θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τα παραδοσιακά προϊόντα του νησιού.
Στις 26/8 στο δημοτικό σχολείο στη Χώρα θα δοθεί διάλεξη με
θέμα “Blogs: Δημοσιογραφική ελευθερία ή εφιάλτης” με τη συμμετοχή των δημοσιογράφων Γιάννη Βλαστάρη, Σταύρου Λυγερού και
Στέφανου Τζανάκη και συντονίστρια τη Μαρία Αδαμοπούλου.
Τα Κύθνια 2011 ρίχνουν την αυλαία τους το Σάββατο 27/8 με
τσαμπούνες στα δρομάκια της Χώρας, ένα μουσικό δρώμενο με
πρωταγωνιστή το παραδοσιακό όργανο της Κύθνου.

λιμάνι και τα
χ ω ρ ι ά της Τήνου
Σ το

Σε μια νέα εποχή εισέρχεται πλέον το Φεστιβάλ
της Τήνου, έντεκα χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωσή του.
O ενδέκατος χρόνος συμπίπτει με τη δημιουργία
του Μουσείου Κώστα Τσόκλη, το οποίο διοργανώνει στο ανοιχτό θέατρο στον Κουμάρο ενδιαφέρουσες
εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τήνου. Επίσης,
άνοιξε το “Σπίτι του Σκίτσου” των Κώστα και Βασίλη
Μητρόπουλου με έκθεση έργων των δυο σκιτσογράφων, αλλά και άλλων δημιουργών.
Οι εκδηλώσεις απλώνονται στα χωριά της Τήνου,
προσαρμοσμένες στο φυσικό περιβάλλον του χωριού.
Ο Πύργος, το χωριό του Γιαννούλη Χαλεπά, άξια έχει
μετατραπεί σε χωριό των εικαστικών. Παρά τον ήπιο

αλλά ουσιαστικό χαρακτήρα του φεστιβάλ δε λείπουν
οι “δυνατές” εκδηλώσεις, όπως η συναυλία του Θάνου
Μικρούτσικου και του Χρήστου Θηβαίου, της Τάνιας Τσανακλίδου και του Αλκίνοου Ιωαννίδη στο
τέλος Αυγούστου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η βραδιά-αφιέρωμα
στον Νίκο Παπάζογλου και τον Μανώλη Ρασούλη
στις 19 Αυγούστου, ενώ και οι Χειμερινοί Κολυμβητές θα επισκεφθούν το λιμάνι της Τήνου και θα προσφέρουν ένα ανανεωμένο πρόγραμμα στο κοινό στις
20 Αυγούστου.
Συνεχίζονται ωστόσο και οι εκδηλώσεις-θεσμοί
του Φεστιβάλ όπως είναι τα επαγγέλματα που χάνονται, με φετινό αφιέρωμα στη γεωργία και τους γε-

ωργούς, αλλά και οι εκδηλώσεις που έχουν θέμα τους
το περιβάλλον. Παραμένει και η πολύ πετυχημένη διοργάνωση “όλοι μαζί τραγουδάμε” που γεμίζει εδώ
και χρόνια μελωδίες το χωριό Καρδιανή. Στις 11 Σεπτεμβρίου, όσοι βρεθούν στο χωριό θα συμμετάσχουν
ενεργά στην ιδιότυπη συναυλία με θέμα τα τραγούδια της θάλασσας.
“Με τα ελάχιστα μέσα αλλά με μεράκι προσπαθούμε να πούμε απλά ότι η Τήνος μπορεί και πρέπει να
γίνει ένα ανοιχτό εργαστήρι καλλιτεχνών, ένας τόπος
αρμονικής συνύπαρξης του σύγχρονου ανθρώπου με
τον φυσικό πλούτο και την ομορφιά της γης”, επισημαίνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Θέμης Ροδαμίτης.

τήνος
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Η Ορχήστρα
των Κυκλάδων
Στη Δήλο και τη Σύρο
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου η Ορχήστρα των Κυκλάδων, η οποία διανύει ήδη το δεύτερο χρόνο από τη σύστασή της, παρουσιάζει δυο πολύ ενδιαφέρουσες
συναυλίες σε γειτονικά νησιά, πάντα υπό τη διεύθυνση του πολυβραβευμένου συνθέτη
Νίκου Κυπουργού.
Στις 12 Αυγούστου, στο νησί του Απόλλωνα, τη Δήλο, η Ορχήστρα παρουσιάζει
δείγματα του πλούσιου έργου του ίδιου του συνθέτη.
Πρόκειται για έργα του Νίκου Κυπουργού διαφορετικού ύφους, που γράφτηκαν για
το θέατρο, τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο, για αρκετά από τα οποία έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο συνθέτης έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες σε περισσότερα από 50 θεατρικά έργα, ενώ άλλες τόσες είναι
οι ταινίες, ελληνικές και ξένες, για τις οποίες έγραψε μουσική.
Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνει η Ένωση των
Φίλων Δήλου-Ρήνειας, με αφορμή την αυγουστιάτικη πανσέληνο.
Συμμετέχουν ο Δώρος Δημοσθένους και η Παιδική Χορωδία του δήμου Μυκόνου
“Γεώργιος Αξιώτης”.
Τα καραβάκια για τη Δήλο θα αναχωρήσουν από τη Μύκονο, όπου και θα επιστρέψουν μετά τη συναυλία. Επίσης, έχει προβλεφθεί και καραβάκι από και προς τη Σύρο
ειδικά για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Περισσότερες πληροφορίες
για μετάβαση και εισιτήρια στα τηλέφωνα: ΚΔΕΠΑΜ 22890 27190, Μαρλένα Γεωργιάδη 6944 327095, Νίκος Ασημομύτης 6974 120069.
Στη Σύρο, στις 15 Αυγούστου ο Νίκος Κυπουργός με την Ορχήστρα των Κυκλάδων
παρουσιάζει πρωτότυπες διασκευές γνωστών και αγαπημένων τραγουδιών του σπουδαίου Συριανού δημιουργού Μάνου Ελευθερίου.
Θα ακουστούν τραγούδια από τη μακρόχρονη πορεία του και τις συνεργασίες
του με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες (Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζιδάκι,
Γιάννη Μαρκόπουλο, Δήμο Μούτση, Θάνο Μικρούτσικο, Γιάννη Σπανό, Λουκιανό Κηλαηδόνη και Σταύρο Κουγιουμτζή). Στη βραδιά-αφιέρωμα συμμετέχει η Νένα
Μεντή, η οποία θα διαβάσει κείμενα του Μάνου Ελευθερίου. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πρώην λατομείο Καραβέλα, στην Ερμούπολη.
Τον “προσωπικό” της χορό δημιουργεί η χοροθεατρική ομάδα Ακροποδητί, η οποία
παρουσιάζει στις 27 Αυγούστου την παράσταση Butoh Performance στο Βιομηχανικό
Μουσείο Σύρου. Η ομάδα συμμετέχει σε εργαστήρι Butoh με τον Ιάπωνα χορευτή και
δάσκαλο, Rhizome Lee, ο οποίος βρίσκεται στη Σύρο ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.
“Στον ασυνείδητο κόσμο, έξω από τα όρια του “εγώ” και της καθημερινής συνείδησης, το μυαλό και το σώμα, σαν ένα ενιαίο σύνολο, πλάθουν έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από την καθημερινότητα μας. Ο χορευτής του Subbody Butoh, δημιουργεί
τον προσωπικό του χορό με κινήσεις που ανασύρονται μέσα από την εξερεύνηση του
ασυνείδητου” σημειώνουν οι Ακροποδητί. Η παρουσίαση θα αποτελέσει τον επίλογο
του εργαστηρίου που προηγήθηκε, με τον Rhizome Lee.

Όπερα
δρόμου
Oper(O)

Rezital
Μάρθα Φριντζήλα
Παναγιώτης Τσεβάς
Η Μάρθα Φριντζήλα και ο Παναγιώτης Τσεβάς τη Δευτέρα 29 Αυγούστου
στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου, στις 21.00, παρουσιάζουν στο κοινό τα αγαπημένα τους τραγούδια. Η συναυλία έχει τίτλο Rezital και είναι μια παράσταση
για μια φωνή κι ένα όργανο σε μια μελωδική αλφαβήτα που ταξιδεύει στις εποχές
και στους τόπους και μας υπενθυμίζει πως όσο υπάρχουν τα τραγούδια κανείς δεν
είναι μόνος του. Τραγούδια σαν μονόπρακτα, σαν προσευχές, σαν τα παράπονα
των φίλων, σαν καλαμπούρια, σαν διαμαρτυρίες, σαν αλήθεια.

Butoh
Performance
Χοροθεατρική Ομάδα
Ακροποδητί

Οι Oper(O) στη νέα τους παραγωγή, το Fiammifero, παρουσιάζουν ένα σύγχρονο έργο γραμμένο από νέους συγγραφείς, το οποίο ενσωματώνει μοτίβα της όπερας, ενώ την ίδια στιγμή είναι μια ιστορία μυστηρίου, με παράδοξους χαρακτήρες
που γίνονται κωμικοί. Το έργο παρουσιάζεται ως όπερα δρόμου, όπως παρουσιαζόταν από τα μπουλούκια της commedia dell’ arte, παράδοση που ακολουθούν οι
ηθοποιοί-τραγουδιστές του θιάσου. Είναι θέατρο μέσα στο θέατρο, ή μάλλον όπερα
μέσα στο θέατρο. Η παράσταση διαδραματίζεται σε δύο χρόνους, τον πραγματικό
της παράστασης, όπου το κοινό παρακολουθεί τη ζωή του μπουλουκιού, αλλά και
τον “εσωτερικό” αφηγηματικό χρόνο του λυρικού μέρους. Στις 25 Αυγούστου στο
Βιομηχανικό Μουσείο.
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Ανοιχτές πύλες
της Έβδομης
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Τέχνης

ακτινογραφία
ενός συστήματος
cba

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

Καθώς απαιτείται συνεχής ασκητική για την αναζήτηση της ελπίδας, το άρθρο
αυτό ας ανήκει στον κόσμο των αναξιοποίητων ψυχικών αποθεμάτων που μας χαρίζει καθημερινά ο ήλιος, η θάλασσα και τα πολύτιμα παράγωγά τους.

cba

κείμενο:
Φοίβος Καλλίτσης

phever@gmail.com

Η ίωση είναι ασθένεια με ποιητικό ενδιαφέρον για-

Σε αυτόν τον πόλεμο, το πεδίο μάχης είναι τα

βερνήσεις για να μεθάνε με την εξουσία και όχι για

τί υποθάλπτεται, μέχρι τα συμπτώματά της να έρθουν

μέσα μαζικής ενημέρωσης και όπλα είναι η οικονομία

να επενδυθούν στην οικονομική και κοινωνική μας

στην επιφάνεια. Ο φορέας νιώθει καλά και αντιλαμ-

και η ίδια η κοινωνία (πολλές φορές το πεδίο μάχης

ανεξαρτησία. Επίσης, το κράτος, υποταγμένο στην

Φέτος το φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας “Νύχτες Πρεμιέρας” αποφάσισε να κάνει

βάνεται πως ασθενεί, μόνο όταν αισθανθεί τα πρώτα

λειτουργεί εις βάρος μιας πλευράς). Κάποια κράτη με

παραπάνω νοοτροπία, υπολογίζει να προσφέρει στην

ένα καλοκαιρινό πρόλογο, λίγο πριν την κλασική σεπτεμβριανή πρεμιέρα του. Αντί όμως

συμπτώματα. Χρειάστηκαν λοιπόν τριάντα χρόνια

ισχυρό ήθος αρνούνται αυτό το σύστημα πεποιθήσε-

αγορά την αξιοποίηση πολύτιμων πόρων και υποδο-

να οργανώσει μια σειρά από πρεμιέρες σε κάποια ανοιχτή ή κλειστή αίθουσα, αποφάσισε

δυσλειτουργίας του κράτους, για να αρχίσει ο πολίτης

ων, κάποια με ισχυρή οικονομία το καλλιεργούν, όσα

μών. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρηματιστήρια θα εί-

να κάνει μία εξόρμηση στις πλατείες της πρωτεύουσας.

να αντιλαμβάνεται, ότι για να συνεχίσει να επιβιώνει

έχουν αρκετά ισχυρό ήθος όσο και οικονομία έχουν

ναι ευχαριστημένα, τα γνωστά κόμματα στην εξουσία

σε αυτό το παραδοσιακά πλέον ασθενές κράτος, θα

την πολυτέλεια να τα καταφέρνουν αρμονικά και κά-

ξαλαφρωμένα από τη συντήρηση και αξιοποίηση του

Σε διαφορετικά σημεία κάθε φορά και με μηδενικό εισιτήριο άνοιξε τις πύλες προς το κοι-

πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωσή του.

κεί να αποφασίσουμε ότι προτιμούμε τις ταινίες να μας ταξιδέψουν και να μην τις κλείνουμε
σε ντουλάπια περιμένοντας κάποιον να τις ανακαλύψει. Όταν κλείνει ο κύκλος του χρήματος,
ας τις αφήσουμε στο κοινό.

ποια άλλα, αδύναμα στο ήθος και την οικονομία, προ-

δημόσιου πλούτου και οι πολίτες, με φραπέ, εξυγια-

νό, δίνοντάς του την ευκαιρία να γνωρίσει κάποιες ταινίες που πιθανότατα να προσπερνούσε

Ωστόσο, φαίνεται ότι η ασθενής σχέση μεταξύ

σπαθούν να περισώσουν ό,τι μπορούν, να διατηρούν

σμένη μπαλίτσα και δελτίο του Star (είτε άλλως γκλο-

κάτω από άλλες συνθήκες. Ο κινηματογράφος βγήκε στο δημόσιο χώρο, όχι για να διαφημίσει

του πολίτη και του κράτους δε σταματάει στα πρα-

τους κατακτητές ευχαριστημένους και τα θύματα σε

πιές), κατευνασμένοι στο βαθμό που δε θα φέρνουν

μία μεγάλη αβανπρεμιέρ, αλλά αντίθετα ποντάροντας σε μικρού μήκους ελληνικές ταινίες και

κτικά εμπόδια, τέκνα της βαθιάς κρατικής παρακμής.

καταστολή. Μαντέψτε σε ποια από τις παραπάνω κα-

αντιρρήσεις, πληρώνουν περισσότερα για να παίρ-

κλασικές ταινίες που δεν έχουν όμως την εμπορική απήχηση ενός Χίτσκοκ. Μέσα στον Ιού-

Φαίνεται πως η σχέση αυτή ωθεί τον πολίτη σε συναι-

τηγορίες ανήκει η Ελλάδα μετά την ίδρυση του ελλη-

νουν λιγότερα.

λιο έδωσε διαφορετικά ραντεβού προσκαλώντας όχι μόνο τους ψαγμένους σινεφίλ, αλλά και

σθηματικό αδιέξοδο, τη μοναξιά και το σοκ της συνει-

νικού κράτους. Σε αυτή, με διαδοχικές κυβερνήσεις

Είτε το κράτος το θέλει, είτε όχι, η εμπειρία που

δητοποίησης ότι καλείται να αντιμετωπίσει μια κατά-

σε ρόλο τυφλού χασάπη, αφαιρούν με συνοπτικές δια-

θα κατακτηθεί μετά το σοκ θα σημάνει την ολοκλη-

Ο κινηματογράφος λοιπόν άρχισε και αυτός δειλά δειλά να βγαίνει στο δημόσιο χώρο, όπως

σταση που δεν περίμενε, χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα

δικασίες το λίπος, τα αγγεία και τους μύες -της κοινω-

ρωτική πολιτισμένη και εθελούσια απόσυρση και

έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια το θέατρο, αλλά και άλλες μορφές τέχνης, σε μια προσπάθεια

κατάλληλα εργαλεία. Τα συναισθήματα αυτά δεν θα

νίας, στην προκειμένη περίπτωση-, αποκαλύπτεται ο

αντικατάσταση όσων ανεπαρκών εκπροσώπων των

να επικοινωνήσει με το κοινό του και να δώσει την ευκαιρία σε κάποιους θεατές να τον γνωρί-

μπορούσαν παρά να είναι λογικά, αν αναλογιστεί κα-

ατροφικός, εύθραυστος και σκεβρωμένος της σκελε-

πολιτών διακοσμούν ακαλαίσθητα και επίμονα ακό-

σουν. Στην εποχή του downloading για να δει κανείς μια ταινία εύκολα περιορίζεται στους τέσ-

νείς πως μέσα σε αυτό το αλληλένδετο σύστημα που

τός, δια βίου τραυματισμένος από τις επιπολαιότητες

μα το κοινοβούλιο. Καταλύτης της αλλαγής θα είναι

σερις τοίχους ενός δωματίου, καθώς ακόμη και η βόλτα στο βιντεοκλάμπ είναι περιττή. Πολλοί

καταλαμβάνουμε, τα παγκόσμια γεγονότα επιδρούν

της εφηβείας και τις αυτοκαταστροφικές κραιπάλες

τελικά οι πολίτες, οργανωμένοι η μη, αγανακτισμένοι

πηγαίνουν πλέον στον κινηματογράφο γιατί έχουν συνδυάσει τη μεγάλη οθόνη μόνο με τα εφέ

στα εθνικά, τα αστικά, τα τοπικά και ως εκ τούτου

της μέσης ηλικίας.

ή αποφασισμένοι, σε μαζικές ή ομαδικές κινητοποιή-

και την τρισδιάστατη εμπειρία. Σίγουρα υπάρχουν οι σινεφίλ που στηρίζουν τις μικρότερες
ταινίες, γιατί όμως να μη γίνει ένα άνοιγμα της έβδομης τέχνης προς το ευρύτερο κοινό;

στον κάθε πολίτη.

είναι μεγαλύτερο από τις διάφορες εκδηλώσεις με λαϊκούς τροβαδούρους στις πλατείες. Αρ-

όποιον πιθανόν περνούσε τυχαία και του τραβούσε την προσοχή.

Η προβολή του παραπάνω πολέμου εκτυλίσσε-

σεις, σύντομα ή σταδιακά. Το κοινοβούλιο, το μόνο

Πλανώνται καιρό στο παγκόσμιο προσκήνιο οι

ται υπό κλίμακα μέσα από τις προσδοκίες μας για

που έχει να αποφασίσει, είναι αν θα πάει παρέα με

Μια ταινία που βγαίνει στις αίθουσες, αν δεν πάει καλά αποσύρεται και μπαίνει η κόπια

επιπτώσεις αυτού του ιδεολογικού πολέμου. Στο ένα

το μέλλον. Εν ολίγοις, περιμένουμε ακόμα από το

τους πολίτες και θα ευνοήσει τις διεργασίες για την

της σε κάποια αποθήκη. Μετά από κάποιο διάστημα θα βγει ίσως και ένα DVD το οποίο -αν δε

στρατόπεδο βρίσκεται η διατήρηση υποδομών κοινω-

κράτος να φροντίσει για κάποιες βασικές κοινωνι-

ομαλή του μεταμόρφωση ή θα αφήσει την κατάσταση

γίνει κάποιο θαύμα- επίσης θα ξεμείνει στα ράφια μέχρι τα μαγαζιά να το πωλούν έναντι τριών

νικής πρόνοιας που θα διασφαλίσουν με οικουμενικό-

κές παροχές και τη διατήρηση κάποιων δικαιωμάτων

να κυλήσει εκτός ελέγχου.

ευρώ. Στην καλύτερη περίπτωση, κάποια ταινία να προβληθεί στην τηλεόραση και εκεί κλείνει

τητα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών

σε βασικές υποδομές. Οι συνθήκες αυτές όμως από

Σήμερα, που το πολιτικό περιβάλλον έχει περι-

και ο κύκλος ζωής. Μερικές φορές η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι εμπόδιο

και στο άλλο στρατόπεδο, η πεισματική πεποίθηση

την πλευρά του κράτους είναι υπό διαπραγμάτευση.

πλακεί τόσο που η αλήθεια καθίσταται δυσδιάκριτη,

στο να βρει μια ταινία το κοινό της. Ταινίες, όπως η “Στρέλλα”, το “Attenerg”, η “Ιστορία 52”

πως τα κράτη θα πρέπει να παραμεριστούν και να

Επιμένουμε λοιπόν να αναμένουμε ότι το κράτος θα

ο ρόλος του ατόμου είναι σημαντικότερος από ποτέ.

και οι άπειρες ταινίες μικρού μήκους που μετά τα φεστιβάλ συνήθως χάνονται στη λήθη θα

παραδώσουν τον πλήρη έλεγχο των βασικών τους

βελτιώσει την υγεία, την παιδεία, την ανεργία, τις

Η κατάσταση δεν χρειάζεται να γίνει κατανοητή.

μπορούσαν να βγαίνουν σε δημόσια προβολή. Μπορεί να τραβήξουν την προσοχή κάποιου, ο

υποδομών και πόρων στην αγορά. Η τελευταία, στο-

υποδομές και τη συμπεριφορά του επειδή είμαστε

Όταν ο πολίτης αναγνωρίσει τη σημαντικότητά του

οποίος δε θα πήγαινε σε μια κινηματογραφική λέσχη ή σε κάποια αίθουσα της “καλλιτεχνικής

χοποιώντας τις αδύναμες ηγεσίες, όπου και αν υπάρ-

φορολογούμενοι πολίτες και οι παραπάνω προσδο-

και υπερασπιστεί την ιδέα πως αυτός ο ένας είναι η

διανομής”. Άλλωστε, πόσες φορές δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να παρακολουθεί μια ταινία

χουν, μετατοπίζει τον έλεγχό τους μακριά από τους

κίες είναι δικαίωμά μας.

κοινωνία και διάγει τη ζωή του όπως το κράτος που

απλά επειδή έτυχε να παίζει μπροστά μας;

πολίτες και τις χρονοβόρες δημοκρατικές διαδικασίες

Αντιθέτως το κράτος, υπολογίζει στην κατάθεση

θέλει, τότε η εξουσία μπορεί να αλλάξει πραγματικά

Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να κλείνουμε τις ταινίες σε αποθήκες όταν θα μπορούσαν να κυ-

και κοντά στα χρηματιστήρια και τους επενδυτικούς

των φόρων μας στην αποπληρωμή των δανείων που

σε βάθος σαν φυσικό προϊόν της αλλαγής των ατόμων

κλοφορούν ανάμεσα στον κόσμο; Γιατί πρέπει η μόνη περίπτωση να δει κανείς μικρού μήκους

ομίλους που διψάνε για αναξιοποίητους πόρους.

πήραμε στο παρελθόν και χρησιμοποίησαν οι κυ-

που υπηρετεί.

να είναι το youtube, το dailymotion και αντίστοιχες πλατφόρμες; Το κόστος μιας προβολής δεν
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που χρήζουν ακρόασης
01

03

02

01//Λόλεκ – Αχινός (Εξώστης)

έκδηλα τον έρωτα του για τη σκοτεινή πλευρά της δεκαετίας του ’80. Στα δύο πρώτα άλμπουμ

Λόλεκ: όνομα ήρωα σε κινούμενα σχέδια της δεκαετίας του ’80, που σημάδεψαν στιγμές της

πάτησαν στις ρίζες τους, καλύπτοντας ένα φάσμα που περικλείει την post-punk μελαγχολία

παιδικής ηλικίας ορισμένων.

των Joy Division, το ηλεκτρονικό gothic των Sisters of Mercy, το επαναλαμβανόμενο kraut

Αχινός: ζώο που ζει στη θάλασσα και φέρει στο νου καλοκαιρινές εικόνες, προκαλεί τον πόνο

ρυθμό των Neu!, την αθεράπευτη τρέλα των B 52’s.

ή εξουσιάζει τη γεύση.

Στο “Skying” φαίνονται καθ’ όλα ευδιάθετοι, σαν να τους χτύπησαν ξαφνικά ηλιακές ακτίνες.

Σημειολογικά και μόνο, από το συνδυασμό των δύο παραπάνω στοιχείων, ο Γιάννης Αναγνω-

Το εναρκτήριο “Changing the rain” δίνει το στίγμα. Χορευτικές τάσεις στα όρια της ψυχεδε-

στάτος (Λόλεκ) θέτει έντονο το συναίσθημα της νοσταλγίας. Ξεκινώντας ως Lolek το 2009,

λικής ποπ, που αναδύουν άρωμα της θρυλικής σκηνής του Μάντσεστερ. Αν αυτό το άρωμα

παρουσίασε ένα αγγλόφωνο άλμπουμ, το “Alone”, με μπαλάντες και βαλς που κατέγραψαν

είναι της δεκαετίας του ’90 και συνάμα χαρούμενο, τότε έρχεται το “Endless Blue” για να μας

σχετική επιτυχία για τα δεδομένα της τότε ελληνικής σκηνής. Στον “Αχινό” επιχειρεί μια θαρ-

θυμίσει και τη θορυβώδη πλευρά. Ως προπομπός του άλμπουμ, το “Still Life” είναι το πιο

ραλέα στροφή στον ελληνικό στίχο, τον οποίο ντύνει ηχητικά με δυτικές επιρροές. Θαρραλέα,

αναγνωρίσιμο κομμάτι, με λοξοκοιτάσματα προς τους Echo & the Bunnymen και τους Simple

γιατί εγκαταλείπει την ασφάλεια της εύπλαστης αγγλικής γλώσσας που διευκολύνει τη στι-

Minds.

χουργική σύνθεση και επιπρόσθετα εκθέτει τον εαυτό του στην έντονη διάθεση για κριτική

Αν υπάρχει ελπίδα για το εναλλακτικό ροκ, τότε οι Horrors φαίνεται ότι μπορούν να την

(θετική ή αρνητική) που προκαλεί η χρήση του ελληνικού στίχου.

κρατήσουν ζωντανή, ακόμα κι αν στηρίζονται στις πλάτες γιγάντων του παρελθόντος. Το

Ξεκινώντας από τις λέξεις λοιπόν, ο Λόλεκ γράφει έντονα, με διάθεση να αγγίξει κρυφές

“Skying” θεωρείται ήδη από τους ειδήμονες ένα κλασικό αγγλικό άλμπουμ, αλλά ο χρόνος

πτυχές. Βάζει στους στίχους του στοιχεία της ελληνικής πραγματικότητας (“Δεν αρκεί” και

είναι ο καλύτερος γιατρός. Μη φοβηθείτε τους “Horrors” και απολαύστε τους στον ήλιο, όσο

“Κεφάλι και βλέμμα ψηλά”), ενώ φαίνεται να προβληματίζεται για το “είναι” του καλλιτέχνη,

ακόμα προλαβαίνετε.

τους έρωτες και τα μεγάλα πάθη. Οι στίχοι του δίσκου θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος
μιας ποιητικής συλλογής, που όμως θα έπρεπε να είχε δουλευτεί αρκετά ώστε να μπορεί να

03//Madeleine Peyroux – Standing On The Rooftop (Decca)

μελoποιηθεί. Σε αρκετά σημεία, η απαγγελία μοιάζει ασύνδετη με τη μουσική, δύο ξεχωριστά

Η μόδα εναλλάσσεται σύμφωνα με τις τάσεις της μουσικής. Κάποτε ήταν η εποχή της γυναι-

επίπεδα που δεν κατάφεραν να αλληλοσυμπληρωθούν. Προς αυτή την αρνητική κατεύθυν-

κείας nu jazz, τότε που σχεδόν ανήλικα κορίτσια, με αέρινα φορέματα, ξυπόλυτα ή με γόβες,

ση, συμβάλλει και η άρθρωση του Λόλεκ, που ναι μεν μπορεί να είναι επιτηδευμένη για να

με μοναδική παρέα το πιάνο ή μια κιθάρα, πατούσαν στο σανίδι ερμηνεύοντας jazz και blues

δημιουργεί μια σκοτεινή και μελαγχολική ατμόσφαιρα, αλλά σε ορισμένες συνθέσεις η φωνή

μπαλάντες με την εύθραυστη φωνή τους, κάτω από την εικόνα της Billie Holiday και της Ella

ακούγεται σαν βαρύτονο μουρμουρητό.

Fitzgerald.

Αν στην παρουσίαση του δίσκου του Μ. Αγγελάκη (τεύχος 17), τονίστηκαν οι έντονες αναφο-

Η Madeleine Peyroux δεν αποτελεί εξαίρεση, αφού ακολούθησε από μικρή την πεπατημένη.

ρές στη μουσική και την αισθητική του Tom Waits, εδώ ο Λόλεκ ηχεί σαν τον Nick Cave με

Στο πέμπτο δίσκο της, “Standing on the rooftop” δεν αναζητεί την καταξίωση, που έχει απο-

τους Birthday Party στα νιάτα του ή την εποχή που έπιανε το πιάνο του. Ηχητικά ο “Αχινός”

κτήσει ήδη από το “Careless Love” του 2004, αλλά την συνέχιση της αναγνώρισής ως ώριμο

είναι γεμάτος από ηλεκτρισμένες ατμόσφαιρες με σπαρακτικά ξεσπάσματα, μελαγχολικές

πλέον μέλος του ρεύματος μουσικών που πρεσβεύουν τις ρίζες της αμερικάνικης μουσικής.

μπαλάντες, θριλερικά περάσματα και αρκετή απαισιοδοξία. Παρόλο που ως εγχώριο ακρο-

Όπως συνηθίζουν οι σύγχρονοι τροβαδούροι του συναφιού της και όπως έγινε άλλωστε κι

ατήριο ζούμε στον ήλιο, ακούσματα όπως του Λόλεκ γίνονται αρκετά δημοφιλή. Η αξία του

η ίδια γνωστή στο ευρύ κοινό (“Dance me to the end of love”), επιχειρεί ξανά διασκευές σε

“Αχινού” θα αποδειχτεί ακριβώς στο αν θα καταφέρει να συμπαρασύρει τα βαθιά συναισθή-

κλασικά αγαπημένα της, ανάμεσα στις δικές της συνθέσεις. Ο δίσκος ανοίγει με το “Martha

ματά μας.

my dear” των Lennon και McCartney. Από τον θησαυρό του Dylan, η Peyroux διάλεξε να

Ο Λόλεκ θα μας δώσει την ευκαιρία να τον ακούσουμε ζωντανά στις 16 Αυγούστου στο θερινό

προσεγγίσει το “I threw it all away” με πιο country διάθεση. Στο “Love in vain” του Robert

κινηματογράφο “Παλλάς” της Ερμούπολης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ “Σύρος Πολιτισμός”.

Johnson, επιτυγχάνει να αναδείξει την αύρα των διαβολικών blues, όπως ακριβώς το επιβάλλει

02//The Horrors – Skying (XL Recordings)

ο μύθος (λέγεται ότι ο Johnson συνάντησε το διάβολο πουλώντας τη ψυχή του, με αντάλλαγμα
τα αριστοτεχνικά του blues).

Οι “The Horrors” είναι ένα τυπικό αγγλικό γκρουπ, που σέβεται τη μουσική κληρονομιά του

Όση συμβολή κι αν έχουν οι διασκευές στο εμπορικό κομμάτι, ο νέος δίσκος της Peyroux στη-

τόπου του και την εκμεταλλεύεται για τη σύνθεση του σύγχρονου ήχου. Ποτέ δεν προκάλεσαν

ρίζεται καλλιτεχνικά στα δικά της κομμάτια, τα οποία εμπλουτίζουν με τον κατάλληλο τρόπο

ανούσιο ντόρο γύρω από το όνομά τους (όπως μια μεγάλη πλειοψηφία συγκροτημάτων που

οι συνοδοιπόροι της, με εξέχοντα τον Mark Ribot, σταθερό κιθαρίστα του Tom Waits. Άλλοτε

μετά από ένα άλμπουμ-φούσκα, κατέληξαν στα αζήτητα), αλλά με σωστές και ποιοτικές επι-

με ορχηστρική εσωστρέφεια, άλλοτε με το παιχνιδιάρικο σκανδάλισμα που κατέχει μια λευ-

λογές, κατάφεραν στον τρίτο δίσκο τους να ξεπεράσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Το “Skying”

κή τραγουδώντας τα blues, αλλά πάντα με κοινότοπο τρόπο, η Peyroux διαπερνά με άνεση

κυκλοφόρησε κατακαλόκαιρο, ταράζοντας τη θερινή ραστώνη κι αναγκάζοντας σύσσωμο τον

τα θεμελιώδη αμερικάνικα μουσικά είδη (jazz, blues, country). Χωρίς να υπάρχουν δείγματα

μουσικό τύπο να υποκλιθεί και να βαθμολογήσει με τα (ανούσια) 4-5 αστεράκια.

καινοτομίας στο έργο της ή προσπάθεια εξέλιξης, βασίζεται στο χάρισμα της φωνής της και

Οι “Horrors” διάλεξαν ένα όνομα που ανταποκρίνεται στο είδος της μουσικής που σκόπευαν

τη δεξιοτεχνία των μουσικών της, καταθέτοντας ένα άλμπουμ που σίγουρα θα γλυκαίνει τις

να αντιπροσωπεύσουν. Τα πράγματα δεν είναι όμως τόσο τρομακτικά. Το γκρουπ εκφράζει

στιγμές που θα συντροφεύουν την ακρόαση.
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Ο Αύγουστος μπήκε, οι πόλεις έχουν αδειάσει και τα νησιά ξεχειλίζουν από κόσμο. Οι
διακοπές έχουν αρχίσει και όλοι προσπαθούμε να γεμίσουμε μπαταρίες. Να φτιάξουμε
όμορφες αναμνήσεις, αξέχαστες, ικανές να μας δίνουν ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του
δύσκολου χειμώνα που θα έρθει. Αν περισσεύει λοιπόν λίγος χρόνος από τις βουτιές, τα
ουζάκια με θέα τη θάλασσα και τους καλοκαιρινούς έρωτες, παρακάτω θα βρείτε μερικές
ξεκούραστες προτάσεις για ανάγνωση…
Από τις εκδόσεις Άγρα και τον Ζωρζ Σιμενόν έρχονται “Οι άγνωστοι μέσα στο σπίτι”, ένα
αστυνομικό μυθιστόρημα με ήρωα τον Έκτορ Λούρσα. Ο Έκτορ πίνει. Η γυναίκα του τον έχει
εγκαταλείψει. Δεν αγορεύει πλέον στο δικαστήριο. Μόνο η κόρη του η Νικόλ- την οποία δεν αγαπάμοιράζεται ακόμη μαζί του το τραπέζι, τα γεύματα που παίρνουν χωρίς να αρθρώσουν λέξη μέσα
στο μεγάλο άδειο σπίτι τους για δεκαοκτώ περίπου χρόνια.
Ένα βράδυ όμως όλα ανατρέπονται. Ανακαλύπτει κάτω από τη στέγη του έναν άνθρωπο που
έχει σκοτωθεί με μια σφαίρα στο λαιμό και η ανακάλυψη αυτή αναγκάζει το δικηγόρο να ξυπνήσει
από το λήθαργό του και από αυτόν το φόβο που τον κατείχε για τη ζωή τόσα χρόνια. Ο θάνατος τον
αφυπνίζει. Είναι μόνος. Η κόρη του είναι μια άγνωστη. Εκείνος νόμιζε πως ήταν χωρίς ψυχή, και
ανακαλύπτει μια δύναμη. Γνωρίζει την κόρη του από την αρχή.
Ένα μυστήριο που ξεκινά με έναν φόνο και μια ολόκληρη πόλη που αναμένει. Μια πόλη καθωσπρέπει ανθρώπων. Επιφυλακτικών και τρομαγμένων. Μια καλή κοινωνία που επιλέγει την πλαγία
οδό. Που κατηγορεί. Που θα επιθυμούσε τόσο να βρίσκεται έξω από το παιχνίδι...
Από τον Φανταστικό κόσμο και την Σαρλαίν Χάρρις έρχεται το επόμενο βιβλίο της σειράς
με πρωταγωνίστρια τη Σούκι Στάκχαουζ “Από το νεκρό στο χειρότερο”. Η υπερφυσική κοινό-

σκανδαλώδεις σεξουαλικές περιπέτειες, οι οποίες προκάλεσαν την περιφρόνηση πολλών

τητα στο Μπον Ταν της Λουιζιάνας τρεκλίζει, έχοντας υποστεί δύο ισχυρά πλήγματα: τη φυσική

συμπατριωτών του. Ένα μείζον μυθιστόρημα του Μάριο Βάργκας Λιόσα, το πρώτο που

καταστροφή του τυφώνα Κατρίνα και τη φρίκη που προκάλεσε η έκρηξη στη βαμπιρική σύνοδο

έγραψε ο συγγραφέας μετά τη βράβευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, περιγράφει μια

κορυφής ένα μήνα πριν, στη βόρεια μεγαλούπολη του Ρόουντς. Η Σούκι Στάκχαουζ είναι σώα μεν,

υπαρξιακή περιπέτεια, στην οποία το σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής εμφανίζεται στην

συγκλονισμένη δε. Ωστόσο, πάρα πολλά βαμπίρ -φίλοι και μη- σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν

πιο καθαρή και, κατά συνέπεια, στην πιο βρόμικη μορφή του.

βαριά, ενώ ο Κουίν, ο τιγράνθρωπος σύντροφος της τηλεπαθητικής σερβιτόρας, συγκαταλέγεται
στους αγνοουμένους.

Και τέλος οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας παρουσιάζουν το “Νέμεσις” του Τζο Νέσμπο.

Είναι σαφές ότι τα πράγματα αλλάζουν, είτε αυτό αρέσει στα Όντα και στα βαμπίρ, είτε όχι. Και

Πλάνα από κάμερα παρακολούθησης: ένας κουκουλοφόρος μπαίνει σε μια τράπεζα του

η Σούκι -φίλη της Αγέλης και δεμένη εξ αίματος με τον επικεφαλής της τοπικής βαμπιρικής κοινότη-

Όσλο, κολλάει την κάννη ενός όπλου στο κεφάλι μιας υπαλλήλου και της δίνει εντολή

τας- πιάνεται αιχμάλωτη αυτών των αλλαγών. Στις επικείμενες συγκρούσεις, θα βρεθεί αντιμέτωπη

να μετρήσει μέχρι το είκοσι πέντε. Όταν δεν παίρνει τα λεφτά στον χρόνο που όρισε,

με τον κίνδυνο και το θάνατο...

τραβάει τη σκανδάλη. Η γυναίκα πέφτει νεκρή και δύο εκατομμύρια νορβηγικές κορόνες
εξαφανίζονται χωρίς ίχνος.

“Το όνειρο του Κέλτη” από τον Μάριο Βάργκας Γιόσα και τις εκδόσεις Καστανιώτης πε-

Ύστερα από ένα δείπνο και ένα γερό μεθύσι στο σπίτι της παλιάς φιλενάδας του Άν-

ριγράφει μια ιστορία που ξεκινά στο Κογκό το 1903 και καταλήγει σε μια φυλακή του Λονδίνου,

νας Μπέτσεν, ο ντετέκτιβ Χάρι Χόλε ξυπνάει στο σπίτι του με πονοκέφαλο, χωρίς κινητό

ένα πρωινό του 1916. Πρόκειται για την περιπέτεια της ζωής ενός θρύλου: του Ιρλανδού Ρότζερ

και χωρίς καμιά ανάμνηση από τις τελευταίες δώδεκα ώρες της ζωής του. Την ίδια μέρα

Κέιζμεντ. Ήρωας και προδότης, ηθικός και ανήθικος, o Κέιζμεντ ήταν ένας από τους πρώτους Ευ-

η Άννα βρίσκεται νεκρή με μια σφαίρα στο κεφάλι στην κρεβατοκάμαρά της και ο Χόλε

ρωπαίους που κατήγγειλαν τη φρίκη της αποικιοκρατίας. Όσα είδε στα δύο ταξίδια του, στο Βελγικό

είναι ο κύριος ύποπτος. Στο μεταξύ οι ληστείες τραπεζών συνεχίζονται με αμείωτη βιαι-

Κογκό και στην Αμαζονία της Νότιας Αμερικής, σημάδεψαν τον Κέιζμεντ για πάντα, ωθώντας τον

ότητα και το ρεμάλι της αστυνομίας του Όσλο κλείνει ανίερες συμφωνίες με τον θρυλικό

να αλλάξει πλεύση, στην περίπτωση αυτή πνευματική και πολιτική, με καταστροφικά αποτελέσμα-

φυλακισμένο τσιγγάνο Ράσκολ Μπάξετ και ξεκινάει έναν ιλιγγιώδη αγώνα δρόμου από

τα. Έτσι, ήρθε αντιμέτωπος με την Αγγλία που θαύμαζε και στρατεύτηκε ενεργά στην υπόθεση του

τη νορβηγική πρωτεύουσα ως την καυτή Βραζιλία, για να διαλευκάνει ταυτόχρονα δύο

ιρλανδικού εθνικισμού. Όμως και στην προσωπική του ζωή ο Κέιζμεντ ήταν μια σύνθετη προσω-

υποθέσεις και να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Αλλά η Νέμεση, η θεά της εκδίκησης, δεν έχει

πικότητα: η δημοσίευση αποσπασμάτων από ημερολόγια αμφίβολης γνησιότητας έφεραν στο φως

πει ακόμη την τελευταία λέξη της.

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 Περιβόλι
Ακολουθήστε το νερό της πηγής
και θα βρεθείτε σ'ενα μοναδικό
περιβάλλον. Σπιτικές γεύσεις
στη σκιά μιας αιωνόβιας κληματαριάς με θέα τα νησιά του
Αιγαίου.
Καρδιανή, 6945 987460
Καφέ-Εστιατόριο

διασκέδαση
La Strata
Χώρα, 22830 25977
Cafe
Sivilla
Χώρα, 22830 22511
Cafe-Bar
Αλλού
Άνετος φιλικός χώρος, φτιαγμένος με άποψη. Με ροφήματα,
χυμούς, παγωτά, σάντουιτς,
ποικιλίες να συνοδεύουν τα
“οινοπνεύματα”. Free internet,
γιγαντοοθόνες για τα σπορ, επιλεγμένη μουσική μέχρι πολύ
αργά...
Χώρα, Δ. Δρόσου 12,
22830 23375
Cafe-Bar
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 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
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

tips

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

Άργιλος

Seriously!

Άδειες
οι πόλεις

γεύση

Το Πέτρινο
Χώρα,
22830 41940
Εστιατόριο

Ένα νέο, όμορφο κατάστημα βρήκε τη θέση

του στα σοκάκια της Άνω Σύρου. Η Άργιλος
είναι ένα κατάστημα με χειροποίητα είδη,
κατασκευασμένα απο φυσικές πρώτες ύλες.
Τα σχεδιάζουν νέοι έλληνες δημιουργοί και
φτιάχνονται από οικοτεχνίες όλης της χώρας.
Κεραμικά, υφαντά, έπιπλα, ρούχο, κόσμημα,
βότανα, φυσικά σαπούνια και καλλυντικά
βοτάνων, χειροποίητες τσάντες και αξεσουάρ
συνθέτουν το παζλ των αντικειμένων
Η Μαρία Ντίνου έχει φροντίσει ώστε
να μείνει ανοιχτή η Άργιλος όλους τους
μήνες του χρόνου και ν' αποτελέσει σημείο
συνάντησης και το χειμώνα, φιλοξενώντας
εργαστήρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις.
Πιάτσα Άνω Σύρου, τηλ. 22810 76160.
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se
οδηγός νησιών

se
οδηγός νησιών
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 εύγευστο 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
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 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
Παρ. 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
Μελτέμι
Παροικιά, 22840 21092
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
Ναυάγιο
Αντίπαρος, 22840 61012
Cafe-Bar
Συμπόσιο
Παροικιά, 22840 24147
Cafe
Τακίμι
Πλ. Νάουσας
Παραδοσιακό καφενείο
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
Elia
Ελιά, 22890 71204
Εστιατόριο
Gola
Χώρα,
22890 23010
Εστιατόριο
La Medusse
Ορνός,
22890 24094
Εστιατόριο
Leto Restaurant
Χώρα,
22890 22207, 22918
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

Άμβυξ
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο
Δωδώνη
Ερμούπολη,
πλ. Κανάρη,
22810 87684
Παγωτό
Δυο τζιζίκια
στ' αρμυρίκια

Clandestino

Νοτιοαμερικανικό και μεξικάνικο φαγητό, σπέσιαλ λατινικά
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,
6934737209
Εστιατόριο-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
Porto
Ερμούπολη,
Ακτή Πέτρου Ράλλη 48,
22810 81178
Εστιατόριο
Scherzosa
Ερμούπολη,
πλ. Παπάγου,
22810 88838
Πιτσαρία
Stomio
Ερμούπολη,
Άνδρου 4,
22810 83786
Ταχυφαγείο
Tasty
Ερμούπολη,
πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 84303, 87112
Πιτσαρία
Αλλού Γυαλού

Κίνι,
22810 71196
Εστιατόριο

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.

se

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! Καθημερινά -εκτός Δευτέρας- παραδοσιακή, ρεμπέτικη
και κρητική μουσική.
Ερμούπολη, Χίου 43,
6908 520165
Μεζεδοπωλείο
Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150
Εστιατόριο
Μάσα σούρα
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 81744

Μεζεδοπωλείο
Νησιωτοπούλα
Ερμούπολη, Πλ. παπάγου
22810 81214
Εστιατόριο-Ταβέρνα
Ξανθομάλλης
Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου &
Ι. Καποδίστρια
Ταβέρνα
Οινοπνεύματα
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 9,
22810 82616
Μεζεδοπωλείο
Όνειρο
Ερμούπολη, Πλ. Θεάτρου,
22810 79416
Εστιατόριο
50-50
Άνω Σύρος,
Τσιπουράδικο
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
Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία,
22810 82994
Ψητοπωλείο
Στην Ιθάκη του Αή
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
Το αρχονταρίκι
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,

22810 86771
Εστιατόριο
Της Φιλομήλας

Αζόλιμνος, 22810 62088
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
Φραγκοσυριανή
Άνω Σύρος, Πλ. Βαμβακάρη
22810 84888
Μεζεδοπωλείο

διασκέδαση
Boheme del mar
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83354
Cafe-Bar
Belle Époque

"Εδώ δεν υπάρχουν ξένοι,
παρά μόνο φίλοι που δεν
έχουν γνωριστεί ακόμα". Στο
κέντρο της Ερμούπολης, αρχίζει το ταξίδι στη δική μας
"Ωραία Εποχή" με διαφορετικές προτάσεις για όλες τις
ώρες της ημέρας, συνδυάζοντας την παράδοση της Σύρου
με γαλλικές πινελιές.
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388
Café & more
Cocoon
Ερμούπολη,
22810 85270
Cafe
Cozy
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83991
Cafe-Bar
Cafe Greco
Ερμούπολη,
22810 81513
Cafe
Delice

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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Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
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 παραδοσιακό σοκάκι της Ερμούπολης με τις βοκαμβίλιες να
κυριαρχούν.
Ερμούπολη,
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 6,
22810 82972
Cafe
Daidadi Gelato
Ερμούπολη, Λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
Django
Ερμούπολη, Χίου,
22810 82801

Cafe-Παγωτό
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
Seven30
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 30Α,
22810 83949
Cafe-Bar
Severo
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 88243
Cafe-Bar
Scritto
Χίου 25, Αγορά Ερμούπολης,
Cafe-Bar
Tramezzini Cafe
Ερμούπολη,
Θ. Σπερχειού & Μήλου 1,
22810 89399
Cafe
Απανωχωρίτισσα
Άνω Σύρος, Πλ. Αγ. Αντωνίου
Παραδοσιακό Καφενείο
Αργώ
Γαλησσάς, 2281 042819
Παραδοσιακό Καφενείο
Αστέρια
Ερμούπολη, Βαπόρια
6944 388632
Beach bar
Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 87550
Παραδοσιακό Καφενείο

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, 6955 264690
Παραδοσιακό Καφενείο
Μέγαρον
Ερμούπολη, Πρωτοπαπαδάκη 35,
22810 87570, 88633
Cafe-Bar
Πάνθεον
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 89070
Cafe
Πειραματικό
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83734
Cafe-Bar
Στέλλας
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88301
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
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 7
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 Αγιογραφίας
Άνω Σύρος, Πιάτσα,
22810 88658

το
Κέα
Porto Koundouros

Κύθνος

Μέριχας Πρακτορείο Τύπου
Χώρα Παραδοσιακά γλυκά Τραταμέντο

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα
στα παρακάτω σημεία

Σύρος

Μύκονος

Zητήστε μας
το serious
> info@serious.gr

Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας, Εστιατόριο "Η Στρίγγλα > 22810 79449
που' φαγε αρνάκι" Άνω Σύρος ΚΕΠ Άνω Σύρου, π. Δημαρχείο
Άνω Σύρου, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”, Ποικιλοπωλείον
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,
Beach bar Αστέρια, Cafe Belle Époque, Cafe Jar, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe Plaza, Cafe
Χαλανδριανοί, Cafe-bar Boheme del Mar, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, ΚαφέΖαχαροπλαστείο Delice, Γρηγόρης Μικρογεύματα, Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας,
Εστιατόριο-bar Clandestino, Εστιατόριο Grill, Εστιατόριο Πέτρινο, Εστιατόριο Καστρί,
Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Οινοπνευματοπωλείον 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 Εστιατόριο Καντούνι

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
“Τo Καράβι”
Άνω Σύρος, Πιάτσα
22810 84230
Χώρος Τέχνης
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Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Scala Shop Gallery,
Cafe-bar Galleraki, Μίνι Μάρκετ Γέμελος, Island
Myconos Travel Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο

Νάξος

Χώρα Super Market Βιδάλης, Καφενείο Ελιά

Πάρος

Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis,
Coffeeshop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Meltemi, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Polos Tours,
Περίπτερο Διανομής Τύπου, Super Market Βιδάλης Νάουσα Καφενείο Τακίμι
Aντίπαρος Vicky's Ice Cream, Cafe Ναυάγιο

Τήνος

Καρδιανή Καφέ-Εστιατόριο Το Περιβόλι Ξινάρα π. Δημαρχείο Εξωμβούργου
Πύργος Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο Χώρα Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού,
Super Market Βιδάλης, 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,
Canava Roussos, Μεγαλοχώρι Οινοποιείο Μπουτάρη

Αθήνα

Ταβέρνα του Οικονόμου - Άνω Πετράλωνα, Bartesera - Κέντρο

χειροποίητο έπιπλο - ύφασμα
εσωτερική διακόσμηση - ταπετσαρία

Σταματίου Πρωίου 75, Ερμούπολη Σύρου
τηλ. 22814 00387, www.ambiancehouse.gr

