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Παραλήρημα
χαράς συνάντηση
πνευστών
στη σαντορίνη

Jim Capobianco

συνέντευξη μ’ έναν καρτουνίστα
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Υπεύθυνη σύνταξης
Τζένη Παπαζιού

06 // Παραλήρημα χαράς στη Σαντορίνη

Σύμβουλοι έκδοσης
Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Πυρουνάκης

Συνάντηση λαϊκών πνευστών και νέων μουσικών

Οι εκδόσεις Κόκκινο δίνουν άλλη διάσταση στο
παιδικό βιβλίο

10 // Νέα σεζόν, νέες προσδοκίες

Alemagna και περιλαμβάνεται στο παραμύθι “Ένα
λιοντάρι στο Παρίσι”, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από
τις εκδόσεις “Κόκκινο”.
Η Beatrice Alemagna έχει τιμηθεί με το βραβείο Figures

Ο Φοίβος Καλλίτσης μας ξεναγεί στη νέα
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futures της Έκθεσης Νεανικού Βιβλίου του Μοντρέιγ

κινηματογραφική σοδειά
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(1996) και με τη διάκριση Μυθοπλασία της Διεθνούς
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05 // Συνάντηση φιλοσοφίας στη Σύρο

08 // Ιστορίες ελευθερίας και ονείρων

Το θέμα του εξώφυλλου είναι εικονογράφηση της Beatrice

Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν

Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας
Επιμέλεια κειμένων
Γεωργία Ματσούκα

Μαύρα πουλιά
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Διόρθωση κειμένων
Ιωάννα Λαμπράκη
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Τάσος Αναστασίου
Γιώργος Ασσύριος
Γιάννης Βαβίτσας
Μαρίζα-Θηρεσία Δαλεζίου
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Χαρά Λεδάκη
Μαρίνα Ρηγούτσου
Γιώργος Μανίνης
Χρυσή Πυρουνάκη

Μέσα στη βροχή, νύχτα, βρεγμένος ως το κόκκαλο· δε φοράς κοστούμι για να το βρέξεις· έχεις πετάξει τα
τακούνια και πια δε γλιστράς.
Το 21ο τεύχος κινδύνεψε. Όπως και ο 21ος αιώνας. Πώς κινδυνεύει ένας αιώνας; όπως ακριβώς όλοι μας.
Βυθισμένοι στη θλίψη, την αβεβαιότητα, τη στέρηση. Κανείς δεν πρόκειται να σωθεί μόνος. Όλοι μαζί
θα χαράξουμε το δρόμο προς τη δική μας αβεβαιότητα. Το δίλημμα “υποταγή ή καταστροφή” πρέπει να
καταρρεύσει. Ας καταρρεύσει εκκωφαντικά και η πίστη στους συνδημιουργούς αυτού του κόσμου.

Ο δημιουργός πολλών γνωστών ταινιών animation

Έκθεσης Νεανικού Βιβλίου της Μπολόνια (2007) για το

μιλάει για την εμψύχωση χαρακτήρων

βιβλίο Ένα λιοντάρι στο Παρίσι.
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27 // Οδηγός Νησιών – Seriously
Τάσεις, προτάσεις

Εκτύπωση
Multimedia A.E.

Ένα χεράκι με σηκώνει από την καρέκλα, ένα χαμόγελο μου κλέβει στιγμές ευτυχίας. “Αλίμονο, σκέφτομαι,
σε όσους δε βράχηκαν ποτέ”.
Τζένη Παπαζιού

c SOME RIGHTS RESERVED
Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι
αδειοδοτημένο με Creative Commons c Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (Attribution - Share Alike)
έκδοση 3.0. Ελλάδα.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό μόνο του αδειοδοτημένου με c
περιεχομένου και η δημιουργία παράγωγου έργου μόνο εκ του αδειοδοτημένου με c περιεχομένου
του περιοδικού υπό τους όρους της εν λόγω άδειας (βλ. http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/gr). Υποχρεωτική αναφορά στον τίτλο του περιοδικού και το δημιουργό του άρθρου.
Ελλείψει ειδικής σήμανσης, για το λοιπό εκ του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious ισχύει
το © ALL RIGHTS RESERVED.
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Συνοδεύει τα άρθρα του Serious που αδειοδοτούνται με Creative Commons.
Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να υπάρξει
αναφορά στον αρχικό δημιουργό (τίτλος περιοδικού και δημιουργός).
Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να αδειοδοτήσει
οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια c.

Πιστεύω πως κάθε επιστήμη είναι κοσμολογία, και, για μένα, το ενδιαφέρον της φιλοσοφίας
-όπως και της επιστήμης- έγκειται αποκλειστικά στην τολμηρή της προσπάθεια να συνεισφέ-

Κυριακή

Σάββατο
Σύρος

Η ομάδα Συνδετήρας
διοργανώνει το 7ο ανταλλακτικό και χαριστικό
παζάρι στο Κηπάριο
Μεταμόρφωσης. Από τις
11.00 έως τις 15.00.
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Προβολή της παιδικής
ταινίας “Στρουμφάκια” στο
Cine Naxos. Ώρες προβολής 19:30 και 22:15

16

Πάρος

Νάξος

κείμενο:
Μαρία-Θηρεσία Δαλεζίου

Στην αρχαϊκή ελληνική κοινωνία, όλες οι εκδηλώσεις της ζωής συγκλίνουν
σε μια πορεία προς τη θεωρία. Με την ανάδυση της προσωπικότητας του πολίτη
γίνεται αισθητή ολοένα και περισσότερο μια κίνηση από το ατομικό προς το
συλλογικό, από το υποκειμενικό προς το αντικειμενικό, από το μερικό προς το
γενικό, από το έθιμο στο νόμο, από την εικόνα στην έννοια, από την πρακτική
εμπειρία στον ορθό λόγο. Αυτή η κίνηση επισημαίνεται σε κάθε τομέα δραστηριότητας και πρωτοβουλίας.

πρέπει να υπάρχει μια φυσική εξήγηση για κάθε φυσικό γεγονός. Ο φιλόσοφος στην αρχαία Ελλάδα τοποθετείται απέναντι στον κόσμο, τον παρατηρεί και τον ερμηνεύει.
Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η Α΄ Συνάντηση Φιλοσοφίας στη
Σύρα με το γενικό τίτλο “Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας” και το ιδιαίτερο μήνυμα “το παρόν
θα μας ταξιδέψει στις απαρχές”.
Η ημερίδα είναι εμπνευσμένη από τη γόνιμη σκέψη του Ευάγγελου Ν. Ρούσσου και

Ο Ευάγγελος Ν. Ρούσσος είναι μελετητής της προσωκρατικής φιλοσοφίας και της αρχαϊκής κοινωνίας εδώ και 50 χρόνια, με σπουδές στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Επίσης,
έχει διατελέσει συντάκτης του ΚΕΕΦ της Ακαδημίας Αθηνών και ειδικός σύμβουλος στην
“Εκδοτική Αθηνών” σε θέματα αρχαιογνωσίας.
Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

Σύρος

Σύρος

Τριήμερο Bazar της
Φιλοζωικής Ομάδας Σύρου. Ώρες 10.00 - 16.00
στην Αίθουσα Τέχνης
“Ερμούπολη”

Η Α’ συνάντηση Φιλοσοφίας στη Σύρα θα
πραγματοποιηθεί στη
Μονή των Αδελφών του
Ελέους, στην Ερμούπολη.

Ο Μανώλης Μητσιάς
θα δώσει συναυλία
στο θέατρο Απόλλων.
Διοργάνωση: Μουσικός
Όμιλος Σύρου
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“Ο όρκος του Ιπποκράτη και ο πυθαγόρειος τρόπος του βίου” - Μυρτώ ΔραγώναΜονάχου, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Κρήτης
“Από τη διαλεκτική των πραγμάτων στη διαλεκτική των νοημάτων και από τον Ηράκλειτο στους Ελεάτες” - Γραμματική Αλατζόγλου-Θέμελη, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Ιόνιου Πανεπιστημίου
“Ο Πλωτίνος και η Προσωκρατική Φιλοσοφία” - Παύλος Καλλιγάς, Αναπλ. Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
“O πόλεμος στην πρώιμη και στην κλασική ελληνική φιλοσοφία” - Ιωάννης Γ. Καλογεράκος, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
“Η αντίληψη του κόσμου κατά τους Στωικούς” - Μαρία Πρωτοπαπά, Διευθύντρια του

ς

Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

ιο

“Σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για την γένεση και την εξέλιξη του Σύμπαντος”
Γιώργος Γραμματικάκης, Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστήμιου Κρήτης

βρ
έμ

ελληνική σκέψη από εκείνη όλης της προηγούμενης αρχαιότητας- είναι κυρίως η ιδέα ότι

ας της Ακαδημίας Αθηνών.

Σύρος
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Το Αστρονομικό Σύστημα
του Φιλόλαου,
μαθητή του Πυθαγόρα

Αυτό το οποίο εισήγαγαν οι αρχαίοι Έλληνες διανοητές -ό,τι δηλαδή διαχωρίζει την

πανεπιστημιακό χώρο και συνεργάτες του στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Φιλοσοφί-

Ξεκινάει το αφιέρωμα
στον σκηνοθέτη Jim
Jarmusch, από την
Κινηματογραφική Λέσχη
της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου

28

μηση αρχίζει στους κλασικούς χρόνους.

γραμματείας. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές της ημερίδας είναι συνάδελφοί του από τον

Τήνος

Σύρος

26

γίνεται η μήτρα των πιο πολλών ειδικών επιστημονικών κλάδων, των οποίων η αυτονό-

αφιερωμένη στα 80χρονα από τη γέννηση του Συριανού μελετητή της αρχαίας ελληνικής

Συνεχίζεται έως τις 31
Οκτωβρίου η έκθεση
σύγχρονης εικαστικής
τέχνης “Κυκλάδες: Τόποι
- Μορφές – Σύμβολα”,
στο Ίδρυμα Τηνιακού
Πολιτισμού

19

Νο

Ο ετήσιος εορτασμός της Εβδομάδας για τον
Αφοπλισμό, που συμπίπτει με την επέτειο της
ίδρυσης του Ο.Η.Ε. αποφασίστηκε από τη
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στην Ειδική
Σύνοδο για τον Αφοπλισμό το 1978 (ψήφισμα
S-10 / 2). Τα κράτη-μέλη κλήθηκαν να τονίσουν
τον κίνδυνο της κούρσας των εξοπλισμών και να
διαδίδουν την ανάγκη για τη διακοπή της.
Τριάντα τρία χρόνια μετά οι δαπάνες των
κρατών για την αγορά όπλων συνεχίζονται και
οι πόλεμοι ανά τον κόσμο καλά κρατούν. Με τη
χρήση όπλων συμβατικών ή μη...

cba

Η γέννηση της Φιλοσοφίας πραγματώνεται στην αρχαϊκή ελληνική κοινωνία μέσα σε

Παρουσίαση του
βιβλίου “Τα φαινόμενα
απατούν”, του Στέλιου
Μάινα. Στις 20.00 στην
αίθουσα Αρχίλοχος, στην
Παροικιά

24-30 Οκτωβρίου

Α’ Συνάντηση Φιλοσοφίας στη Σύρα

μια γενικευμένη πνευματική αφύπνιση, ενώ ήδη από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της

14

Παγκόσμια Εβδομάδα
για τον Αφοπλισμό

σύρος

(“Πίσω στους προσωκρατικούς”, του Καρ Πόππερ)
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*
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ρει στη γνώση μας για τον κόσμο και στη θεωρία της γνώσης μας για τον κόσμο

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Οκτώβριος

se

> Σάββατο 29 Οκτωβρίου
> Αίθουσα της Μονής των Αδελφών του Ελέους, Καλομενοπούλου 3, Ερμούπολη
(κοντά στην πρώην Νομαρχία Κυκλάδων)
> Ώρες: 10.45 - 13.45 & 17.45 - 20.30
> Ελεύθερη είσοδος
> Επιμέλεια διοργάνωσης: Μαρίζα-Θηρεσία Δαλεζίου

info

«Στοχαστής». Μεγάλο πήλινο ιθυφαλλικό ειδώλιο καθιστής ανδρικής μορφής.
Από την περιοχή της Καρδίτσας. Τελική νεολιθική περίοδος, 4500-3300 π.Χ.
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Με έδρα το Ακρωτήρι, περισσότεροι από 300 άνθρωποι απ’ όλο το Νότιο Αιγαίο έζησαν ενεργά τη

Συνάντηση λαϊκών πνευστών στη Σαντορίνη

διονυσιακή ατμόσφαιρα μιας αυθεντικής, πηγαίας μουσικοχορευτικής έκφρασης στο Εμπορείο,

Παραλήρημα χαράς
φωτό: Ιωσήφ Πέρρος

φωτό: Τάσος Αναστασίου

την Οία, την Παναγιά της Κοίμησης στ’ Ακρωτήρι, τον Πύργο, το Καμάρι και τα Φηρά

Καθώς οι ήχοι των πνευστών πλημμύριζαν την ατμόσφαιρα σκορπίζοντας χαρά στο πλήθος,

Η Συνάντηση άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της, ανασύροντας παλιές μνήμες στις ψυχές

“παρουσιάστηκε” μια μεγάλη σαντορινιά βεγγέρα αλλιώτικη, όπου οι φιλοξενούμενοι, ένα

των έκπληκτων πολιτών της Σαντορίνης. Φορείς του σπουδαίου μηνύματος, οι αναρίθμητοι

ποικιλόμορφο σύνολο μαζί με τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες, συνενώθηκαν στην

νέοι μουσικοί που κυριολεκτικά σφράγισαν με την παρουσία τους την υπέροχη αυτή γιορτή

παραδοσιακή “Πανήγυρη”.

του Αιγαίου.

φωτό: Τάσος Αναστασίου

Latin - Ballroom / Salsa
Argentino tango - Milonga
Flamenco

Προσ
ιτές
Τιμές

Θεατρικό παιχνίδι
Δημιουργικός χορός
Μοντέρνος / Jazz
Zumba

cba
κείμενο:

Τάσος Αναστασίου

Hip-Hop / Break Dance

Δωδεκανήσιοι από την Κάσο και την Κάρπαθο.

Capoeira

Στην πολυπληθή συντροφιά προστέθηκαν αργά τη νύ-

Aerobic / Power Yoga / Pilates

χτα οι νέοι οργανοπαίχτες από την Πάτμο, τους Λειψούς,
τη Λέρο, την Κάλυμνο και τη Ρόδο, και το επόμενο πρωί
οι Σιφνιοί και τα σερφιώτικα σουραύλια. Σαμιώτες, Ικαρι-

Δικαιώθηκε πέρα για πέρα ο χαρακτηρισμός της
κοινής Συνάντησης Λαϊκών Πνευστών και Παραδοσιακής Μουσικής Νέων Νοτίου Αιγαίου που έγινε στη
Σαντορίνη, ως κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το 2011.

ώτες, Χιώτες, Μυτιληνιοί, αλλά και Αθηναίοι μουσικοί και
Βορειοελλαδίτες γκαϊτατζήδες, ήρθαν στη μεγάλη γιορτή
ως φιλοξενούμενοι, μαζί με τεχνικούς, μουσικολόγους και
ρεπόρτερς.
Ακολούθησαν τρεις μέρες ξέφρενων ρυθμών μουσι-

Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκίνησε το πρωί της 30ης Σε-

300 άνθρωποι απ’ όλο το Νότιο Αιγαίο έζησαν ενεργά τη

πτεμβρίου από το Λαύριο, όταν στο πλοίο της γραμμής, που

διονυσιακή ατμόσφαιρα μιας αυθεντικής, πηγαίας μουσικο-

προσέγγισε έκτακτα τη Σαντορίνη ειδικά για τη Συνάντηση,

χορευτικής έκφρασης στο Εμπορείο, την Οία, την Παναγιά

επιβιβάζονταν διαδοχικά οι Κυκλαδίτες μουσικοί από την

της Κοίμησης στ’ Ακρωτήρι, τον Πύργο, το Καμάρι και τα

Κέα, την Κύθνο, τη Σύρα, την Άνδρο, την Πάρο, τη Νάξο

Φηρά. Σημαντικές στιγμές, η επίσκεψη στο Καστέλλι του

και την Ίο.

Ακρωτηρίου -που μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα ξεχωριστό,

Μέσα σε γιορταστικό κλίμα και με τα πλοία να δονού-

ιδιότυπο μουσικό εργαστήρι λαϊκών πνευστών-, η επίσκεψη

νται ακατάπαυστα από τους ήχους της τσαμπούνας και του

στο Μουσείο αρχαίων μουσικών οργάνων του Χριστόδου-

βιολιού, η μεγάλη ομήγυρις αποβιβάστηκε το απόγευμα της

λου Χάλαρη στην Οία και στο Λαογραφικό Μουσείο Σαντο-

ίδιας μέρας στη Σαντορίνη. Την ίδια ώρα έφταναν στο νησί

ρίνης Εμμ. Λυγνού, καθώς και οι παρατεταμένες πατινάδες

οι μουσικοί από τη Μύκονο και τον Πειραιά, καθώς και οι

στους δρόμους της Οίας, του Καμαρίου και των Φηρών.

φωτό: Νίκος Σολάρης

κής και χορού. Με έδρα το Ακρωτήρι, περισσότεροι από

Οδυσσέως 4, Ερμούπολη - Σύρος | τηλ. 22810 76222, 693 233 0982
www.makisbetsis.gr | email: makkisbetsis@yahoo.gr
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κειμενο:
Μαργαρίτα Νικολοπούλου

Πάρε οποιοδήποτε από τα βιβλία και προσπάθησε να αντισταθείς στην παράξενη γοητεία
του! Δεν θα τα καταφέρεις…
Οι εκδόσεις “Κόκκινο” κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα, κατορθώνοντας με τα βιβλία τους να
δημιουργήσουν ένα καινούριο πεδίο, ένα σημείο τομής μεταξύ του παιδικού βιβλίου και του βιβλίου για ενήλικες. Μακριά από τη συγκαταβατική αφήγηση με την οποία συχνά απευθυνόμαστε στα
παιδιά, μα διατηρώντας στο ακέραιο τη δημιουργική φαντασία και την ανατρεπτική ματιά τους,
δημιουργούν ένα σαγηνευτικό κόσμο στον οποίο μεγάλοι και παιδιά μπορούν να ταξιδέψουν πιασμένοι χέρι-χέρι.
Τα κείμενα -όσο πρέπει λακωνικά- αφηγούνται την ιστορία χωρίς να χειραγωγούν τη φαντασία.
Η εικονογράφηση; Α, εκεί περνάμε σε άλλο επίπεδο: πότε με τις καθαρές παλ αποχρώσεις των
παιδικών ονείρων, πότε με τα έντονα ιμπρεσιονιστικά κοντράστ των ενηλίκων, πότε με την ιδιαίτερη
τεχνοτροπία μιας φυλής των Ινδιών, παράλληλα σύμπαντα μοιάζουν να ξεπηδούν από τις σελίδες
και να σε καλούν να τα εξερευνήσεις.
Ανάμεσα στα βιβλία που κυκλοφορούν από το “Κόκκινο” είναι και τα παρακάτω:
Στους “Μουσικούς του Δάσους” -μια ινδική διασκευή του γνωστού παραμυθιού των αδελφών
Γκριμ-, τέσσερις απόμαχοι του ζωικού βασιλείου αποδεικνύουν με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο πως
η χρησιμότητα και η θέληση για ζωή δεν γνωρίζουν όριο ηλικίας.
“Η Νίνα και τα μαξιλάρια” μας ταξιδεύουν στη χώρα όπου γεννιούνται τα όνειρα, εκεί όπου
οι επιθυμίες γίνονται πραγματικότητα, εκεί όπου με αφορμή τα όνειρα μπορούμε να γνωρίσουμε
καλύτερα όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και αυτόν που βρίσκεται δίπλα μας.

Στους “Μύθους του Αισώπου”, μέσα από μια δωρικής λιτότητας μετάφραση και μια εξίσου δυνατή εικονογράφηση, μας ξανασυστήνεται ο αρχαίος παππούς. Τον
συναντάμε με όλη την συναρπαστική ζωντάνια και τον
ανθρωπομορφισμό των ηρώων του αλλά χωρίς –τι έκπληξη- τίποτα από τον περιττό διδακτισμό με τον οποίο
συχνά φορτώνουμε, αιώνες τώρα, τους μύθους του.
Την ψυχή των εκδόσεων Κόκκινο αποτελούν η Νοεμί
Σματζά, ο Γιώργος Κουραβέλας και η Καλλιόπη Καρακαϊδού. Νέοι άνθρωποι που τους χαρακτηρίζει το πάθος
και η αγάπη για το παιδί και τον κόσμο του. Με γνώσεις, βιώματα και εμπειρίες από την Εσπερία (Γαλλία,
Ιταλία) γέμισαν τις βαλίτσες τους με όνειρα, μεράκι και
δημιουργικότητα και επέστρεψαν στην Ελλάδα λειτουργώντας από την αρχή απροσδόκητα: Ξεκινώντας με έδρα
όχι την καθιερωμένη –και κορεσμένη– στο χώρο των εκδόσεων πρωτεύουσα, αλλά την Καλαμάτα, όμορφη πόλη
της Μεσσηνίας, εκεί που το γαλάζιο της θάλασσας και το
πράσινο της φύσης δίνουν τον χρωματικό τόνο στα υλικά
από τα οποία είναι φτιαγμένα τα παραμύθια…!
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Εικόνες από τα βιβλία: Τι θα πει “παιδί” της Beatrice
Alemagna και Αντίο Καλτσούλη του Benjamin Chaud.

> Από τις εκδόσεις Κόκκινο έχουν κυκλοφορήσει 10 βιβλία με παραμύθια για παιδιά
και 1 βιβλίο-cd με παραδοσιακά νανουρίσματα από όλο τον κόσμο.
> Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.kokkinobooks.gr

info
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Texas Killing Fields

Νέα σεζόν

Νέες προσδοκίες
Κάθε νέα σεζόν ξεκινά με πολλές υποσχέσεις για την κινηματογραφική της σοδειά, μέχρι που τελειώνει και ξαφνικά όλες αυτές οι ταινίες -που με τόση χαρά και
ανυπομονησία περίμεναν οι σινεφίλ, τα περιοδικά και τα blogs- αφήνουν μια απογοήτευση. Το ερώτημα είναι το εξής: μας αφήνουν ανικανοποίητους επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μας ή τελικά είναι όντως τόσο κακές;
Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο επανεκδόσεις “αριστουργημάτων της χρυσής εποχής του
κινηματογράφου” (δηλαδή κάθε εποχής πριν τη δική μας) δεν είμαι σίγουρος για το αν η
απογοήτευση έχει να κάνει με την ποιότητα, τις άπειρες απόψεις που εμφανίζονται ή την αδυναμία να φέρει κανείς μια επανάσταση.
Αν κάποτε για παράδειγμα υπήρχε ένας “Superman” να εντυπωσιάσει με τα εφέ του και
το γεγονός ότι ένας χάρτινος ήρωας περνούσε στη μεγάλη οθόνη, ξαφνικά έχουμε σχεδόν σε
μηνιαία βάση κάποιον υπερήρωα σε έναν κινηματογράφο της γειτονιάς μας. Ακόμη και όσοι
λατρεύουμε τα κόμικς, θα το σκεφτούμε αν θα τα δούμε όλα. Φέτος, μας υπόσχονται τον
τρίτο “Batman”, του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος μάλλον θα κλείσει τη σειρά (το σενάριο του
τέταρτου κόμικ δε βοηθάει πάρα πολύ), θα δούμε τον Green Lantern, θα ξαναδούμε τον Πήτερ Πάρκερ να γίνεται “The Amazing Spider-Man” πάλι από την αρχή (γιατί η προηγούμενη
τριλογία έκλεισε άδοξα), ενώ ο Νίκολας Κέιτζ θα ξαναντυθεί “Ghost Rider”. Και η μεγάλη
προσφορά πακέτο: “The Avengers” του αγαπημένου των hipsters Τζος Γουίντον, όπου μαζεύονται ο Iron Man, ο Thor, ο Captain America και διάφοροι άλλοι που έκαναν ένα μικρό
πέρασμα σε ταινίες της Marvel, προς ενθουσιασμό των φανατικών αλλά μάλλον οι υπόλοιποι
σκασίλα τους. Από όλα αυτά μάλλον μεγαλύτερη απήχηση θα έχει η animation εκδοχή του
Τεν Τεν που ετοιμάζεται να σαλπάρει για τη μεγάλη οθόνη.

Shame
κείμενο:

cba

Φοίβος Καλλίτσης
phever@gmail.com

Ως κάτι πιο φρέσκο έρχεται το “Texas Killing Fields” που σκηνοθετεί η κόρη του Μάικλ
Μαν, η Άμι Κάνααν Μαν, ταινία που μοιάζει με περιπέτεια του συρμού αλλά μπήκε στο διαγωνιστικό της Βενετίας. Ο Πίτερ Μπεργκ από την άλλη έχει έναν τεράστιο προϋπολογισμό,

Στην περίπτωση που αναρωτιέστε αν ο Τομ Κρουζ μπορεί να τραγουδήσει, θα
το δείτε στο μιούζικαλ της χρονιάς, το “Rock of Ages”, αφού πήρε και αυτό το
δρόμο για τη μεγάλη οθόνη μετά την επιτυχημένη πορεία του στο Μπρόντγουεϊ.
O Γούντι Άλεν έρχεται με το “ Midnight in Paris ”, πιστός στο ετήσιο ραντεβού
και μάλλον σε φόρμα. Ο Βάλτερ Σάλες, που επίσης μας έχει λείψει, μεταφέρει το
“Στο δρόμο” του Κέρουακ και μας δίνει ελπίδες, ο Αλμοδόβαρ ξανασυναντάει τον
Αντόνιο Μπαντέρας στο φιλμ “Το δέρμα που κατοικώ” και κινείται σε πιο τρομακτικά μονοπάτια, ενώ ο Στιβ Μακ Κουίν συναντάει και πάλι τον πρωταγωνιστή του
“Hunger” Μάικλ Φασμπίντερ στο “Shame” και μαζεύει βραβεία στα φεστιβάλ.

Με μία απλή ματιά σε άπειρες λίστες πολυαναμενόμενων ταινιών που βλέπει
κανείς, κατανοεί ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στις συζητήσεις, αν και λίγοι τελικά
θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στο βάρος των προσδοκιών και να κερδίσουν το
κοινό. Διότι, μέσα στη λογική της επανάληψης και του “μόλις βγει κάτι λίγο διαφορετικό αυτομάτως θα βγάλουμε άλλες τρεις παρόμοιες ταινίες” δύσκολα μπορεί
κανείς να καταγραφεί ως ξεχωριστός στη μνήμη του κοινού. Σε εννέα μήνες θα
δούμε τι θα θυμόμαστε…
Στο δρόμο
Το δέρμα που κατοικώ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Πρωτοπαπαδάκη 32

Άλπεις

ΣΥΡΟΣ

22810 85658
simvolo_siros@yahoo.gr

Midnight in Paris
Carnage

The Descendants
The Avengers

σινεμά

Τέλος, οι ελληνικές ταινίες έρχονται με βραβεία από το εξωτερικό, ως μοναδική τους ελπίδα να τραβήξουν την προσοχή του κοινού. Ο Λάνθιμος επαναλαμβάνει την επιτυχία του “Κυνόδοντα” κερδίζοντας βραβείο σεναρίου για τις “Άλπεις”
στη Βενετία, κρατώντας όμως τα ίδια υλικά. Ο Φίλιππος Τσίτος διακρίνεται με τον
“Άδικο κόσμο” στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν όπως έκανε πριν δύο χρόνια η
“Ακαδημία Πλάτωνος”, πάλι με τον Αντώνη Καφετζόπουλο στον πρωταγωνιστικό
ρόλο.

τον Λίαμ Νίσον και τη Ριάνα, για τη μεταφορά τoυ “Battleship” -το γνωστό
επιτραπέζιο “Ναυμαχία” - άντε να δούμε και “Cluedo” και “Monopoly”.
Εντούτοις, είναι πραγματικά συγκινητική η επιστροφή στον κινηματογράφο του Άντριου Νίκολ (σκηνοθέτη του εκπληκτικού “Gattaca” και σεναριογράφου του “Truman Show”) με το “In Time”, μέχρι να δει κανείς το
παγερά αδιάφορο τρέιλερ. Οι περιπέτειες άλλωστε φτάνουν στο απόγειό
τους το πρώτο Σαββατοκύριακο στις αίθουσες, αλλά μετά ξεφουσκώνουν
ταχύτατα.
Μετά, έρχεται η κατηγορία “κυνηγάω Όσκαρ”, η οποία όντως υπόσχεται πολλά - ποιοι όμως θα ανταποκριθούν τελικά; Ο Αλεξάντερ Πέιν
επιστρέφει μετά το “Πλαγίως” με το “The Descendants” με τον Τζορτζ
Κλούνεϊ και δε μας έχει απογοητεύσει μέχρι σήμερα. Το βιογραφικό “J.
Edgar” του Κλιντ Ίστγουντ με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ελπίζουμε να
μας κάνει να ξεχάσουμε το “Μετά θάνατον”. Η Κέιτ Γουίνσλετ, η Τζόντι
Φόστερ, ο Κρίστοφερ Γουόλτζ και ο Τζον Ρέιλι “σφάζονται” υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρόμαν Πολάνσκι στο “Carnage” και τρέχουν για τις
υποψηφιότητες. H “Σιδηρά κυρία” έχει θέμα τη Θάτσερ και ποντάρει στη
Μέριλ Στριπ, ενώ το “We Need to Know about Kevin” ήδη έχει κάνει πολλά στομάχια κόμπο και κόσμο να παραληρεί για την Τίλντα Σουίντον. Επίσης σε υπερβολική κατανάλωση χαρτομάντηλων στοχεύει και ο Στέφεν
Ντάλντρι (“Οι Ώρες”, “Σφραγισμένα Χείλη”) με το “Εξαιρετικά δυνατά κι
απίστευτα κοντά”.

11

Rock of Ages
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φωτο: Γιώργος Πυρουνάκης
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Η αλήθεια είναι ότι δε δημιουργούμε ταινίες για παιδιά ή για
ενήλικες. Φτιάχνουμε ταινίες που εμείς οι ίδιοι θα θέλαμε να δούμε

Jim Capobianco
Εμψυχώνοντας χαρακτήρες

cba

συνεντευξη:
Χαρά Λεδάκη

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων
στην Ελλάδα, το Animasyros, για τέταρτη χρονιά
κατέπλευσε στη Σύρο και μαζί του έφερε σπουδαίους δημιουργούς. Επισκέπτες και συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν με
ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία στο χώρο
του animation, όπως ο Jim Capobianco. “The
Lion King”, “Up”, “Ratatouille”, “Toy Story 2”
και “Finding Nemo” είναι μερικές μόνο απ’ τις
ταινίες που έχουν και τη δική του υπογραφή, σε
σενάριο ή σκηνοθεσία. Αρχικά, εργάστηκε στο
τμήμα σεναρίου της Walt Disney, ενώ τα τελευταία 13 χρόνια βρίσκεται στην εταιρεία Pixar. Ο
Jim Capobianco αν και πολυβραβευμένος παραμένει πάντα πρόθυμος να μοιραστεί τη γνώση και
την εμπειρία του με νεότερους συναδέλφους του.
> Εργάζεστε σε ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο
και συμμετείχατε σε ταινίες που είχαν εξαιρετική επιτυχία. Πως αποφασίσατε να ασχοληθείτε
με το animation;

Μεγάλωσα με το animation. Θυμάμαι, τότε που
δεν υπήρχαν τηλεκοντρόλ κι ο πατέρας μου παρακολουθούσε αθλητικά στην τηλεόραση, έτρεχα κι
άλλαζα συνεχώς το κανάλι. Μόλις έβρισκα κινούμενα σχέδια, σταματούσα! Έτσι, πάντα αγαπούσα
το animation. Έπειτα, στο λύκειο είχαμε ένα μάθημα που λεγόταν “Γραφικές τέχνες” κι εκεί φτιάχναμε t-shirt, εκτυπώναμε... Συμπεριλαμβανόταν
όμως και το animation, οπότε επέλεξα το συγκεκριμένο μάθημα μόνο γι’ αυτό. Όταν αποφάσισα
να δημιουργήσω ένα 2D animation, ο καθηγητής
μου είπε πως δεν ήξερε πώς να μου το διδάξει,
επειδή όλοι χρησιμοποιούσαν είτε την τεχνική
cutout με κομμένα χαρτιά είτε clay motion με
πηλό! Οπότε, μου έδωσε ένα βιβλίο και αυτοδιδάχτηκα την τεχνική.
> Υπάρχουν κάποιες ταινίες animation που θεωρούνται διαχρονικές, όπως το “The Lion King”.
Τι κάνει μια ταινία να αντέχει στο χρόνο;
Πιστεύω πως δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία οι εκάστοτε πολιτιστικές αναφορές. Εάν το θέμα της
ταινίας αγγίζει σχέσεις και συναισθήματα που δεν
επηρεάζονται από το χρόνο, αντέχει σε αυτόν. Τέ-

τοιο παράδειγμα είναι το “Lion King”, όπως και
το “Nemo”, τα οποία ασχολούνται με τις σχέσεις
που αναπτύσσονται μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν πολλά animation που έχουν επίκαιρες αναφορές, όπως καρικατούρες διάσημων ή εξελίξεις
στην τεχνολογία. Τέτοιου είδους όμως στοιχεία,
δίνουν ημερομηνία λήξης στις ταινίες.
> Τι δυνατότητες δίνει στους δημιουργούς το
computer animation σε σχέση με τα παραδοσιακά 2D;
Το computer animation παρέχει δυνατότητες που
δεν υπάρχουν στο 2D, ισχύει όμως και το αντίστροφο. Συγκεκριμένα, το computer animation
δίνει λεπτομέρεια που δε θα μπορούσε να παράγει
κάποιος με τον παραδοσιακό χειροποίητο τρόπο,
η έστω θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ας πούμε, τα
ανθρώπινα μάτια έχουν πάντα μια νευρική σύσπαση που δε μπορεί ν’ αποδοθεί με το χέρι, ενώ με
αυτόν τον τρόπο μπορεί κι επιτυγχάνεται. Η τεχνική σχεδιασμού των κινούμενων σκίτσων, από
την άλλη, διατηρεί ακόμη μια ποιότητα και αμεσότητα που ο υπολογιστής θέλει κόπο για να την
φτάσει.

Σκίτσο από την ταινία του J. Capobianco “Leonardo”

> Παρατηρείτε κάποια αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά την πλοκή στις ιστορίες;
Πιστεύω πως οι ιστορίες, με την πάροδο του χρόνου, απευθύνονται σε όλο και μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό. Γίνονται πιο πολύπλοκες. Αυτή είναι μια
συνεχώς αναπτυσσόμενη τάση και νομίζω πως θα
εμφανίζονται όλο και περισσότερα τέτοια ενδιαφέροντα animation. Κι αυτό, επειδή το υλικό που
προέρχεται από μικρότερα στούντιο, ειδικά στην
Ευρώπη, είναι πραγματικά καινοτόμο. Επίσης,
ο κόσμος βλέπει να εμπλέκονται με το animation
άνθρωποι που δε θα ασχολούνταν ποτέ πριν, όπως
το σκηνοθέτη των “Πειρατών της Καραϊβικής”
Gore Verbinski με την ταινία κινουμένων σχεδίων
“Rango”. Εξαιτίας αυτών αλλά και των κόμικς που
εμψυχώνονται, η ηλικία του κοινού μεγαλώνει.
> Ταινίες όπως το “Up” και το “Ratatouille” είναι ιδιαίτερα αγαπητές, ειδικά από τα παιδιά. Τι
λαμβάνετε υπ’ όψιν όταν απευθύνεστε σε παιδικό
κοινό;
Η αλήθεια είναι ότι δε δημιουργούμε ταινίες για
παιδιά ή για ενήλικες. Φτιάχνουμε ταινίες που εμείς
οι ίδιοι θα θέλαμε να δούμε, για το παιδί που υπάρ-

χει μέσα μας! Οπότε, δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός πρακτικά. Ελπίζω μόνο, με την τάση προς
πολυπλοκότητα που υπάρχει στην πλοκή των ιστοριών, να μη σταματήσουμε να δημιουργούμε πραγματικά καλό animation που να μπορούν να δουν τα
παιδιά.
> Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου
χαρακτήρα, πως αποφασίζετε τα ιδανικά χαρακτηριστικά του;
Αυτό εξαρτάται από την ιστορία. Πλοκή και χαρακτήρες για μένα είναι στοιχεία αλληλένδετα.
Είτε έχεις στο μυαλό σου κάποιον χαρακτήρα και
δημιουργείς μια ιστορία γύρω από αυτόν, είτε το
αντίστροφο. Έχεις δυο χαρακτήρες, ας πούμε, που
ληστεύουν μια τράπεζα ή θέλουν να σώσουν τον
κόσμο, οπότε αναρωτιέσαι μετά “ποιοι είναι αυτοί
οι δύο;”.
Γενικά, όταν αρχίζεις να εξελίσσεις το θέμα και το
τι θέλεις να πεις, ο χαρακτήρας παίρνει μορφή. Πάντως, οι χαρακτήρες είναι το πιο δύσκολο στοιχείο.
Όταν κάποιος βλέπει μια ταινία, αυτό που του μένει
είναι οι χαρακτήρες, κανείς δε νοιάζεται πραγματικά για την πλοκή.

> Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που ονειρεύεται
ν’ ασχοληθεί με το animation; Υπάρχουν Έλληνες animators στην Pixar;
Σίγουρα υπάρχουν Έλληνες, δουλεύει τόσος κόσμος για την Pixar άλλωστε! Μακάρι να μπορούσα
να θυμηθώ κι ονόματα... Τώρα, κάποιος που θέλει
να ασχοληθεί με το αντικείμενο, θα συμβούλευα
οπωσδήποτε να διαβάσει σχετικά βιβλία, όπως επίσης να το ψάξει στο διαδίκτυο. Υπάρχει τόση πληροφορία για το τι χρειάζεται και σπουδαίες ιστοσελίδες! Όταν πια κατανοήσει τι είναι όλο αυτό,
πιστεύω το κλειδί για έναν animator είναι να μάθει
να ζωγραφίζει. Ακόμη κι αν θέλει ν’ ασχοληθεί με
το computer animation, χρειάζεται στην επικοινωνία με τους συνεργάτες. Ειδικά το να ζωγραφίζεις
εικόνες από την πραγματική ζωή, ανθρώπους και
ζώα εν κινήσει, είναι πολύ βοηθητικό. Όπως στην
πλατεία που έχετε εδώ στην Ερμούπολη, εκεί θα
δεις όλους τους διαφορετικούς χαρακτήρες να περνάνε: παιδιά, γέρους, τον τρόπο που περπατάνε...
Εμπνέεσαι από τη ζωή, μαθαίνεις να την εκτιμάς κι
έπειτα προσπαθείς να διοχετεύσεις τον εαυτό σου
στο χαρτί.
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κείμενο:
Γιώργος Ασσύριος

Εξοργισμένος

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε το μύθο ως μια φαντασιακή αναπαράσταση της πραγματικότητας όπου
ρεαλιστικά στοιχεία διαπλέκονται αρμονικά με μη ρεαλιστικά, με αποτέλεσμα μια στρεβλή απεικόνιση της
φύσης ή της κοινωνίας. Οι μύθοι ήταν ανέκαθεν μέρος
του ιδεολογικού οπλοστασίου κάθε καταπιεστικής
εξουσίας. Συνέβαλλαν στο να αποδοθεί στην πολιτική
ή οικονομική εξουσία ένα ανώτερο κύρος, με σκοπό
να κατακτηθεί η πολιτική και κοινωνική υποταγή των
κατώτερων κοινωνικών τάξεων. Για παράδειγμα στο
Μεσαίωνα, οι άνθρωποι πίστευαν στους λεγόμενους
“θαυματουργούς βασιλείς”, που ήταν ικανοί να θεραπεύσουν με ένα μόνο άγγιγμά τους κάθε ασθένεια, ως
αποκλειστικοί εκπρόσωποι του Μεγαλοδύναμου στα
εγκόσμια ζητήματα. Ένας μύθος ασφαλώς βολικός
για τη νομιμοποίηση της μεσαιωνικής απολυταρχίας.
Ο κόσμος των θαυμάτων και οι ελέω Θεού μονάρχες
πέρασαν -χάρη στις μεγάλες επαναστάσεις του 18ου
και 19ου αιώνα- ανεπιστρεπτί στην ιστορία.

> Μύθος πρώτος

εργαζομένων έχει φτάσει στο 90% της παραγωγικότητας

Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς δημόσιους υπαλλήλους,

των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών και έχει εξαλειφθεί

κατά βάση αντιπαραγωγικούς, που οδηγούν τη χώρα σε δη-

το προηγούμενο χάσμα, παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα

μοσιονομικό εκτροχιασμό. Πρόκειται για μια παλιά θέση

παραγωγικότητας δε σχετίζονται μόνο με τους εργαζομέ-

που αναπαράγει όλη τη νεοφιλελεύθερη μυθοπλασία των τε-

νους, αλλά και με τους επιχειρηματίες (π.χ. επενδύσεις σε

λευταίων 20 χρόνων. Τα νούμερα ωστόσο μας καταδεικνύ-

νέες τεχνολογίες, υποδομές κτλ).

ουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Με βάση την έρευ-

> Μύθος τρίτος

να που επιμελήθηκαν ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του

Η κρίση σχετίζεται με χαρακτηριστικά της ψυχοσύνθεσης

Στρασβούργου και του Μαγδεμβούργου, αλλά και την αντί-

του Έλληνα. Πρόκειται για μια ψυχολογική ερμηνεία της κρί-

στοιχη απογραφή του ελληνικού Δημοσίου, σε ένα κατάλο-

σης που ανάγει τη λειτουργία του διεθνοποιημένου καπιταλι-

γο 17 ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στην

στικού συστήματος σε αυθαίρετες ψυχολογικές κατασκευές

14η θέση σε αναλογία δημοσίων υπαλλήλων στο συνολικό

του τύπου “όλοι κλέβουμε το δημόσιο”, “όλοι λουφάρουμε”,

εργατικό της δυναμικό. Το ποσοστό της είναι μόλις 11,4%

“είμαστε υπερκαταναλωτικοί” κ.ο.κ. Θα μπορούσα να δεχτώ

δημοσίων υπαλλήλων στο σύνολο των εργαζομένων, ενώ

το επιχείρημα, αλλά θα δυσκολευόμουν να εξηγήσω την κρί-

στην κορυφή βρίσκονται οι σκανδιναβικές χώρες, όπου ένας

ση στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία,

στους τρεις Σουηδούς δουλεύει στο δημόσιο. Ακόμη και η

την εξέγερση των απελπισμένων στην Αγγλία, τα 50 εκατομ-

υπερφιλελεύθερη Αγγλία καταγράφει ένα ποσοστό 17%,

μύρια εξαθλιωμένων στις ΗΠΑ, τη μηδενική ανάπτυξη φέτος

ενώ είναι προφανές πως όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία

στη Γερμανία και την κατάρρευση των χρηματιστηριακών

των δημοσίων υπαλλήλων στο συνολικό εργατικό δυναμικό

δεικτών σε όλο τον κόσμο. Άρα ή η ψυχοσύνθεση του Έλλη-

τόσο μεγαλύτερη είναι και η κοινωνική ευημερία όλου του

να έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις και όλοι συμπεριφέρο-

πληθυσμού - το ακριβώς αντίθετο από αυτό που προβάλλει η

νται ως ελληναράδες ή τα πράγματα είναι πιο σύνθετα.

κυρίαρχη μυθοπλασία. Αυτό έδειξε άλλωστε και η περιβόητη

> Μύθος τέταρτος

Τα κυνικά καύματα
του μνημονιακού
ιμπέριουμ

κείμενο:
Νίκος Ζαχαρόπουλος

Διπλά καταργημένος 407 και λέκτορας υπό αναμονή τοποθέτησης

cba

εικονογραφηση:
Σπήλιος Πέτζας

οποίους 160.000 είναι ένστολοι και 13.000 παπάδες, ενώ πε-

σύνθετα ζητήματα προσδιορισμού της έννοιας της παρα-

Ο σημερινός κόσμος είναι ασφαλώς ένας κόσμος πιο

ρίπου 100.000 δε βρίσκονται σε μόνιμη σχέση εργασίας. Η

γωγής με καπιταλιστικά δεδομένα και επισημαίνω τα εξής:

ορθολογικός και τυπικά τουλάχιστον δεσμεύεται από τις αρ-

περιβόητη μονιμότητα αφορά μόνο 511.913 εργαζομένους.

Η Ελλάδα ήταν δεύτερη στους ρυθμούς ανάπτυξης όλη την

χές της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πα-

Ακούγεται παράδοξο αλλά η Ελλάδα είναι ο παράδεισος του

προηγούμενη δεκαετία. Αυτό σήμαινε πραγματικά εισοδή-

ραμένει ωστόσο ένας κόσμος εξουσιαστικός και βαθύτατα

ιδιωτικού τομέα και όχι της γραφειοκρατίας. Μάλιστα σε

ματα που προέρχονταν από το μόχθο των εργαζομένων, άρα

εκμεταλλευτικός, που χρειάζεται το μύθο για να νομιμοποι-

σχέση και με τους μισθούς, το 2010 οι κρατικές δαπάνες για

το “δεν παράγω” δεν ισχύει. Ελληνικές βιομηχανίες τροφί-

ηθεί στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων που συνεχίζουν να

μισθούς ήταν 19 δις (από 25,5 δις το 2009), όταν οι δαπάνες

μων ελέγχουν μεγάλο τμήμα της αγοράς όλης της Ν.Α. Ευ-

Στις 21 Ιουλίου 2011, την επέτειο του εμπρησμού του ναού της Αρτέμιδας στην
Έφεσο, η υπουργός Παιδείας καταθέτει το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ. Έχει προηγηθεί
καρικατούρα διαλόγου μερικών ωρών με τα συνδικαλιστικά όργανα των πανεπιστημιακών και των ερευνητών. Έχει καταδικαστεί απερίφραστα από όλα τα θεσμικά
όργανα των πανεπιστημίων. Οι ηροστράτειοι συντάκτες του διατείνονται ότι ο νόμος πλαίσιο θα εξυγιάνει το πανεπιστήμιο της μίζερης και καθυστερημένης Ελλάδας
προσφέροντας χάντρες και καθρέφτες εξ εσπερίας. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο
νόμου μεταλλάσσει το πανεπιστήμιο από ένα χώρο σπουδών που διαπνέονται από
ελευθερία και αμφισβήτηση σε πρακτορείο επαγγελματικής κατάρτισης με αυταρχική (ετερο)διοίκηση, παραδομένο στους νόμους της ζούγκλας (αγοράς).

βιώνουν την εκμετάλλευση και την πολιτική και κοινωνική

για τα τοκοχρεολύσια των ξένων δανειστών έφτασαν στο

ρώπης, ενώ το κύριο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας προς

“Το θερμοκήπιο”

καταπίεση. Παράλληλα, η τεχνολογική πρόοδος εκσυγχρό-

εξωφρενικό ποσό των 40 δις. Οι κρατικές δαπάνες όλη την

τη Γερμανία είναι τα φαρμακευτικά σκευάσματα και όχι

νισε τους τρόπους διάδοσης των μύθων, μέσα από τα πολ-

τελευταία δεκαετία παραμένουν στάσιμες, την ίδια στιγμή

το ελαιόλαδο ή το κρασί. Παράδοξο ακούγεται, αλλά είναι

λαπλά διεθνοποιημένα δίκτυα ενημέρωσης. Η εξουσία δεν

που καταρρέουν τα κρατικά έσοδα, λόγω της φοροασυλίας

αληθές. Τα υπόλοιπα αφορούν τους Έλληνες βιομηχάνους,

έχει ανάγκη πλέον τους ιερείς και τις μάγισσες, η εξουσία

του κεφαλαίου. Τα συμπεράσματα δικά σας.

όπως τον πρόεδρο του ΣΕΒ που ξεπουλάει τις επιχειρήσεις

εμπεδώνεται στην κοινή συνείδηση, καθημερινά, από τους

> Μύθος δεύτερος

του, αναζητώντας κέρδη στα χρηματιστήρια του πλανήτη

Η δια της αποσιώπησής του κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου συνοδεύεται από την ίδρυση ενός νέου ιδιότυπου ιδρύματος. Σε αυτό, ο διορισμένος διευθυντής-πρύτανης διορίζει με την σειρά του “καθηγητές” που διαγωνίζονται στο κυνήγι
του χρήματος και την λογιστική δεικτών αξιολόγησης. Οι “είλωτες” (επίκουροι και
εντεταλμένοι) είναι το αναλώσιμο ανθρώπινο υλικό που ξοδεύεται σε ασκήσεις κινησιοθεραπείας μεταξύ των δέκα πανεπιστημίων που έχουν προκύψει από τον ακαδημαϊκό Προκρούστη-Καλλικράτη. Οι προνομιούχοι “φοιτητές” αποκτούν πιστοποιητικά εργασίας μιας χρήσης καθώς τα προγράμματα σπουδών αναπροσαρμόζονται
διαρκώς (βλ. δια βίου μάθηση) στις επιταγές της αγοράς. Αυτό το οργουελικό ίδρυμα
είναι η προτεινόμενη θεραπεία για την αρρώστια του ελληνικού πανεπιστημίου: λοβοτομή μέσω θεραπείας σοκ (fast track).
Στις 21 Ιουλίου 1969, ο Νιλ Άρμστρονγκ αφήνει τα ίχνη του σε “αστέρα πλάνητα”. Είκοσι τρεις αιώνες μετά τον Εύδοξο τον Κνίδιο, η πρώτη προσσελήνωση
συμβολίζει την κορύφωση της ανάγκης του ανθρώπου για ανακάλυψη και υπέρβαση
των φυσικών του ορίων. Αυτήν την κατάκτηση τα έλλογα όντα την οφείλουμε στο
πανεπιστήμιο της ελεύθερης και κριτικής σκέψης, το πανεπιστήμιο που συνεχίζει
την παράδοση της συστηματικής αναζήτησης που γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο, το
πανεπιστήμιο που τόσο σιχαίνεται η αγοραία ψυχή του νομοσχεδίου.

απογραφή. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 768.009, από τους

Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Αφήνω στην άκρη τα

Οι Έλληνες δεν εργάζονται. Δυστυχώς και πάλι τα στοι-

και ασφαλώς στα κρατικά ομόλογα που πληρώνει ο ελληνι-

Στη σημερινή συγκυρία της διεθνούς καπιταλιστικής

χεία της ίδιας της Ε.Ε δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Οι

κός λαός, κάτω από το βάρος του δημόσιου χρέους και των

κρίσης και της αντιλαϊκής πολιτικής της διαχείρισης, νέοι

Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο εργατικός λαός της Ευρώπης

εκβιασμών που σχετίζονται με αυτό.

και παλιοί μύθοι χρησιμοποιούνται για να νομιμοποιήσουν

με 41,3 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, όταν οι Γερμανοί

Βρισκόμαστε ως κοινωνία ένα βήμα πριν τον κοινωνικό

μια πολιτική που αναιρεί όλες τις κατακτήσεις του κόσμου

καταγράφουν το χειρότερο ευρωπαϊκό μέσο όρο με μόλις

όλεθρο και την κινεζοποίηση. Ήρθε η ώρα να εγκαταλεί-

της εργασίας των τελευταίων 80 χρόνων. Η σταθερή επι-

38 ώρες εργασίας. Τώρα αν κάποιος τολμήσει να πει ότι οι

ψουμε τους μύθους και να αναμετρηθούμε με την πραγμα-

στροφή στον εργασιακό μεσαίωνα και η αναίρεση κάθε κοι-

Έλληνες είναι πιο εργατικοί από τους Γερμανούς, θα αντι-

τικότητα, το σύγχρονο καπιταλισμό και τους πολιτικούς του

νωνικής κατάκτησης απαιτούν τη χρήση αντιδραστικών λα-

μετωπίσει ασφαλώς τη χλεύη και τον εμπαιγμό - “και όμως

εκφραστές. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας και στη νέα

ϊκιστικών μύθων, παρά το γεγονός ότι ελάχιστη σχέση έχουν

η Γη γυρίζει” που θα έλεγε και ο Γαλιλαίος. Για τους πιο

γενιά. Αν οι “θαυματουργοί βασιλιάδες” χάθηκαν κάτω από

με τις αιτίες της καπιταλιστικής κρίσης. Θα προσπαθήσω να

ειδικούς στα οικονομικά ζητήματα, σπεύδω να σημειώσω

την τρίχρωμη σημαία της Γαλλικής επανάστασης, οι “θαυ-

σταχυολογήσω μερικούς από αυτούς, που πραγματικά στοι-

ότι και η παραγωγικότητα της εργασίας δεν υπολείπεται του

ματουργές αγορές” μπορούν να σβηστούν για πάντα από το

χειώνουν τη δημόσια αντιπαράθεση, καλλιεργώντας τον

αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η έρευνα του ΙΝΕ-

βαθύ κόκκινο των αναγκών και των δικαιωμάτων μας.

κοινωνικό κανιβαλισμό.

ΓΣΕΕ καταδεικνύει πως η παραγωγικότητα των Ελλήνων

διάφορους πρόθυμους διαμορφωτές της κοινής γνώμης.
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κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

Οι καιροί δύσκολοι. Η οικονομική κρίση επηρεάζει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, το μέλλον μας όλο και περισσότερο, ο πολιτικός κόσμος αποδεικνύεται
μέρα με τη μέρα ως μια τεράστια πηγή απογοήτευσης και η τηλεόραση δοκιμάζει
ασταμάτητα την υπομονή μας. Που και που χρειάζεται ένα διάλειμμα. Κάποιοι πιστεύουν ότι το βιβλίο μπορεί να διατηρήσει τον εγκέφαλό μας σε ισορροπία. Γι’ αυτήν την περίπτωση, παρακάτω ακολουθούν ορισμένες προτάσεις.
Οι εκδόσεις Αίολος μας δίνουν την ευκαιρία να διαβάσουμε ένα μέρος από το έργο του
Χάουαρντ Φίλιπς Λάβκραφτ, ενός συγγραφέα του οποίου η επιρροή αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη λογοτεχνία του φανταστικού και ιδιαίτερα του τρόμου. Ο ίσκιος πάνω από το
Ίνσμουθ, περιλαμβάνει την ομώνυμη ιστορία καθώς και τέσσερα ακόμα διηγήματα του συγγραφέα, χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης τεχνικής και της λογοτεχνικής του ικανότητας. Στην
κεντρική ιστορία του βιβλίου “Ο ίσκιος πάνω από το Ίνσμουθ”, μιας από τις καλύτερες νουβέλες του Λάβκραφτ, ο αφηγητής ξεκινάει ενημερώνοντας τους αναγνώστες για μια μυστική
έρευνα που έχει αναλάβει η κυβέρνηση με επίκεντρο την ερειπωμένη πόλη του Ίνσμουθ. Στα
υπόλοιπα τέσσερα διηγήματα θα μοιραστείτε τη μοίρα του Ντένις Μπάρρυ που παρακούει τις
συμβουλές των ντόπιων και αποφασίζει να αποξηράνει το βάλτο της μικρής πόλης του Κίλντερυ με αποτέλεσμα να υποστεί τις συνέπειες, θα γίνετε μάρτυρες της ιστορίας δυο φίλων και
της αρρωστημένης ενασχόλησής τους να βεβηλώνουν τάφους, θα φυλακιστείτε μαζί με τον
Χουντίνι κάτω από την μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας και θα ακολουθήσετε τα ίχνη της ζωής
του Ίβιδου, ενός Ρωμαίου λόγιου, μέσα από περιστατικά διάσημων προσωπικοτήτων όπως ο
Καρλομάγνος, ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής και άλλοι οι οποίοι παραδόξως υπήρξαν κάτοχοι
του κρανίου του.
Στο Χίλια χρόνια που ζω εδώ, η Μαριολίνα Βενέτσια μας μιλάει για πέντε γυναίκες,
πέντε διαφορετικές γενιές, με φόντο ένα χωριό του ιταλικού νότου στο πέρασμα της Ιστορίας. Οι περιπέτειες και η καθημερινότητα της οικογένειας Φαλκόνε, από τον προπάτορα και
άρχοντα του χωριού Φραντσέσκο και την αστεφάνωτη, ταπεινή σύντροφό του Κοντσέτα, ως
την τελευταία απόγονο, την Τζόια, η οποία περίπου ενάμιση αιώνα μετά το σκάει από το σπίτι
της για να ανακαλύψει το αληθινό νόημα της ζωής. Μια ιστορία που ξεκινά το 1861 με την
Ένωση της Ιταλίας και τελειώνει το 1989 με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Πόλεμοι,
προσφυγιά, πείνα, σκάνδαλα, αγώνες, αλλά και ερωτικά πάθη που θα στιγματίσουν για πάντα
την οικογένεια Φαλκόνε, σε ένα μαγικό μυθιστόρημα που έκανε τη συγγραφέα του γνωστή ανά
τον κόσμο, ήδη με αυτό το πρώτο της βιβλίο, από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Στο Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν, η Εύα, είναι μια έξυπνη και σκεπτόμενη Νεοϋορκέζα η οποία από παρόρμηση βρίσκεται παντρεμένη με τον Φράνκλιν, έναν πιο συμβατικό
άνθρωπο. Η σχέση τους εξελίσσεται και αποκτούν ένα παιδί, τον Κέβιν. Από την αρχή η Εύα
βρίσκεται σε δίλημμα, αβέβαιη για το αν πραγματικά ήθελε ένα παιδί στη ζωή της, ενώ κι εκείνος είναι το ίδιο εχθρικός μαζί της. Ο μόνος που παραβλέπει τα ιδιαίτερα ελαττώματα του γιου
του, τις ατέλειωτες σιωπές, τον κυνισμό, την κακόβουλη συμπεριφορά του, είναι ο Φράνκλιν.
Η γέννηση ενός δεύτερου παιδιού, ενός μικρού κοριτσιού που είναι το ακριβώς αντίθετο του
Κέβιν, δεν βοηθάει ιδιαίτερα τα πράγματα. Η πλοκή εξελίσσεται, φτάνει προοδευτικά στο
αναπόφευκτο -όπως αποδεικνύεται στο αποκορύφωμά της- την ημέρα που ο Κέβιν σκοτώ-

νει εφτά συμμαθητές του, την καθηγήτριά του και τον υπάλληλο της καντίνας στο
σχολείο του. Ένα δυνατό βιβλίο, ένα αφοπλιστικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις
Μεταίχμιο και την συγγραφέα Λάιονελ Σράιβερ.
Ο Μίκαελ Γιουρτ και ο Χανς Ρούσενφελντ, δύο νέα ονόματα της σύγχρονης
σουηδικής αστυνομικής λογοτεχνίας και οι εκδόσεις Ψυχογιός μας παραδίδουν ένα
νέο μυθιστόρημα, τα Σκοτεινά Μυστικά. Όλα ξεκινούν με ένα τηλεφώνημα στην
αστυνομία και τη δήλωση εξαφάνισης ενός δεκαπεντάχρονου αγοριού, του Ρότζερ.
Λίγες μέρες μετά, μια ομάδα προσκόπων ανακαλύπτει τυχαία το πτώμα του σ’ ένα
βάλτο έξω από την πόλη Βεστερός. Είναι γεμάτο μαχαιριές και λείπει η καρδιά. Ο
ψυχολόγος Σεμπάστιαν Μπέργκμαν, εγκληματολόγος και ένας από τους καλύτερους
εμπειρογνώμονες στη Σουηδία σε δολοφονίες κατά συρροή, βρίσκεται τυχαία στη
Βεστερός για ένα προσωπικό του θέμα. Ύστερα από το χαμό της γυναίκας και της
κόρης του στο τσουνάμι στην Ινδονησία, έχει αποτραβηχτεί από την ενεργό δράση
και έχει κλειστεί στον εαυτό του. Όμως η αστυνομία χρειάζεται τη βοήθειά του.
Έτσι, ο Μπέργκμαν βυθίζεται σιγά σιγά σε μια υπόθεση που κρύβει πολλά σκοτεινά
μυστικά.
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Δημήτρης Αντωνίου

Ίσως το χρονικό σημείο όπου η υλοποίηση αυτού

Στο μέσον του Φθινοπώρου… Μια λευκή σελίδα

του οράματος πέρασε τα όρια και άρχισε να προσεγγί-

γεμίζει από λέξεις με στόχο μια απλή ψηφίδα στο όνει-

ζει την ύβρη να μην μπορεί να εντοπιστεί με απόλυτη

ρο… Σκέψεις για τον Άνθρωπο… Λέξεις για να ξορκί-

ακρίβεια - σε κάθε περίπτωση αποτελεί αντικείμενο

σουν το Τέρας… Το αδηφάγο πλάσμα που επιτάσσει ο

μελέτης των ιστορικών. Όμως, για το σύγχρονο Όλον

Άνθρωπος να γίνει καθ’ εικόνα κι ομοίωση του… Για

που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού είναι επιτα-

κάποιους το κατάφερε… Οι υπόλοιποι βαρύνονται,

κτική ανάγκη να συνειδητοποιήσει, έστω την ύστατη

τώρα, με το χρέος να πλάσουν ένα νέο όραμα… Για

μα-ραχοκοκαλιά το οποίο φαίνεται να πιστεύει πως η

εξωτερικό συσπειρώνονται γύρο από φιλανθρωπικούς

ώρα, τα αίτια της παρακμής, ώστε να διατηρήσει την

έναν άνθρωπο ή για μια χώρα ή για τον κόσμο… Τα

ικανότητα στην εργασία το καθιστά δικαιούχο της άνε-

οργανισμούς και υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την

όποια (ελάχιστη κατά πολλούς) ελπίδα σωτηρίας.

μεγέθη αλλάζουν… Τα όνειρα μένουν ίδια…

σης, της ανεξαρτησίας και γενικά της ποιότητας ζωής

καταπολέμηση της φτώχειας, είτε μέσω χρηματοδότη-

Αναμφίβολα, ο βασικότερος λόγος της σημερινής

που προωθούν τα εκάστοτε lifestyle περιοδικά και οι

σης είτε με την προσφορά ωρών εργασίας. Αντιθέτως,

κατάντιας είναι ότι το αρχικό όραμα περί ευημερίας

διαφημίσεις. Το δέλεαρ αυτού του οράματος προφανώς

στην Ελλάδα, τους έχουμε παροπλίσει περιορίζοντας το

Τέλη Σεπτέμβρη και ο συνήθης εφιάλτης κάθε

της κοινωνίας των ανθρώπων κατακερματίστηκε σε

Ένα πρωινό στην Ερμούπολη, σε μια συζήτηση για

ενισχύει την πρόθεσή του να θωρακιστεί από “περιττά”

ρόλο τους σε χρηματοεισπρακτική πηγή: το “ηλικιωμέ-

γραφιά: μια λευκή σελίδα… Μοναδικό σημάδι o κέρ-

επί μέρους ευμάρειες των ανθρωπάριων. Μια μετάλ-

τα καθημερινά, ένας ηλικιωμένος κύριος μου είπε

βάρη που γενικά προσγειώνουν τον άνθρωπο στην γε-

νο πορτοφόλι” είναι μόνιμο θύμα λεηλασίας των απο-

σορας που αναβοσβήνει ειρωνικά, προσπαθώντας

λαξη που δε συντελέστηκε από τη μια στιγμή στην

πως αν θέλεις να κάνεις μια δουλειά χρειάζεται

μάτη ευθύνες πραγματικότητα, από έγνοιες και οικογε-

γόνων και του κράτους, ενώ είναι σύνηθες μέρος ή το

ίσως να δώσει ρυθμό στη νέα περπατησιά, που ζη-

άλλη, αφού προηγήθηκε ένας ανηλεής αγώνας δρόμου

θέληση και νοικοκυροσύνη. Δεν ήταν κάτι που δεν

νειακές υποχρεώσεις.

σύνολο των πόρων τους να καταλήγουν στον Κλήρο.

τάει μετ’ επιτάσεως το φθινόπωρο. Μια λευκή σελίδα

στον οποίον το κέρδος (πυρήνας της ελεύθερης αγο-

ήξερα, ούτε εκείνος φάνηκε να πιστεύει πως εφηύ-

Έτσι, οι ηλικιωμένοι πολίτες του δυτικού κόσμου,

Γενικά λοιπόν, όταν η κοινωνία θεωρεί τους υπε-

που περιμένει ανυπόμονα τα συναισθήματα να γίνουν

ράς) υπερκέρασε σταδιακά την ηθική. Κι όταν υποχω-

ρε τον τροχό. Όταν όμως οι αλήθειες συνοδεύονται

παρά την περιστασιακά σημαντική αγοραστική τους

ράριθμους ηλικιωμένους πολίτες της δημογραφικό

σκέψεις, οι σκέψεις να γίνουν λέξεις κι οι λέξεις να

ρεί η ηθική, κάνει την εμφάνιση του το Τέρας…

από δυο κουρασμένα μάτια και μια πολυκαιρισμένη

δύναμη (βλέπε εξειδικευμένα τουριστικά και ασφα-

πρόβλημα, αυτόματα υποβαθμίζει την αξία της τρίτης

γίνουν όνειρα και στόχοι… Στη ζωή ενός ανθρώπου,

Η εξέλιξη αυτή κατέστησε σχεδόν αυτόματα τον

φωνή, τότε σε διαπερνούν και αντιλαμβάνεσαι ότι

λιστικά προϊόντα επικεντρωμένα στην αφαίμαξη της

ηλικίας σε σύγκριση με τη σημασία που προσδίδει στις

μιας χώρας ή του κόσμου, τα μεγέθη αλλάζουν - τα

άνθρωπο στο περιθώριο του οράματος, αλλά και την

υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που έκαναν τον

σύνταξης), μοιάζουν να ζουν σε έναν “διπλανό” κόσμο

μεσαίες ηλικίες, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει παραγω-

όνειρα μένουν ίδια…

πολιτική, ως τρόπο συνολικής δράσης και έκφρασης

κύκλο τους στις χαρές και τις λύπες της ζωής και

που τον χωρίζει χάσμα από τη ζωή των παιδιών τους,

γικότητα και ως εκ τούτου αγοραστική δύναμη. Έτσι,

μπορούν, επειδή αυτό που ξέρουν το ξέρουν καλά,

αφού αυτά είναι απασχολημένα με τους αγώνες του

περιφρονεί προκλητικά τη συναισθηματική αξία και τη

Στο μέσον του φθινοπώρου, λοιπόν, όχι όμως όπως

μίας. Ως εκ τούτου, το σύνολο της κοινωνίας των

να χρησιμοποιούν λίγα και μεστά λόγια για να πούνε

πρωταθλήματος της μεσαίας τάξης.

γνώση με την οποία η τρίτη ηλικία υποστηρίζει αφι-

άλλοτε. Όχι όπως όταν τόσα και τόσα καλοκαίρια επέ-

(πολλών) ανθρώπων, βρέθηκε έρμαιο στη χοάνη του

λοκερδώς την κοινωνία. Το δε δημογραφικό πρόβλημα

φεραν με έναν τρόπο σχεδόν μυστικιστικό την κάθαρση

κέρδους των (ολίγων) ανθρωπάριων. Και, μάλιστα, με

που “προκαλούν”, έχει πανευρωπαϊκά -ίσως και πα-

στη ζωή του Ενός και του Όλου… Ο ήλιος, οι αμμου-

την ψευδαίσθηση πως αυτό το αδιέξοδο σύστημα απο-

πολλά. Αν υπολογίσει κανείς πόση σοφία και ιστορία
φέρουν όλοι εκείνοι με το αργό βήμα και τα ψαρά
μαλλιά, τότε αναρωτιέται για ποιο λόγο η κοινωνία
μας είναι τόσο στερημένη από τη σοφία τους.

κείμενο:
Νικόλας Καμακάρης
εικονογραφηση:
Δημήτρης Αντωνίου

Ηλικιωμένο... πορτοφόλι

στόχων και οραμάτων, υπό τις διαταγές της οικονο-

Την ίδια στιγμή, οι πιο ηλικιωμένοι πολίτες αφε-

γκόσμια- εξέχουσα θέση στη ρητορική των εκάστοτε

διές κι οι θάλασσες φέτος υστέρησαν σε ξεγνοιασιά και

τελεί τη φυσική κατάσταση του ελεύθερου ανθρώπου,

νός γνωρίζουν ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί εκείνοι

εξουσιαστών ως επιχείρημα για το νομοθετημένο -αν

γαλήνη. Το καλοκαίρι αποχώρησε ασθμαίνοντας από το

ο οποίος πρέπει να ομοιάζει με το Τέρας…

του επέτρεψαν από αφέλεια και άγνοια να γιγαντωθεί,

και αντισυνταγματικό σε μερικές χώρες- ξετίναγμα των

βάρος των προβλημάτων που απαιτούν άμεσες λύσεις.

Το ισχύον οικονομικό σύστημα αδιαμφισβήτη-

Διαφορετικοί λαοί αντιμετωπίζουν διαφορετικά

αφετέρου η κούραση είναι μεγάλη και η ελπίδα αποδυ-

αποταμιεύσεων και την επιβολή απάνθρωπης οικονομι-

Και κυρίως από την αγωνία εάν υπάρχει η δυνατότητα

τα πνέει τα λοίσθια, κατασπαράζοντας, όμως, (όπως

τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Σε ασιατικές χώρες

ναμωμένη στην ψυχή. Όντως, πού δύναμη για αγώνα με

κής πολιτικής.

να βρεθούν αυτές οι λύσεις, για να δώσουν νέο νόημα

κάθε πληγωμένο Τέρας στον επιθανάτιο ρόγχο του)

όπως η Ινδία, όπου η κουλτούρα θεωρεί πολύτιμη τη

60-70 χρόνια στην πλάτη;

στο συνολικό όραμα.

τις τελευταίες ικμάδες κάθε κοινωνικής και ανθρώ-

Σε απλά ελληνικά, σήμερα η κοινωνία έχει ανάγκη

σοφία τους, η αμέλεια της φροντίδας τους θεωρείται

Ωστόσο η γνώση, η εμπειρία, η ψυχραιμία, η απλό-

από τους ηλικιωμένους πολίτες της, για να μας συγκρα-

Οράματα γεννούν οι ανάγκες των κοινωνιών και τα

πινης αξιοπρέπειας. Αυτή, όμως, η παταγώδης κατα-

ανεπίτρεπτη. Στην Αμερική αντιθέτως, όλο και περισ-

τητα, η αλήθεια, η νηφαλιότητα που χαρακτηρίζει την

τούν αν θέλουμε να κάνουμε καμιά τρέλα, να μας υπο-

μετουσιώνουν σε πράξεις προικισμένων προσωπικοτή-

κρήμνιση του, αν μη τι άλλο προκαλεί την πηγαία και

σότεροι ηλικιωμένοι καταλήγουν σε οίκους ευγηρίας

τρίτη ηλικία είναι εκεί, μια πηγή λύσεων που περιμένει

στηρίζουν οικονομικά, να μας ανακουφίζουν, να μας

των, οι οποίες λειτουργούν στο όνομα, προς όφελος και

αδήριτη ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας (σε συνθήκες

καθώς τα παιδιά τους θεωρούν τις ανάγκες τους δυσβά-

κάποιον να τις αντλήσει. Για παράδειγμα, σε σχολεία

επισημαίνουν την ίδια μας τη βλακεία, να μας υπενθυ-

κατ’ εντολή του συνόλου. Χωρίς αμφιβολία, η σημερι-

πολέμου, είναι η αλήθεια…) να επαναξιολογήσει τις

σταχτο βάρος.

στις κεντρικές ΗΠΑ το πρόγραμμα “Save the Children”

μίζουν το σημείο αναφοράς μας με την πραγματικότητα

νή παγκόσμια οικονομική κρίση στην οποία ολοένα και

προτεραιότητες της και να επαναφέρει στη μνήμη και

Στο δυτικό κόσμο γενικότερα, όπου οι οικονομικές

καταπολεμά τον αναλφαβητισμό τοποθετώντας ηλικι-

και να μας προστατεύουν από τα ψέματα που ακούμε

περισσότερο βυθίζεται η ανθρωπότητα, ξεκίνησε από

τη συνείδηση του Ενός και του Όλου αρχές και αξίες

αξίες επιδρούν δραστικά στα θεμέλια των βασικών

ωμένους πολίτες στο πλευρό των παιδιών, για να “τα

καθημερινά από τους δωσίλογους, τους προδότες, τους

ένα συνολικό όραμα, ασχέτως εάν κατέληξε σε εφιάλ-

βαθύτατα ανθρώπινες. Προσδοκώντας στην επαύριον

ανθρώπινων αξιών, έχει δημιουργηθεί -ίσως λόγω της

διαβάζουν” και να τα βοηθούν με συμβουλές για τις

δειλούς και ανίκανους πολιτικούς, τον καρκίνο αυτής

τη: το όραμα της “ελεύθερης αγοράς” που όμως κατέ-

της πτώσης του Τέρατος μια κοινωνία μόνο με Ανθρώ-

αύξησης του καταναλωτισμού- ένα κοινωνικό στρώ-

αληθινές αξίες της ζωής. Επίσης οι ηλικιωμένοι στο

της χώρας.

ληξε ελευθεριάζουσα και αγοραία…

πους…
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Τήνος
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

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

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
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
Η πεζούλα της
λιχουδιάς
Λεύκες, 22840 43189
Παραδοσιακό Καφενείο
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

Σύρος
γεύση
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
Άμβυξ
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο
Δωδώνη
Ερμούπολη, πλ. Κανάρη,
22810 87684
Παγωτό
Η στρίγγλα που’φαγε
αρνάκι
Αζόλιμνος,
22810 81588
Εστιατόριο
Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325
Εστιατόριο

Ε-αμέ

Gourmet γεύσεις, εκλεκτές μπύρες, special cocktails, χαλαρά
στα σκαλάκια.
Ερμούπολη, Χίου 45,
22810 87870
Cafe-Deli
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,

se

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

Χορεύοντας
Latin, Salsa, Argentino Tango, Zumba, Hip

Seriously!

γεύση

Το Πέτρινο
Χώρα, 22830 41940
Εστιατόριο

Hop είναι μόνο μερικοί από τους χορούς που

μπορεί κανείς να διδαχθεί στην ολοκαίνουρια
σχολή χορού του Μάκη Μπέτση στην
Ερμούπολη. Ο χορός ως ο πιο άμεσος

τρόπος έκφρασης και συναισθήματος, βρήκε
ακόμα ένα στέκι που καλύπτει σχεδόν όλα
τα δημοφιλή είδη του. Η σχολή προσφέρει
τη δυνατότητα παρακολούθησης ομαδικού ή
και ατομικού μαθήματος, ενώ οργανώνονται
ακόμη και πρωινά τμήματα. Οδυσσέως 4,
τηλ. 22810 76222 – 6932 330982.

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
Αυτοσχεδιασμός
Η Αγγελική Σιγούρου (χορογράφος της
ομάδας χοροθεάτρου Ακροποδητί και
καθηγήτρια χορού) συνεχίζει για ακόμη
μια χρονιά να διδάσκει σύγχρονο χορό και
αυτοσχεδιασμό σε ενήλικες αλλά και παιδιά.
Από τις αρχές Οκτώβρη έχουν ξεκινήσει
-εκτός από τα μαθήματα σύγχρονου χορούκαι μαθήματα κλασικού μπαλέτου. Στη
σχολή χορού SDM, Ηρώων Πολυτεχνείου 84.
Τηλ. επικοινωνίας 6944 771449.
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οδηγός νησιών
Φραγκοσυριανή
Άνω Σύρος, Πλ. Βαμβακάρη
22810 84888
Μεζεδοπωλείο

Coffee Island

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

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
Cozy
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 83991
Cafe-Bar
Cafe Greco
Ερμούπολη,
22810 81513
Cafe

Delice
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
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
Αργώ
Γαλησσάς, 2281 042819
Παραδοσιακό Καφενείο
Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 87550
Παραδοσιακό Καφενείο
Μέγαρον

Ερμούπολη, Πρωτοπαπαδάκη 35,
22810 87570, 88633
Cafe-Bar
Πάνθεον
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 89070
Cafe
Πειραματικό
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83734
Cafe-Bar
Στέλλας
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88301
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Το Μπαράκι
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανοί
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997
Cafe

τέχνη - μουσεία

Αρχαιολογικό
Μουσείο Σύρου
Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη,
22810 88487
Μουσείο
Βιομηχανικό Μουσείο
Ερμούπολης
Ερμούπολη, Γ. Παπανδρέου 11,

το

Κύθνος
κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα
στα παρακάτω σημεία

Σύρος

Μέριχας Πρακτορείο Τύπου
Χώρα Παραδοσιακά γλυκά Τραταμέντο

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”
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 Belle Époque, Cafe Jar, Cafe Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe-bar Boheme del Mar,
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, Γρηγόρης Μικρογεύματα,
Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας, 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

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

Το Seri
ou
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Μύκονος

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

Τήνος

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

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

