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Που να πάτε, τι να δείτε, ποιον ν’ ακούσετε

06

Καππαδοκία και επιστρέφει πίσω με ένα ισχυρό

εξώφυλλο

φωτογραφικό αποτύπωμα
Η Λέσχη Φωτογραφίας Σύρου παρουσιάζει μια σειρά
πολύ αξιόλογων φωτογραφιών 25 μελών της
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07 // Θεατρική παράσταση Μαράν Αθά και
παράσταση του Κρατικού Μπαλέτου Μόσχας

Μυρτώς Μπελοπούλου.

Διόρθωση κειμένων
Ιωάννα Λαμπράκη
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10 // Μονοπάτια, νέοι δρόμοι
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ασχολείται με την εικονογράφηση. Έχει σχεδιάσει
κοστούμια και σκηνικά για αρκετές θεατρικές και

Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας
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Διαδρομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα

Η Μυρτώ Μπελοπούλου είναι γραφίστρια και παράλληλα

Σύμβουλοι έκδοσης
Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Πυρουνάκης

Επιμέλεια κειμένων
Γεωργία Ματσούκα

09 // Ένας Ξεναγός στην καθημερινότητά μας
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Υπεύθυνη σύνταξης
Τζένη Παπαζιού

στο Θέατρο Απόλλων τις ημέρες των εορτών

ξεχωριστές προβολές

Το θέμα του εξώφυλλου είναι λεπτομέρεια από κολάζ της
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05 // Θέατρο για μικρούς και μεγάλους
06 // Ο Θανάσης Μπαξόπουλος ταξιδεύει στην

το

Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Τάσος Αναστασίου
Γιώργος Ασσύριος
Γιάννης Βαβίτσας
Ρούσσος Βρανάς
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Χαρά Λεδάκη
Μαρίνα Ρηγούτσου
Γιώργος Μανίνης
Χρυσή Πυρουνάκη

Αναρωτιέμαι εάν η νοσταλγία εμπεριέχει πάντα τη μελαγχολία. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον κάποια σχέση θα
έχει με το πέρασμα από τον ένα χρόνο στον άλλο. Κοιτάω το λεξικό και διαπιστώνω πως ναι. Μάλλον γι
αυτό μου φέρνουν μια γλυκιά θλίψη οι αναμνήσεις. Το τώρα αγαπώ περισσότερο. Και ας είναι το παρελθόν
το στέρεο ή ασταθές έδαφος που πατάμε και το μέλλον ο μόνος τόπος όπου ανθεί η ελπίδα.
Πιο δυνατοί από τα ερείπια, με το βλέμμα ο ένας στον άλλο, ας γεμίσουμε το νέο χρόνο καλές στιγμές. Σαν
άγραφο χαρτί που μόλις γέμισε νέες λέξεις. Το Serious πιστεύει σε όλους όσοι, ακόμα και εάν δεν παίρνουν
τον εαυτό τους στα σοβαρά, αγωνίζονται ταπεινά για όσα αγαπούν.

12 // Πέτρινοι γίγαντες στέκουν πάνω στους

χορευτικές παραστάσεις. Μπορείτε να δείτε δείγματα της

ανεμοδαρμένους Κυκλαδίτικους λόφους

δουλειάς της στο www.catdesign.gr.

14 // Ελεύθερη αγορά VS Κοινοβουλευτική
Δημοκρατία
του Νικόλα Καμακάρη

15 // Ο περιττός άνθρωπος
του Ρούσσου Βρανά

15

16 // Βιβλίο... αντίδοτο
Από τη Χρυσή Πυρουνάκη

17 // Ηχοτόπια που χρήζουν ακρόασης
του Γιώργου Μανίνη

18 // Κρίσιμος παραλογισμός
του Πάνου Δραμυτινού

19 // Το μέλλον διαρκεί πολύ
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του Γιώργου Ασσύριου

20 // Οδηγός Νησιών – Seriously
Τάσεις, προτάσεις

Kαλή χρονιά

Εικονογράφηση
Πάνος Δραμυτινός
Μυρτώ Μπελοπούλου
Πάρις Ξυνταριανός
Βασίλης Ευδοκιάς
Υπεύθυνοι Διανομής
Μύκονος - Κωνσταντίνος Λόντος
Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σαντορίνη - Αγγελική Γαρδελίνου
Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης
Λογιστήριο
Αβάκιον
Παπαζιός & Συνεργάτες
Αριστοτέλους 48, Αθήνα
210 8214744
Έκδοση
Serious
Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος
Τ. 22810 79449
F. 22810 79409
www.serious.gr
info@serious.gr
Εκτύπωση
Multimedia A.E.

Λιγότερα τείχη
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Τζένη Παπαζιού

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

Δεκέμβριος 2011
Ιανουάριος 2012

Ο ΆηΒασίλης
Κοκκινοσκουφίτσα

Το διάσημο κοριτσάκι του Δανού παραμυθά Χάνς
Κρίστιαν Άντερσεν σε δύο παράλληλες εκδοχές, μια
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Έκθεση εικαστικού
εργαστηρίου στο Δημοτικό χώρο τέχνης στην
Παροικιά. Έως τις 18
Δεκεμβρίου ώρες 18.0021.00.

Συνεχίζεται έως τις 19 Δεκεμβρίου η 5η Ομαδική
Έκθεση Φωτογραφίας της
Λέσχης Φωτογραφίας Σύρου στην αίθουσα Τέχνης
“Ερμούπολη”.

Πάρος

Σύρος

Φωτό: Δήμητρα Κυριακοπούλου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
για μικρούς και μεγάλους
στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Χειροτεχνίες και κατασκευές
στις 18.00, παράσταση
Καραγκιόζη στις 20.00.

Κυριακή

Σάββατο
Σύρος

“Χαρίστε τα βιβλία
που είσαστε έτοιμοι να
αποχωριστείτε.” Η Βαρδάκειος Σχολή οργανώνει
χαριστικό παζάρι βιβλίου
στην αίθουσα Τέχνης
“Ερμούπολη”, ώρες
17.00-21.00.

Σύρος

03

Το έργο “Μαράν Αθά”,
σε θεατρική διασκευή και
σκηνοθεσία του Δήμου
Αβδελιώδη, με τη Γιασεμί
Κηλαηδόνη,. Στις 5 και 6
Ιανουαρίου στο Θέατρο
Απόλλων στις 20.30.
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Σύρος
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Σύρος
Συνεχίζεται η έκθεση
ζωγραφικής της Έλσας
Χαραλάμπους με τίτλο
¨Ερωτογραφίες” στο
Delice.
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Προβολή δύο ταινιών
του σκηνοθέτη Λουκίνο
Βισκόντι, στο πλαίσιο
του αφιερώματος που
πραγματοποιείται στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίριο
Κορνηλάκη).

πολιτιστικού ομίλου Σύρου “Απόλλων” που

εταιρεία Πόλις συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας

θα υποδυθούν αυτούς τους ήρωες δεν θα είναι

και ξεκινά τη φετινή σεζόν με μια πρόταση για παι-

μόνοι τους στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων, στα μέσα του Δεκέμβρη. Μαζί τους

διά, για την περίοδο των Χριστουγέννων. Πρόκειται

χιονάνθρωποι που τραγουδούν και χορεύουν, ένας κυνηγός που αγαπά την πορτοκαλάδα, μια αγανακτισμένη σύζυγος που κάνει shopping therapy, τέσσερις πολύ κου-

Κρίστιαν Άντερσεν.Το θεατρολογικό σκεπτικό επικεντρώνεται στην αντιστικτική αφήγηση του

ρασμένες καλικαντζαρίνες, ένας λύκος που πεινάει σα λύκος, η Χιονάτη χωρίς τους

παραμυθιού, που περιλαμβάνει την κλασική εκδοχή του, αυτή των χωρών της Δυτικής Ευρώ-

επτά νάνους, τα τρία γουρουνάκια, μια μαμά, ένα κακομαθημένο κι άλλοι πολλοί

πης, και την ελληνική προσαρμογή του. Στον έναν άξονα αφήγησης, το σκανδιναβικό παραμύθι

χαρακτήρες. Δε θα λείπουν τα κανάλια, δημοσιογράφων και καμεραμάν συμπεριλαμ-

προβάλλει τα ήθη και τα έθιμα του βορρά, ενώ στην “ελληνική” αφήγηση ακούγονται τα ελ-

βανομένων. Επίσης, ένας δικαστής με έντονα κοιλιακά προβλήματα που τελικά δίνει

ληνικά έθιμα, τα δικά μας όνειρα και ο ελληνικός τρόπος κατά τον οποίον –σύμφωνα πάντα με

τη λύση στον προβληματισμό του έργου. Το θεατρικό έργο “Ο Αη-Βασίλης Κοκκι-

τους συντελεστές- κανείς δεν θα άφηνε ένα κοριτσάκι να πεθάνει μέσα στο κρύο.

νοσκουφίτσα” της Μαρίας Κίτρα έχει αναπάντεχη πλοκή, ξεκαρδιστικές ατάκες και

Παίζουν και σκηνοθετούν: Ελένη Γεωργοπούλου – Αιμιλία Βάλβη, σκηνικά/κοστούμια:

ήρωες που μόνο ήρωες δεν είναι. Μας προσκαλεί να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο και
να γίνουμε ξανά παιδιά.

Μικαέλα Λιακατά, μουσική επιμέλεια: Απόστολος Λεβεντόπουλος

>Ώρα έναρξης 18.00

29
Σύρος

Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί του θεατρικού

πολιτισμών, με χιούμορ και συγκίνηση. Η θεατρική

για μια θεατρική προσαρμογή του γνωστού παραμυθιού “Το κοριτσάκι με τα σπίρτα” του Χανς

>27 και 28 Δεκεμβρίου

Συναυλία με τη Χρυσούλα Κεχαγιόγλου και τα
συγκροτήματα Κέλτοι και
Freakandella. Στο Θέατρο
Απόλλων στις 21.00.

27

πτονται τα διαφορετικά έθιμα, όνειρα κι επιθυμίες δυο

κος Ρούσσος

> Θέατρο Απόλλων

Τα καλικαντζαράκια
έκλεψαν το σάκο του
Άγιου Βασίλη και τα
νηπιαγωγεία του νησιού
ενώνουν τις δυνάμεις τους
για να τον βρουν! Η λύση
θα δοθεί στην πλατεία
Μιαούλη στις 18.00.

Σύρος

Η Θεατρική Εταιρεία
Πόλις παρουσιάζει τη
θεατρική προσαρμογή του
γνωστού παραμυθιού “Το
κοριτσάκι με τα σπίρτα”
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Στο Θέατρο Απόλλων
στις 18.00.

σύρος

Σκηνοθεσία: Βέτα Αποστολίδου, τραγούδια: Γιώργος Πάχος, ενορχήστρωση: Νί-

Πρ

19

Συναυλία αφιέρωμα στο
Νίκο Γκάτσο από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω
Σύρου, με τίτλο “20 τραγούδια και η Αμοργός”.
Στο Θέατρο Απόλλων
στις 20.30.

Γκαλά χορού από το κρατικό μπαλέτο της Μόσχας
στο Θέατρο Απόλλων
ώρες 17.00 και 20.00.
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Σύρος

21 Σύρος 22 Σύρος

Σύρος

εικονογράφηση: Paul Kuczynski

σεται μέσα από παράλληλη αφήγηση, όπου αποκαλύ-

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

ευρωπαϊκή και μια ελληνική. Το παραμύθι εκτυλίσ-

18
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info

> Θέατρο Απόλλων >15-18 Δεκεμβρίου
>Ώρα έναρξης 19.00

info
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σύρος

φωτο: Θανάσης Μπαξόπουλος
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Γιασεμί Κηλαηδόνη

Καππαδοκία – Ακίνητος Χορός
Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου εγκαινιάζεται στην Image Gallery, στην Αθήνα, η έκθεση φωτογραφίας του Θανάση Μπαξόπουλου “Καππαδοκία Ακίνητος Χορός”. Ξεκινώντας το εικαστικό του ταξίδι από την Άγκυρα, με κέντρο το παλιό ελληνικό χωριό
των τρωγλοδυτών Παπαγιάννη (σήμερα Ιμπραήμ Πασά) και με κύριο μέσο την εκφραστική λιτότητα του ασπρόμαυρου και την ουμανιστική προσέγγιση, ο Μπαξόπουλος
επιχειρεί μια ποιητική οπτική καταγραφή της καθημερινότητας αυτού του τόσο ιδιόμορφου τόπου και των ανθρώπων του.
Ο ίδιος δηλώνει: “Πάντα μ’ άρεσε η πέτρα και το σμίλεμά της γι’ αυτό μ’ ενδιαφέρει η γλυπτική και ως διαδικασία. Πάντα μ’ ενδιέφερε η αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα
οι πιο ελεύθερες και οι πιο πρωτόγονες μορφές της όπως αυτή των υπόσκαφων. Στην

> The Image Gallery
> Αμαλίας 36, Σύνταγμα
> 210 3230534

Καππαδοκία, για αιώνες οι άνθρωποι έζησαν σαν τρωγλοδύτες μ’ ένα μίγμα εκσκαφής.
Μ’ ενδιέφερε να δω πως ζουν οι τρωγλοδύτες και σήμερα.”
Ο Θανάσης Μπαξόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και τα τελευταία χρόνια
ζει στη Σύρο. Φωτογραφίζει από πολύ μικρή ηλικία και έγινε μέλος του Φωτογραφικού Κύκλου του Πλάτωνα Ριβέλλη το 1993. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται μόνο με
την ασπρόμαυρη καλλιτεχνική φωτογραφία, ενώ εκθέτει αποκλειστικά χειροποίητες
αριθμημένες εκτυπώσεις σε χαρτί υψηλών μουσειακών προδιαγραφών. Μέρος του έργου του βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.freewebs.com/fotoarts.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. Παράλληλα θα κυκλοφορήσει
φωτογραφικό λεύκωμα με τον ίδιο τίτλο.

cba

Το έργο “Μαράν Αθά” (από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Θωμά Ψύρρα) σε θεατρική διασκευή και
σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη, με τη Γιασεμί Κηλαηδόνη, παρουσιάζεται στις 5 και 6 Ιανουαρίου στο θέατρο Απόλλων. Η παράσταση έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς
ως πνευματικό γεγονός και σταθμός στην ελληνική θεατρική σκηνή.
Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη “η Γιασεμί Κηλαηδόνη σ’ έναν υποκριτικό άθλο δυόμιση ωρών υποστασιοποιεί όλα τα πρόσωπα–πρωταγωνιστές που αναδύονται στη μνήμη ενός
90χρονου μοναχού, όταν ύστερα από 65 χρόνια ηθελημένης σιωπής εξομολογείται, λίγο προτού πεθάνει, τα πεπραγμένα της ζωής του, τη φρικτή τιμωρία και τον ευνουχισμό
του από τον προστάτη δεσπότη που τον ανέθρεψε και τον προόριζε για τη διαδοχή του, όταν σταλμένος απ’ αυτόν σ’ ένα απόμακρο χωριό της Θεσσαλίας να παρακολουθήσει τις
μυστικές τελετουργικές συναντήσεις εννέα γυναικών, των Ταρσών, μυείται άθελά του στην γυναικεία απόκρυφη γνώση και του αποκαλύπτεται ένα άγνωστο γοητευτικό σύμπαν
που τον οδηγεί στον αληθινό έρωτα και την αγάπη του για μια Ταρσή. Η αναγνώριση του εαυτού μας, μέσα από την αναγνώριση του άλλου και τα όρια της προσωπικής μας
βούλησης και ευθύνης είναι τα εσώτερα μοτίβα της παράστασης”.
Θεατρική διασκευή – σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης, Ηθοποιός: Γιασεμί Κηλαηδόνη, Μουσική: Βαγγέλης Γιαννάκης, Σκηνικά – κοστούμια: Μαρία Πασσαλή

> Θέατρο Απόλλων
> 5 και 6 Ιανουαρίου
> Ώρα έναρξης: 20.30
> Τιμή εισιτηρίου 15 και 10 ευρώ

info

info

Ματιές
φωτο: Δημήτρης Μίμαρος

Μονόλογος

Εικοσιπέντε μέλη της Λέσχης Φωτογραφίας Σύρου συμμετέχουν στην 5η Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας, που διοργανώνει η ομάδα με τίτλο “25 Ματιές”. Οι φωτογραφίες εκτίθενται έως τις 19 Δεκεμβρίου από τις 17.30 έως τις 22.00,
στην αίθουσα Τέχνης “Ερμούπολη”, στην Πλατεία Μιαούλη.
Η Λέσχη συμμετείχε πρόσφατα σε νέα έκθεση με έργα επίσης των μελών της αλλά και τα έργα δώδεκα ακόμα
ομάδων της περιφέρειας. Οι 13 ομάδες παρακολούθησαν, καθεμία στην έδρα της, το δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο
“Panoptikon 13X13” που διοργανώνεται σε 13 αστικά κέντρα της ελληνικής περιφέρειας με πρωτοβουλία της ομάδας
ART/IF/ACT. Η φωτογραφική ομάδα της Σύρου ολοκλήρωσε μία σειρά φωτογραφικών συναντήσεων με το κεντρικό
θέμα “Διαφορετικότητα”. Το συνολικό φωτογραφικό αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος, το οποίο παρουσιάζει διαφορετικές εκδοχές και ερμηνείες της έννοιας, αναρτήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα www.panoptikon13x13.com ενώ
αναμένεται η έκδοση ειδικού συλλεκτικού φωτογραφικού λευκώματος.

Κρατικό
Μπαλέτο Μόσχας
Η πρίμα μπαλαρίνα του Κρατικού Ακαδημαϊκού Θεάτρου Κλασικού Μπαλέτου
της Μόσχας διακεκριμένη καλλιτέχνης Μαρίνα Ρζαννίκοβα και 20 βραβευμένοι σολίστες των Κρατικών Μπαλέτων της Μόσχας επισκέπτονται τη Σύρο, στο πλαίσιο της
περιοδείας υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα, και παρουσιάζουν
στις 19 Δεκεμβρίου το “Χριστουγεννιάτικο Gala Αστέρων του Κρατικού Μπαλέτου
της Μόσχας”.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αποσπάσματα από το μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι
“Η Λίμνη των κύκνων”, καθώς και τα πιο γνωστά αποσπάσματα από τα κλασικά μπαλέτα του 19ου και του 20ου αιώνα. Στο φινάλε της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί μια
πρωτότυπη σύγχρονη χορογραφία.

> Θέατρο Απόλλων > 19 Δεκεμβρίου
> 17.00 και 20.00 (δυο παραστάσεις)
> Τιμή εισιτηρίου 20 και 10 ευρώ

info

Ο “Άργιλος” υποδέχεται τα
Χριστούγεννα στην Πιάτσα της Άνω Σύρου
με γλυκά, ζεστά κεράσματα και πολλές επιλογές
από χειροποίητα κεραμικά, κοσμήματα και φυσικά προϊόντα.

Σας περιμένουμε
Σάββατο 17/12, Κυριακη 18/12, Πέμπτη 22/12,
Παρασκευή 23/12, Σάββατο 24/12 και
ανήμερα Χριστουγέννων 10:00 - 16:00 και 18:00 - 21:30

πιάτσα Άνω Σύρου, 22810 76160, 6945 577109
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Η ομάδα που ανέλαβε την πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τίτλο “Los ninos

Ένας

Ξεναγός στην καθημερινότητά μας

de la primavera” διοργανώνει και πάλι προβολές βραβευμένων παιδικών ταινιών στη Σύρο.

Άραγε, η ελληνική πραγματικότητα δεν έχει κανένα κινηματογραφικό ενδιαφέρον; Και δεν

Από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος Μαΐου, οι μικροί θεατές και οι συνοδοί τους θα έχουν

αναφέρομαι στην κρίση και τις πολιτικές προεκτάσεις της, αλλά στην ελληνική καθημερινό-

την ευκαιρία να απολαύσουν έξι ταινίες, μία κάθε μήνα.

τητα, που σπάνια αντικατοπτρίζεται σε ένα κινηματογραφικό σενάριο κι όταν αυτό συμβαίνει,

Η αξιόλογη αυτή ιδέα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το χειμώνα 2009-2010 με την προβολή

είναι άξιο λόγου.

πέντε ξεχωριστών παιδικών ταινιών, μεταξύ των οποίων το “Κιρικού” και το ”Παιδί που έγινε

Χρειάστηκε η συνάντηση έξι φοιτητών αρχιτεκτονικής που κάνουν ERASMUS στην Ελ-

αρκούδα”. Φέτος, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Νεανικό Πλάνο και τον κινηματο-

λάδα και ένας Θεσσαλονικιός ξεναγός αρχιτεκτονικής για να θυμίσουν την ύπαρξη της Αθήνας

γράφο Παλλάς θα προβληθούν μαγευτικές ταινίες που δεν έχουν παρουσιαστεί έως τώρα στο

και πώς μπορεί να εξελιχθεί μια ιστορία στην πραγματικότητά της. Ο Ξεναγός του Ζαχαρία

νησί, από την πιο πρόσφατη συλλογή του Νεανικού Πλάνου. Ήδη προβλήθηκε η ταινία του Δε-

Μαυροειδή απέδειξε ότι υπάρχουν παντού ιστορίες που αξίζουν την προσοχή μας και δε χρει-

κεμβρίου, “Το άλογο της Γουίνκι”, ενώ ανάμεσα στις ταινίες που πρόκειται να δούμε είναι “Ο

άζεται μια απομίμηση του Μανχάταν ως φόντο για να αναδειχθούν.

γιός του κυνηγού των αετών”, σουηδογερμανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία René Bo Hansen

Εντάξει, όταν οι Αμερικανοί έρχονται στην Ελλάδα για να γυρίσουν μια ταινία, πολύ λο-

και ο “Νικόστρατος” του Κουστουρίτσα, γυρισμένη στη Σίφνο το 2011. Η επιλογή δεν είναι

γικά ενδιαφέρονται να συλλάβουν απλά την αίσθηση του χρώματος και τη γραφικότητα (δεν

τυχαία, καθώς όλες οι ταινίες έχουν διακριθεί και βραβευθεί σε διεθνή φεστιβάλ.

περίμενε κανείς από το Mamma Mia! να κάνει κάτι παραπάνω από μία θολή καρτ ποστάλ).

Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε υποστηρικτές που την ολοκληρώνουν και την ενισχύουν σε

Θα περίμενε όμως κανείς ο καλλιτεχνικός κινηματογράφος της χώρας να αγγίζει πιο πολύ

ηθικό και πρακτικό επίπεδο: Εκτός από τον κινηματογράφο Παλλάς που προσφέρει το χώρο

όσα συμβαίνουν. Ο ελληνικός κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια κατάφερε πολλά, απέ-

και τη δωρεάν είσοδο στον ενήλικα συνοδό των παιδιών, συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αυτή

κτησε εμπορικές επιτυχίες, μεγάλες παραγωγές, καλλιτεχνικές διακρίσεις και ένα κύμα νέων

είναι εταιρείες που συνεργάζονται αφιλοκερδώς, όπως η Runaway που σχεδιάζει τις αφίσες

σκηνοθετών γεμάτους αναζητήσεις. Για κάποιο λόγο όμως οι ελληνικές ταινίες μοιάζουν να

και το Calamari που τις εκτυπώνει. Επίσης, ένα χειροποίητο γλυκό από το ζαχαροπλαστείο

αποστρέφουν το βλέμμα από την καθημερινότητά μας ή να βάζουν τόσα τεχνικά, αφηγηματικά

Αθυμαρίτης θα περιμένει στην έξοδο τους μικρούς ταινιόφιλους.

και εικαστικά φίλτρα που στο τέλος να μην αναγνωρίζεις την πόλη σου.

Οι προβολές των ταινιών θα γίνονται δύο ημέρες το μήνα, ένα Σαββατοκύριακο, πάντα
στις 5 το απόγευμα. Το εισιτήριο κοστίζει 6 ευρώ.

Αφιέρωμα στον Luchino Visconti

σινεμά

Kείμενο:
Φοίβος Καλλίτσης
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Μερικές αναφορές σε δρόμους ή ορόσημα της Αθήνας είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος των ταινιών με τις ελληνικές πόλεις. Η γεωγραφία των ταινιών και η γεωγραφία της χώρας
και των πόλεων στις οποίες διαδραματίζονταν έχουν ελάχιστα κοινά σημεία. Οι μεγάλες παραγωγές στήνουν σε στούντιο σπίτια, διαμερίσματα, που -όπως και οι ταινίες της Φίνος- έχουν
ελάχιστα κοινά με τις κατοικίες στις οποίες ζούμε. Ακόμη και στους αληθινούς χώρους οι

Συνεχίζεται το αφιέρωμα στον σπουδαίο

σκηνογράφοι αναλάμβαναν να τους αλλοιώσουν αρκετά, ενώ οι καταστάσεις που διαδραμα-

Λουκίνο Βισκόντι, στην Βιβλιοθήκη του Πα-

τίζονταν σπάνια σου θύμιζαν κάτι που έχεις ζήσει, πιο πιθανό να θύμιζαν κάτι που έχεις δει σε

νεπιστημίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη. Θα

κάποια αμερικανική ταινία.

προβληθούν συνολικά τέσσερις ταινίες του

Από την άλλη, ο καλλιτεχνικός κινηματογράφος, λόγω μικρότερου προϋπολογισμού, χρη-

συνιδρυτή του ιταλικού νεορεαλισμού και σκη-

σιμοποιεί φυσικούς χώρους, όμως φροντίζει να αφαιρέσει την καθημερινότητά τους. Ο τρόπος

νοθέτη αριστουργηματικών μεταφορών μυθι-

ομιλίας, οι εκφράσεις, ακόμη και όταν έχουν αναφορές στην καθημερινότητα μας και στους

στορημάτων στην οθόνη, στις 11 και στις 18

χώρους που κινούμαστε, δεν πιάνουν το ρυθμό ή την αίσθηση. Οι μεγαλύτερες άλλωστε καλλι-

Ιανουαρίου, δύο ταινίες κάθε φορά.

τεχνικές επιτυχίες μας αποκόβονται πλήρως από το περιβάλλον στο οποίο γυρίζονται.

“Γεννημένος στο Μιλάνο του 1906, ο

Έρχεται όμως ο πρωτοεμφανιζόμενος Ζαχαρίας Μαυροειδής με ένα απλό σενάριο, χωρίς

Visconti υπήρξε γόνος αριστοκρατικής οικογέ-

ιδιαίτερες ανατροπές ή μεγάλες σκηνές, να κερδίσει το στοίχημα που έχει βάλει. Στον Ξεναγό,

νειας, με ιδιαίτερους καλλιτεχνικούς δεσμούς.

η Αθήνα δεν είναι το υποχρεωτικό τοπίο, είναι μία συνειδητή επιλογή. Τα σπίτια, τα μπαρ, οι

Μεγαλωμένος μέσα στο θέατρο και τη μουσική,

χώροι συνδέονται άμεσα, είναι μέρος της αφήγησης και της πλοκής. Από το πρώτο μέχρι το

καλλιέργησε όλα εκείνα τα απαραίτητα χαρα-

τελευταίο καρέ, η Αθήνα είναι παρούσα και αληθινή. Η ιστορία δεν είναι τόσο καθημερινή, κα-

κτηριστικά που μερικές δεκαετίες αργότερα θα

θώς σπάνια συνυπάρχουν άτομα από τόσες πολλές διαφορετικές χώρες, όμως ενσωματώνεται

τον έκαναν να λάμψει στον χώρο της τέχνης- παραδόξως όχι μονάχα της έβδομης. Σε ηλικία

στην πόλη όπως την ξέρουμε και την έχουμε ζήσει.

13 ετών δίνει το πρώτο του ρεσιτάλ βιολοντσέλου, ενώ ήδη έχει αρχίσει να ασχολείται με την

Οι χαρακτήρες παραμένουν συνεπείς από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς μεγάλες μετα-

κλασική σύνθεση. Η εξοικείωσή του με τη μουσική θα τον ακολουθεί μέχρι το τέλος και θα

πτώσεις ή αναζήτηση της μεγάλης λύτρωσης. Οι συζητήσεις τους προκύπτουν από το επαγγελ-

του χαρίσει στιγμές μεγάλης δόξας, λιγότερο γνωστές στο κοινό. Πόσοι γνωρίζουν, άλλωστε,

ματικό τους περιβάλλον, δεν παίζουν με στερεότυπα και δεν προσφέρουν ανατροπές από το

πως υπήρξε ο επί δεκαετίας σκηνοθέτης της Μαρίας Κάλλας; Ο κινηματογράφος, όμως, θα

πουθενά για να συγκινήσουν ή να δώσουν ένα ανούσιο αίσιο τέλος.

γίνει το πρώτο έδαφος σποράς των παθών του. Στη σκιά του ναζισμού και της φασιστικής

Δεν είναι τυχαίο που μια μικρή ταινία κατάφερε να κερδίσει το κοινό στη Θεσσαλονίκη

Ιταλίας, την εφιαλτικότερη περίοδο για τους Ευρωπαίους δημιουργούς, ο καλοαναθρεμμένος

και να βρει διανομή έστω και σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών. Ο Ξεναγός μπορεί να μην

ευγενής θα μεταμορφωθεί σε έναν ‘κόκκινο αριστοκράτη’ -όπως τον είχαν χαρακτηρίσει- και

έχει την πρωτοπορία που πουλάει ο Λάνθιμος ούτε τη Ζέτα Μακρυπούλια σε πρώτο πλάνο,

θα στρέψει την κάμερά του στο πρόσωπο της νοσηρής πραγματικότητας που τον περιβάλει”.

μπορεί όμως να μιλήσει στη γενιά του, χωρίς κηρύγματα, χωρίς μεγάλα συμπεράσματα. Απλά

(Πηγή: www.cinemanews.gr)

και αληθινά, όπως ζούμε.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
Πρωτοπαπαδάκη 32
ΣΥΡΟΣ

22810 85658
simvolo_siros@yahoo.gr
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Διαδρομές πολιτιστικού
ενδιαφέροντος στα
ξεχασμένα μονοπάτια
της Σύρου

cba

Μονοπάτια
νέοι δρόμοι

Kείμενο/Φωτογραφιεσ:
Τάσος Αναστασίου

Έξι μονοπάτια της Σύρου “ξαναγεννήθηκαν” και περιμένουν νέα βήματα να τα
πατήσουν. Εδώ και δέκα χρόνια η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, αναλαμβάνει την αποκατάσταση και ανάδειξη των παλιών λιθόστρωτων δρόμων και
μονοπατιών σε διαδρομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε πολλά Κυκλαδονήσια.
Φέτος, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη Σύρο, ολοκληρώνοντας την αποκατάσταση
διέλευσης σε 6 από τα 10 επιλεγμένα μονοπάτια του προς ανάδειξη δικτύου του
νησιού και πρότυπη σηματοδότηση στα 4 από αυτά.
Συνεργάστηκε για το σκοπό αυτό με ομάδες νέων εθελοντών απ’ όλο τον κόσμο
που ανέλαβε να συντονίσει η μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικής εργασίας για το
περιβάλλον “Έλιξ”.
Η προσπάθεια ξεκίνησε από τα μέσα του 2009. Από τότε αποκαταστάθηκε η διέλευση σε τέσσερις διαδρομές: Ερμούπολη (Πανάχραντος) - Ρηχωπό,Ρηχωπό - «Σπηλιά Φερεκύδη» - Πλατύ Βουνί, Ερμούπολη - Πισκοπειό - (Μονή Αγ. Βαρβάρας) (Κίνι) - Πηγή Τρυπητής - Δανί, Κίνι - Λωτό - Δανί - Γαλησσάς. Στη φετεινή χρονιά,
δύο δωδεκαμελείς ομάδες νέων εθελοντών της “Έλιξ” δούλεψαν στις διαδρομές:
Πλατύ Βουνί - Χαλανδριανή - Καστρί και Άνω Σύρος - Αληθινή - Ξυλοκοπή - Άγιος
Αθανάσιος.
Στο εγχείρημα αυτό, σημαντική ήταν η συνεισφορά του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, καθώς και του Ισιδωρείου Ορφανοτροφείου και της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου,
που διέθεσαν χώρους για τη στέγαση των ομάδων.
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Πέτρινοι
γίγαντες
Νάξος Σαγρί

Αμοργός

cba
κείμενο/φωτογραφιεσ:

Γιάννης Βαβίτσας // Τεχνολόγος Γεωπονίας,
MSc. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο μυαλό του Δον Κιχώτη ήταν εχθρικοί γίγαντες
που θα του έδιναν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
να κάνει επίδειξη ανδρείας και ηρωισμού. Στην
πραγματική ζωή και δη στο πρόσφατο παρελθόν
των Κυκλάδων, αυτοί οι πέτρινοι γίγαντες στέκονταν συνήθως πάνω σε ανεμοδαρμένους λόφους,

στη Μύκονο, την Αμοργό, τη Σαντορίνη και αλλού ή, πιο σπάνια, σε ψηλά και συνήθως απόκρημνα σημεία στην έξοδο κάποιου φαραγγιού
απ’ όπου οι βόρειοι άνεμοι έβγαιναν ενισχυμένοι,
όπως στην πίσω πλευρά της Άνω Σύρου.

Αμοργός

Μύκονος

Δουλειά των ανεμόμυλων ήταν να εκμεταλλεύονται τους ισχυρούς ανέμους
και μέσω των πανιών τους να βάζουν σε κίνηση ένα σύστημα ξύλινων αξόνων
και τροχών που μετέφεραν τη δύναμη του αέρα στη μυλόπετρα, η οποία τελικά
περιστρεφόταν. Μέσω μιας οπής στο κέντρο της μυλόπετρας, οι αγρότες έριχναν
τους σπόρους του σιταριού και του κριθαριού, οι οποίοι τελικά συνθλίβονταν
κάτω από το τεράστιο βάρος της για να δώσουν το αλεύρι.
Το εντυπωσιακότερο χαρακτηριστικό τους ήταν οι σκεπές τους που ήταν πλήρως περιστρεφόμενες ώστε να εκμεταλλεύονται τον αέρα απ’ όποια κατεύθυνση
και αν ερχόταν.
Οι ανεμόμυλοι κάποτε αποτελούσαν σημεία αναφοράς και πολλά μονοπάτια
οδηγούσαν σε αυτούς. Τα μονοπάτια γέμιζαν με κάρα ή γαϊδουράκια που πήγαιναν σιγά σιγά φορτωμένα με σακιά στον μύλο για να φύγουν τελικά ξαναφορτωμένα, αυτή τη φορά με τα σακιά γεμάτα αλεύρι.
Όμως, όσο ειδυλλιακές και αν φαντάζουν αυτές οι εικόνες σήμερα, τόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα τότε. Για να πάρουν τελικά το πολυπόθητο αλεύρι, ώστε
να έχουν ψωμί όλες οι οικογένειες, έπρεπε να σπείρουν τα χωράφια τους την
άνοιξη, να θερίσουν το καλοκαίρι και στη συνέχεια να αλωνίσουν το σιτάρι που
θα πήγαιναν στον μύλο. Χαρακτηριστική είναι η φράση παριανού πατέρα προς τα
ανήλικα παιδιά του κατά το αλώνισμα: “ούτε κεφάλι απ’ έξω, αυτό είναι το ψωμί
μας”, εννοώντας να μην πάει ούτε κόκκος σιταριού χαμένος.
Οι ανεμόμυλοι μπορεί να μη νικήθηκαν από τον Δον Κιχώτη, αλλά από τη
σύγχρονη βιομηχανία και την εκμηχάνιση των καλλιεργειών.
Σήμερα, οι ανεμόμυλοι στέκουν ακόμη διάσπαρτοι σε όλα τα νησιά, όμως τα
πράγματα έχουν αλλάξει. Δύσκολα θα βρούμε πια ανεμόμυλους με λειτουργικό
ρόλο. Ίσως κάποιοι στην Κάρπαθο να επιτελούν ακόμη τον αρχικό τους σκοπό.
Στις Κυκλάδες, κάποιοι επισκευάστηκαν εξ ολοκλήρου και έχουν τον ρόλο μουσείου, άλλοι έγιναν παραδοσιακοί ξενώνες, εστιατόρια ή μπαράκια. Οι περισσότεροι όμως, είτε καταστράφηκαν ή τους βλέπουμε μισογκρεμισμένους και χωρίς
σκεπές.

Μύκονος
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Ελεύθερη αγορά
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Κοινοβουλευτική
Δημοκρατία
κνύεται πως στο στόχαστρο

λαμβάνουν –φανερά πλέον– τα ηνία κι οι πρώτοι οδεύ-

των παντοδύναμων αγορών

ουν στα αζήτητα της Ιστορίας.
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λίθος της σύγχρονης Ευρώπης: η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

Εκλογές: Εάν, όποτε και εφόσον…
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δε, παρουσιάζει –στη χώρα
μας τουλάχιστον– το ζήτημα “εκλογές”, καθώς, ενώ η
συμφωνία για την κυβέρνηση Παπαδήμου περιελάμβα-

Οι τεχνοκράτες
στο προσκήνιο

cba

κείμενο:
Νικόλας Καμακάρης*
εικονογραφηση:
Δημήτρης Αντωνίου

νε ρητά ως ημερομηνία των εκλογών την 19η Φεβρουαρίου, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η

Η αρχή έγινε σχετικά

ημερομηνία αυτή αποσύρθηκε (…) από το δημόσιο δι-

αθόρυβα στην Πορτογαλία,

άλογο. Μάλιστα (τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γρά-

όπου σχετικά νωρίς επιτεύ-

φονταν αυτές οι γραμμές) στη θέση της δεν ετέθη καμιά

χθηκε η πολυπόθητη συναί-

άλλη ημερομηνία, αλλά αόριστα και γενικά χρονοδια-

νεση, ώστε να προωθηθεί η

γράμματα περί ολοκλήρωσης του έργου της μεταβατι-

μνημονιακή πολιτική. Ακο-

κής κυβέρνησης, ακόμη και προτάσεις περί συμφωνίας

λούθησαν πιο προχωρημένες

για παράταση της θητείας της έως το Σεπτέμβριο!

ο περιττός άνθρωπος
cba

κείμενο:
Ρούσσος Βρανάς*

οικονομικός νόμος, αλλά επειδή έτσι έχουν αποφασί-

Τα γεγονότα είναι πολύ πιο πειστικά από την προπα-

σει οι κυβερνήτες μας. Δεν πρέπει να μας περνάει ούτε

γάνδα των κρίσεων. Και τα γεγονότα αφηγούνται πως ο

λύσεις σε Ελλάδα και Ιταλία:

“Και γιατί όχι;”, θα αναρωτηθεί ένας πραγματιστής.

στην πρώτη, υπό την απειλή

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο ίσως να αποτελεί την καλύτερη

στιγμή από το νου η σκέψη πως προσπαθούν να κάνουν

παγκόσμιος πλούτος αυξάνεται συνεχώς, πως η ανθρω-

εξοβελισμού από την Ευρω-

δυνατή λύση για όλους: Οι οικονομικές ελίτ έχουν σα-

“Τη νιώθεις λοιπόν την κρίση, τον νιώθεις τον αδυ-

καλύτερη τη ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Ούτε

πότητα ποτέ δεν ήταν τόσο πλούσια όσο είναι σήμερα.

ζώνη, οι κυρίαρχες πολιτικές

φώς περισσότερες δυνατότητες χειρισμών με τα πολιτι-

σώπητο εναγκαλισμό της που σε ρίχνει στα γόνατα,

πρέπει να βαυκαλιζόμαστε με μάταιες προσδοκίες ότι

Πράγμα που δείχνει ξεκάθαρα πως όλες οι πολιτικές

δυνάμεις υποχρεώθηκαν σε

κά κόμματα δεσμευμένα. Ως εκ τούτου, οι όποιες “με-

που σου τσακίζει τη ραχοκοκαλιά, μέχρι που δεν εί-

κάποτε θα μας πούνε την αλήθεια. Επειδή η αλήθεια

που έχουν στόχο να μειώνουν ολοένα και περισσότερο

κυβέρνηση συνεργασίας με

ταρρυθμίσεις” προς όφελος τους, που προσέκρουαν στο

σαι πια παρά μια δυνατή κραυγή πόνου;”

είναι πως δεν μας χρειάζονται πια. Έχουμε διολισθήσει

τα εισοδήματα ολοένα και μεγαλύτερων τμημάτων του

επικεφαλής τεχνοκράτη, στη

πολιτικό κόστος της κάλπης, μπορούν να προωθηθούν

Ανιές Μεγιάρ.

σε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι δεν είναι πια τί-

πληθυσμού, είναι πολιτικές που αποβλέπουν στην εξα-

δεύτερη, επίσης, συγκροτήθηκε κυβέρνηση συνεργασί-

ανεμπόδιστα. Από την άλλη, τα πολιτικά κόμματα, χρε-

Ποια κρίση; Ας ξαναπαίξουμε πάλι με τις λέξεις,

ποτα περισσότερο από “σκουπίδια”, έλεγε ο Ζίγκμουντ

θλίωση των ανθρώπων σε μεγάλη κλίμακα. Όλα τα σή-

ας εξ ολοκλήρου από τεχνοκράτες.

οκοπημένα ιδεολογικά, άρα και ανήμπορα να δώσουν

όπως όταν ήμασταν παιδιά. Μια κρίση είναι κάτι ξαφ-

Μπάουμαν. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει καταντήσει περιτ-

ματα κινδύνου έχουν ανάψει. Ο κοινωνικός ιστός μοιά-

Με απλά λόγια: η σύγχρονη τάση στην πολιτική

λύσεις, έχουν το χρονικό περιθώριο να ανασυγκροτη-

νικό και απρόβλεπτο, κάτι βίαιο και πολύ περιορισμένο

τός. Δεν χρησιμεύει πια ούτε για εκμετάλλευση, κα-

ζει να έχει διαρραγεί ανεπανόρθωτα. Και οι εξωραϊστές

σκηνή της ΕΕ προβλέπει αναγκαστική και άνευ όρων

θούν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ώστε να διεκδι-

στο χρόνο, κάτι που έχει αρχή, μέση και τέλος, κάτι σαν

θώς του αφαιρούν ακόμη και τα πιο στοιχειώδη μέσα

του συστήματος, όσο και αν λένε πως η κατάσταση θα

(σχεδόν εκβιαστική…) σύμπραξη πολιτικών δυνάμεων

κήσουν μερίδιο στη διαχείριση της “επόμενης μέρας”.

μια μοχθηρή και ανεξέλεγκτη θεότητα που απροσδόκη-

για να συντηρηθεί στη ζωή. Μοιάζουμε με τα αδειανά

διορθωθεί, έχουν πάψει από καιρό να είναι πειστικοί.

βαγόνια ενός τρένου που τα αποσυνδέουν για να μπο-

Δεν βρισκόμαστε λοιπόν σε κρίση. Βρισκόμαστε στο

Η καθημερινή ειδησεογραφία αφόρητη… Μέρκελ και

(δηλ. κατάργηση θεμελιωδών εννοιών του κοινοβου-

Δεν είναι τυχαίο πως, ενώ η κυβέρνηση συνεργασί-

τα ανατρέπει τα σχέδια των ανθρώπων. Ή τουλάχιστον

Σαρκοζί…Κρίση χρέους… Ο τρόμος της ανεργίας…

λευτισμού, όπως η αξιωματική αντιπολίτευση) ώστε

ας υποτίθεται πως μάχεται για τη διάσωση της χώρας,

αυτό πιστεύαμε μέχρι τώρα. Λάθος. Σήμερα πια είναι

ρέσει να σκαρφαλώσει μια ανηφόρα, με το έρμα που

τέλος του δρόμου. Στην παλινόρθωση μιας κοινωνικής

Η ζώνη του ευρώ… Εντός ή εκτός…; Κίβδηλα δια-

να προωθηθούν πολιτικές που υποδεικνύονται από τις

στα κόμματα που τη στηρίζουν συντελούνται πυρετώ-

ξεκάθαρο πως, όσο μπορούμε να θυμηθούμε, μέσα

ξεφορτώνεται ένα πλοίο για να μπορέσει να ξεπεράσει

φεουδαρχίας, όπου οι πλούσιοι συντρίβουν όλους τους

κυβεύματα και χαλκευμένες απαντήσεις… Συναινέ-

αγορές. Και, φυσικά, χωρίς όλη αυτή η διαδικασία να τί-

δεις διεργασίες. Τόσο στο ΠΑΣΟΚ, που σαφώς φέρει

από κρίσεις πορεύεται ο κόσμος. Ζούμε σε έναν κόσμο

τη φουρτούνα.

άλλους. Και είναι αυτό η άρνηση όλων εκείνων που

σεις και μονόδρομοι… Παπανδρέου και Σαμαράς…

θεται στη βάσανο της λαϊκής βούλησης. Ή αλλιώς: “στη

τα σοβαρότερα πλήγματα από τη μνημονιακή διακυ-

διαρκών κρίσεων. Λιγότερο ή περισσότερο μόνιμες,

Κάθε κρίση, λέει η κοινωνιολόγος Ανιές Μεγιάρ,

κατέκτησαν οι άνθρωποι τα τελευταία εξήντα χρόνια.

Τεχνοκράτες στην εξουσία... Δημοκρατία…; Τέλος

Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα”, στη δημοκρατία,

βέρνηση, όσο και στη ΝΔ, που βρίσκεται σε ισορροπία

λιγότερο ή περισσότερο επώδυνες, ανάλογα με την

δεν είναι παρά η απροκάλυπτη και προμελετημένη επι-

Είναι το τέλος του κοινωνικού συμβολαίου. Είναι το

εποχής…

όμως, υπό την ελεύθερη αγορά, υπάρχουν ή τουλάχι-

τρόμου ανάμεσα στην αντιμνημονιακή ρητορεία και τη

κοινωνική θέση των ανθρώπων. Είναι ξεκάθαρο πως

τάχυνση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε εδώ και δεκαε-

τέλος του πολιτισμού.

στον πρέπει να υπάρχουν.

συγκυβέρνηση, οι συσχετισμοί κι οι διεργασίες εντός

οι κρίσεις δεν πλήττουν όλους το ίδιο. Η κρίση φέρ-

τίες, μιας διαδικασίας σκόπιμης και συνειδητής που έχει

Θα ήταν το τέλος του πολιτισμού. Αν οι λαοί δεν

Στην περιδίνηση της κρίσης χρέους παραμένει η
ΕΕ, μιας κρίσης που καθιστά επίφοβη ακόμη και την

Η χώρα μας, ίσως, αποτελεί την πιο χαρακτηριστική

(αλλά και μεταξύ) των κομμάτων αναζητούν το πρό-

νει κοινωνική αταξία. Μα το παράδοξο είναι πως από

σκοπό να κλείσει την παρένθεση των δικαιωμάτων του

είχαν συνειδητοποιήσει πως η πολιτική τάξη έχει χάσει

ίδια την υπόσταση της. Οι γνωμοδοτήσεις των διεθνών

περίπτωση: μετά από δύο χρόνια εφαρμογής μιας αδιέ-

σωπο που θα κληθούν να επιδείξουν, αργά ή γρήγορα,

αυτή την κοινωνική αταξία, οι κερδισμένοι είναι πάντα

ανθρώπου η οποία άνοιξε ύστερα από τα τραύματα του

σήμερα πια κάθε αξιοπιστία και νομιμοποίηση. Ιδίως

οίκων αξιολόγησης αγγίζουν αργά, αλλά σταθερά –μετά

ξοδης πολιτικής και υπό το βάρος ασφυκτικών πιέσεων,

στην εκλογική αναμέτρηση.

οι λίγοι και οι χαμένοι πάντα οι πολλοί, όπως ακριβώς

μεγάλου πολέμου. Ο στόχος της κρίσης ως συνειδητής

οι νέοι έχουν αρχίσει να συγκροτούν μια κρίσιμη μάζα

τα P.I.G.S.– ακόμη και τον “σκληρό πυρήνα” της Ευ-

συγκροτήθηκε –ως μοναδική και αναπόφευκτη λύση– η

Αρχή της νύχτας… Σύνοδοι Κορυφής… Γαλλο-

συμβαίνει και στην κοινωνική τάξη.

και συνεχούς οικονομικής διαδικασίας που δεν αναπτύσ-

σε πολλές χώρες του κόσμου. Πολύ πριν από τη γενιά

ρώπης, όπως τη Γαλλία ή και την ίδια τη Γερμανία. Στο

κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ, με

γερμανικός άξονας… Η Ευρώπη διαλύεται… Συγκυ-

Κάθε μέρα τα μέσα ενημέρωσης περιφέρουν την

σει τίποτα και επιδεινώνει τα πάντα, ο απώτατος στόχος

του Twitter και του Google, πριν από έξι δεκαετίες, ο

στόχαστρο δεν βρίσκονται, πλέον, μόνο τα μαύρα πρό-

πρωθυπουργό τον “διεθνούς κύρους και εμβέλειας άν-

βερνήσεις… Η ακροδεξιά στην εξουσία… Η Αριστερά

κρίση σαν ένα ξεθαμμένο πτώμα που φοβίζει. Απατη-

αυτής της κατάστασης του μόνιμου σοκ, είναι ο αφανι-

Αλμπέρ Καμύ είχε δείξει πως η εξέγερση αναπόφευκτα

βατα, αλλά και οι καλύτερες ευρωπαϊκές οικογένειες.

θρωπο των αγορών”, Λουκά Παπαδήμο. Μια επιλογή

σε αφασία… Δημοκρατία εν υπνώσει… Οι λαοί στο

λές κυβερνήσεις καταστρώνουν σχέδια για να το ξα-

σμός των μεσαίων τάξεων. Και σε αυτό δεν μπορούμε να

περνάει από την ατομική οργή στις συλλογικές αντι-

Η ζοφερή κατάσταση στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι απο-

που –ασχέτως της αναγνωρισμένης αξίας του προσώ-

περιθώριο… Πρέπει να αποφασίσουν… Πώς θα ζή-

ναχώσουν στον τάφο του και μοιράζουν κίβδηλες υπο-

μην αναγνωρίσουμε στο σύστημα μια ωμή ειλικρίνεια.

δράσεις. Και έγραφε στον Επαναστατημένο άνθρωπο:

κάλυψε τις δραματικές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες

που– καταδεικνύει περίτρανα την απόλυτη χρεοκοπία

σουν ή πώς θα πεθάνουν...

σχέσεις για ανάπτυξη, ενώ το μοναδικό πράγμα που

Οι μεσαίες τάξεις είναι πάντα προσωρινές, προκύπτουν

“Εξεγείρομαι, άρα υπάρχουμε”.

της ΕΕ και απογύμνωσε την όποια ψευδαίσθηση κοινού

της πολιτικής και την επικυριαρχία των αγορών. Έως

αναπτύσσεται είναι η ταχύτητα με την οποία βαθαί-

μόνο σε συγκυρίες παροδικής ευμάρειας. Ώσπου να ξε-

οράματος. Η κρίση ξηλώνει, ήδη, θεμελιώδεις αξίες για

τώρα, ο ελάχιστος σεβασμός στα δημοκρατικά προσχή-

*Ο Νικόλας Καμακάρης παρουσιάζει την εκπομπή “Ημε-

νουν οι ανισότητες και επιδεινώνεται η κατάσταση των

σπάσει η επόμενη κρίση και να τις συντρίψει αποκαθι-

την ευημερία των λαών, όπως η αγορά εργασίας και

ματα απαιτούσε την πολιτική στο προσκήνιο και τους

ρολόγιο Καταστρώματος” κάθε Σαββατοκύριακο 7.00 -

ανθρώπων. Και δεν παύει να επιδεινώνεται, όχι επειδή

στώντας τις δύο βασικές τάξεις του συστήματος: τους

* Ο Ρούσσος Βρανάς γράφει τη στήλη “Δρόμοι” στην

το κοινωνικό κράτος. Ωστόσο, πέραν αυτών, αποδει-

τεχνοκράτες στο παρασκήνιο. Εφεξής, οι δεύτεροι ανα-

10.00 στο Ράδιο Εννέα 98.9 FM.

έτσι προστάζει κάποιος αδυσώπητος και αξεπέραστος

πλούσιους και τους φτωχούς, το 1% και το 99%.

εφημερίδα “Τα Νέα”.

εικονογράφηση: Paul Kuczynski
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Βιβλίο...
αντίδοτο
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κείμενο:

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

που χρήζουν ακρόασης
(a)
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se
μουσική

(d)

(b)

(c)

κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

Ένα βιβλίο είναι ένας μικρός θησαυρός και παράλληλα ένα οικονομικό δώρο.
Ένα από αυτά τα απλά αγαπημένα πράγματα που είναι διαφορετικά για τον καθένα προσωπικά και που, εν τέλει, αποτελούν το μόνο αντίδοτο στους δύσκολους
καιρούς που ζούμε
Με αφορμή την νέα ταινία του Νίκου Κουτελιδάκη, οι εκδόσεις Καστανιώτη μας δίνουν και πάλι την ευκαιρία να ξαναδιαβάσουμε το δέκατο τρίτο κατά σειρά μυθιστόρημα
του Γιάννη Ξανθούλη, Το τανγκό των Χριστουγέννων με πρωταγωνιστή τον Λάζαρο
Λαζάρου, έναν κουρασμένο εργένη έτοιμο να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα του 2002 γνωρίζοντας πως ίσως να είναι τα τελευταία του. Βυθισμένος στη μοναξιά και στον τρόμο,
παραδίδεται στο παρελθόν του και ξαναζεί τα Χριστούγεννα του 1970, στο Στρατόπεδο
Λοχαγού Βάτη, στον Έβρο. Ένα τανγκό θα γίνει η αφορμή για να αποκαλυφθούν σχέσεις,
έρωτες και απελπισμένοι άνθρωποι, μέσα από ξεκαρδιστικά δραματικές συγκυρίες που θα
σημαδέψουν τη ζωή του σαν σκοτεινός αισθησιακός εφιάλτης.

H Polly και η λοιπή κοριτσοπαρέα

Metals (b), μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει την πρόοδο της Καναδής Feist. Περπατώντας

Οι Λονδρέζοι έχουν την τάση να εξαντλούν από νωρίς τα εισιτήρια των μεγάλων συναυλιών,

στο μεταίχμιο του εναλλακτικού απ’ όπου ξεκίνησε, η φήμη που έχει πλέον αποκτήσει προκα-

αλλά και να κάνουν παράλληλα αρκετές ακυρώσεις την τελευταία στιγμή, δίνοντας έτσι τη δυ-

λεί επεισόδια που συνάδουν με σταρ τύπου Madonna (βλέπε φανατικούς ακροατές έξω από

νατότητα σ’ εμάς τους αργοπορημένους ν’ αγοράζουμε τα ακυρωμένα εισιτήρια φθηνότερα!

το ξενοδοχείο της). Αυτό οφείλεται και στην ποιότητα της μουσικής της, που γεννά έντονα

Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να πάμε στο ιστορικό Royal Albert Hall για την τελευταία

συναισθήματα. Μπαλάντες, κατά κύριο λόγο, με μελωδίες που επενδύονται από την αιθέρια

εμφάνιση της περιοδείας της PJ Harvey. Η Polly Jean, άλλοτε αγαπημένη του Nick Cave,

φωνή της, απλά κιθαριστικά περάσματα και γέφυρες με κλασικά έγχορδα. Τα ξεσπάσματα

θέλει με κάθε τρόπο να αποδείξει ότι έχει ωριμάσει. Οι χορδές από τις φασαριόζικες κιθάρες

καθίστανται αναγκαία για να κρατούν τον ακροατή σε επαγρύπνηση.

σκουριάζουν, αφού στην αγκαλιά της κρατάει το ιδιαίτερο autoharp. Οι ακροατές της πλέον
γεμίζουν θέατρα και ξεκουράζονται από την ορθοστασία των κλαμπ. Οι στυλιστικές της επι-

Η εκρηκτική επιτυχία του “Dog days are over” και “Rabbit Heart” έκανε πολλούς να αδη-

λογές προσπερνούν τα αισθησιακά μίνι φορέματα της γκαρνταρόμπας της, προκειμένου να

μονούν για το επόμενο βήμα της Florence & the Machine. To Ceremonials (c) φαίνεται ότι

συμβάλλουν στην συνολική αλλαγή της εικόνας της.

άξιζε την υπομονή. Η Florence κράτησε το επίπεδο ψηλά. Φαίνεται ότι δεν παρασύρθηκε να

Όταν τα πολλά φώτα σβήνουν, η Polly παίρνει τη θέση της στη μια πλευρά της σκηνής, απο-

προσπαθήσει να δημιουργήσει τη συνέχεια των επιτυχιών της, αλλά αφοσιώθηκε στην ουσία

μονωμένη από την μπάντα της. Δεν απαιτείται πλέον οπτική επικοινωνία με τους διαχρονικούς

της τέχνης της. Τα μουσικά όργανα που συνθέτουν ένα ποπ τραγούδι συναντάνε τα αντίστοιχα

πυλώνες John Parish και Mick Harvey, αφού όλοι γνωρίζουν καλά το ρόλο τους. Το τελευταίο

της κλασικής ενορχήστρωσης. Με τη δραματικότητα της φωνής της, τη λυρικότητα της άρπας

άλμπουμ είχε φυσικά την τιμητική του, όπως και οι συνθέσεις που ακολούθησαν το “Stories

και των λοιπών εγχόρδων, τη δυναμική της ποπ προσέγγισης, το αποτέλεσμα αφήνει περιθώ-

from the city” (ήταν αυτές που σήμαναν εσωστρεφή αλλαγή της Harvey). Κλεισμένη στον

ρια για μια ιδιαίτερη ακρόαση.

Το νήμα από τη Victoria Hislop και τις εκδόσεις Διόπτρα μας μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη του 1917 την ώρα που γεννιέται ο Δημήτρης Κομνηνός. Την ίδια στιγμή, μια
πυρκαγιά σαρώνει την ακμάζουσα πολυπολιτισμική μητρόπολη, όπου χριστιανοί, εβραίοι
και μουσουλμάνοι ζουν πλάι-πλάι. Αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά καταστροφικών
γεγονότων που θα αλλάξουν για πάντα τη φυσιογνωμία της πόλης, καθώς ο πόλεμος, ο
φόβος και οι διωγμοί αρχίζουν να διχάζουν τους κατοίκους της. Πέντε χρόνια αργότερα,
η νεαρή Κατερίνα διαφεύγει στην Ελλάδα, όταν η πατρίδα της στη Μικρά Ασία ισοπεδώνεται από τα τουρκικά στρατεύματα. Έχοντας χάσει τη μητέρα της μέσα στο πανδαιμόνιο
της φυγής, βρίσκεται μόνη της πάνω στο πλοίο προς έναν άγνωστο προορισμό. Από εκείνη τη μέρα, οι ζωές των δύο αυτών ανθρώπων πλέκονται άρρηκτα μεταξύ τους αλλά και
με την ιστορία της Θεσσαλονίκης.

εαυτό της δεν ανταποκρίθηκε στις παροτρύνσεις του κοινού. Συχνά χανόταν στο σκοτεινό

Ο Μπρετ Ίστον Έλλις επανέρχεται μετά από είκοσι πέντε χρόνια με τις Αυτοκρατορικές Απολαύσεις, για να καταπιαστεί για άλλη μια φορά με τους ήρωες από το εκπληκτικό “Λιγότερο από μηδέν”, το έργο που άφησε εποχή. Ο Κλέι, επιτυχημένος σεναριογράφος σήμερα, επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες για το κάστινγκ της
νέας του ταινίας και σύντομα επανασυνδέεται με τους νεανικούς φίλους του. Η Μπλερ,
πρώην ερωμένη του Κλέι, είναι πλέον παντρεμένη με τον Τρεντ, έναν επιτυχημένο αμφισεξουαλικό μάνατζερ και τα πάρτι που διοργανώνουν στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς
θυμίζουν ρωμαϊκά όργια. Ο Κλέι επίσης συναντά ξανά τον παιδικό του φίλο Τζούλιαν,
έναν ανανήψαντα πρώην χρήστη ναρκωτικών. Γνωρίζεται τέλος με μια νεαρή ηθοποιό,
που είναι αποφασισμένη να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να πάρει τον πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ταινία του. Οι ήρωες του βιβλίου κινούνται σ’ ένα περιβάλλον χλιδής αλλά και
παρακμής, όπου κυριαρχούν το σεξ, το χρήμα και τα ναρκωτικά, η αλαζονεία, η προδοσία, η εκδίκηση και η απουσία ηθικών φραγμών. Οι πλούσιοι έφηβοι της δεκαετίας του
’80 βιώνουν την κρίση της μέσης ηλικίας σε μια χώρα που βρίσκεται από καιρό σε κρίση
αξιών. Ένα ατμοσφαιρικό νεονουάρ μυθιστόρημα, μια περιήγηση στις σκοτεινές πλευρές
της σύγχρονης κοινωνίας από τον Κέδρο.

**//The Garden Novels – Your hand in mine

μέρος της σκηνής κι επανερχόταν με μια καλοκουρδισμένη κιθάρα στα χέρια.

Η εξ Αμερικής ορμώμενη My Brightest Diamond αποτελεί έκπληξη της χρονιάς. Η χαρι-

Πολύ θα ήθελε να μας μεταφέρει σε μια εποχή γοτθική, με δεσπόζoν χρώμα το μαύρο. Η

τωμένη Sharon Worden μπορεί να υστερεί σε ύψος αλλά επικρατεί με το τρομερό βάθος της

καθολική σιωπή που σκέπαζε το χώρο στις διακοπές των τραγουδιών ήταν ένα δείγμα της

φωνής της. Μπορεί ακόμα να κινείται στους χώρους του υπογείου (τα συγκριτικά χαμηλά

επιβλητικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε. Οι απαραίτητες μνήμες από το παρελθόν, όπως η

στατιστικά στο youtube αποτελούν ένα δείγμα), αλλά ο δίσκος All things will unwind (d) θα

επιλογή της “Angelene”, βοήθησαν όλους να νιώσουν πιο άνετα.

ήταν άδικο να περάσει απαρατήρητος. Δύσκολα κάποιος καλλιτέχνης της ποπ μπορεί να ξεπεράσει το επίπεδο ενορχήστρωσης των συνθέσεων της, που περιλαμβάνει κλασικά έγχορδα,

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη έχουμε ένα ακόμη βιβλίο, από τον αγαπημένο
Νικολό Αμανίτι. Μια αποθήκη. Ένας εσωστρεφής και κάπως νευρωτικός έφηβος. Ένα αθώο ψέμα. Η ψευδαίσθηση ότι μπορεί κανείς να ζήσει μόνος, μακριά
από τον κόσμο, μακριά από κάθε ενοχλητικό στοιχείο. Και η αναπάντεχη άφιξη
μιας άγνωστης που θα ανατρέψει τα πάντα. Το Εγώ κι εσύ μιλάει για έναν έφηβο που καλείται να αναμετρηθεί με τους συνομήλικούς του. Είναι μια τρομερή
δοκιμασία στην οποία σπανίως αναφερόμαστε. Ο Λορέντσο, ο πρωταγωνιστής,
είναι ένα βασανισμένο αγόρι, κλεισμένο στον εαυτό του, εξόριστο στον κόσμο
του. Δεν έχει φίλους. Βιώνει την οικογένεια και το σχολείο ως στοιχεία ξένα σε
αυτόν. Νιώθει όμως την παρόρμηση να αλλάξει (.…) Kαι τότε αποφασίζει να
ακολουθήσει μια στρατηγική που θα τον κάνει να μοιάζει με τους άλλους... Μια
αξέχαστη ιστορία για το πιο απλό αλλά και το πιο αξεδιάλυτο από τα μυστήρια
της ζωής: το πώς κανείς γίνεται από παιδί άντρας. Ένα μικρό αριστούργημα.

Κι ενώ το Let England Shake (a) μετράει ψήφους για τις υψηλές θέσεις στα καλύτερα της

πνευστά και πολλές οκτάβες. Η εμφάνισή της στο ναό του St-Giles-in-the-fields στο Λονδίνο

χρονιάς, οι επίδοξοι συνεχιστές της PJ Harvey ανταγωνίζονται για μια θέση κοντά του. Συ-

αποτέλεσε ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία, την οποία η Worden εμπλούτισε με ιστορίες και

γκρίνοντας την πρώτη της επιτυχία “Mushaboom” με τις συνθέσεις του τελευταίου δίσκου

εύστοχες χοροθεατρικές φιγούρες.

(Inner Ear)

Η τεσσαρακοστή κυκλοφορία της αγαπημένης Inner Ear έμελλε να είναι το δεύτερο άλμπουμ των Your Hand in Mine. Το ντεμπούτο τους
αποτέλεσε μουσική επένδυση για βουβή ταινία. Οι ήχοι στο παρόν θα μπορούσαν να έχουν την ίδια κατάληξη. Όλες οι συνθέσεις, πλην μίας,
είναι ορχηστρικές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που καθιστά κινηματογραφικό τον ήχο του βορειοελλαδίτικου ντουέτου. Η μίξη μαντολίνου με
ακορντεόν γεννούν έντονα συναισθήματα νοσταλγίας από μουσικά θέματα που τύλιξαν το σελιλόιντ των Βαλκανίων αλλά και της Γαλλίας, με
πιο έντονα αυτό της Amelie και της Betty Blue. Η αλήθεια είναι ότι η μουσική τους απευθύνεται σε μεγάλα (με όρους εμπειριών και μνήμης)
ακροατήρια, αλλά υποστηρίζονται μέχρι στιγμής από τους φίλους της εναλλακτικής σκηνής, που δεν φημίζονται τόσο για την ουσία όσο για
το φαίνεσθαι (μερική απόδειξη αυτού αποτελεί η ελλειπής υποστήριξη εμφανίσεων σπουδαίων συγκροτημάτων).
Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, αφού το ελληνικό αυτί είναι ευερέθιστο σε παρόμοια ηχοτόπια. Έτσι, έχουν να συναγωνιστούν μεγάλους συνθέτες, όπως ο Κυπουργός κι ο Χατζιδάκις αλλά και σύγχρονους, όπως ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Από την άλλη, οι ίδιοι φαίνεται
να έχουν στο μυαλό τους περισσότερο τη νεοσύστατη γενιά των gypsy-rocker με πρωτεργάτη τον Beirut. Μια θέση στην πρώτη κατηγορία σίγουρα απαιτεί από τη μεριά τους μεγαλύτερη συνθετική αρτιότητα και τη συμβολή ειδικών (δεν γίνεται δύο άτομα να μπορούν να
παίζουν εξίσου καλά τόσα όργανα), για να ξεπεραστεί για παράδειγμα η ξερή χρήση των κρουστών.
Ίχνη πρωτοτυπίας μπορούν να δικαιολογηθούν από τη συνύπαρξη παραδοσιακών οργάνων με άλλα πιο ανορθόδοξα, όπως το θέρεμιν
και τα μουσικά κουτιά. Όμως, όλα τα τραγούδια κινούνται γύρω από το ίδιο μοτίβο που οδηγεί το σύνολο να μοιάζει με πειραματική
διατριβή πάνω στο συγκεκριμένο μουσικό πεδίο.

**
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Kείμενο:
Πάνος Δραμυτινός
Εικονογραφηση:
Δημήτρης Αντωνίου

Φαίνεται ότι η έλλειψη λογικής κι ευθυκρισίας, καθώς και η αδιαφορία κι η άγνοια των
ψηφοφόρων-καταναλωτών προϊόντων και πολιτικής δεν είναι απλά ένα φυσικό φαινόμενο. Μάλλον πρόκειται για το προϊόν μιας μεθοδευμένης προσπάθειας με στόχο τη διατή-

“Σε τούτη την πατρίδα

ρηση ενός κρίσιμου ποσοστού παραλογισμού που θα κρατάει την κοινή γνώμη εύπλαστη
και δεκτική σε σχεδιασμούς που υπηρετούν τους λιγότερους αντί για τους περισσότερους.

τι γυρεύω;

Φαίνεται υπαίτιος για αυτό να είναι ο καπιταλισμός, τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά
του οποίου είναι πλέον ευδιάκριτα, ο οποίος σήμερα τα παίζει όλα για όλα προκειμένου να

Με μισθοφόρους και

αποκτήσει πλήρη έλεγχο των οικονομικών υποδομών ανά την υφήλιο.

πραιτωριανούς”

Η συγκατάθεση της κοινής γνώμης ήταν πάντοτε το υπέρτατο έπαθλο της κοινωνικής μηχανικής, αλλά για να διατηρείται ικανός αυτός ο μηχανισμός δεν απαιτείται μόνο ο σχεδιασμός

(στίχος του

βραχυπρόθεσμων δράσεων μέσω των ΜΜΕ που παραπληροφορούν σκόπιμα και η ρητορική

Μάνου Ελευθερίου)

(βλ. καλοσχεδιασμένα ψέματα) που υιοθετείται από τους προδότες εξουσιαστές μας. Προς τον
ίδιο σκοπό, ενεργοποιούνται, επίσης, μακροπρόθεσμες μεθοδεύσεις που τελικά θα φθείρουν
δόλια τη θεμελιώδη ανάγκη που υπάρχει για ακηδεμόνευτη σκέψη, ραχοκοκαλιά της υγιούς
δημοκρατίας και της εποικοδομητικής πολιτικής κουλτούρας.
Στην πρώτη περίπτωση, αυτή των βραχυπρόθεσμων δράσεων, οι φορείς της αλλοίωσης της
αλήθειας (ΜΜΕ, πολιτικοί) χειραγωγούν τη μνήμη. Η δολιοφθορά της μνήμης φαίνεται να έχει
εκτελεστεί με ποικίλους τρόπους. Αφενός, τα ΜΜΕ ξέρουν να διατυπώνουν την πληροφορία

Το μέλλον διαρκεί πολύ

με τέτοιο τρόπο ώστε να επιδρούν στρατηγικά στην κοινή γνώμη (μάλιστα, μετρούν τακτικά
την επίδρασή τους μέσω των δημοσκοπήσεων που χρειάζονται για να σχεδιάζουν τις επερχόμενες ρητορικές τους). Αφετέρου, οι πολιτικοί όταν αλληλοκατηγορούνται, βγάζουν τα άπλυτα ο

cba

Kείμενο:
Γιώργος Ασσύριος
Εικονογραφηση:
Βασίλης Ευδοκιάς

ενός του άλλου στη φόρα, αλλά ποτέ δεν θίγουν κάποιες βασικές απάτες, τις οποίες καταρχήν
και από κοινού προστατεύουν, επειδή γνωρίζουν πως διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την
επίμονη λαβή τους στην εξουσία. Τέλος, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης μοιάζει με ένα διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών, που ο πολίτης προλαβαίνει να επεξεργαστεί σε μικρά χρονικά
διαστήματα μεταξύ εργασίας και ψυχαγωγίας. Όταν, όμως, η εργασία και η ψυχαγωγία διαρκεί
περισσότερο, μένει λιγότερος χρόνος για ενασχόληση με την πολιτική. Άρα, αν κάποιος θέλει
να μη σκεφτόμαστε την πολιτική, θα πρέπει να μας προσφέρει περισσότερο θέαμα και να μας
αναγκάσει να δουλεύουμε περισσότερο διατηρώντας μας σε κατάσταση ανέχειας.
Στη δεύτερη περίπτωση όμως, εκείνη των μακροπρόθεσμων δράσεων, η απάτη είναι βαθύτερη και περισσότερο δυσδιάκριτη. Ο εκφυλισμός των ηθών, η μετριοπάθεια και ο ατομισμός
είναι χαρακτηριστικά που “απαιτούνται” για να αποδεχόμαστε και να αναπαράγουμε την κακή

Ο Νοέμβρης που πέρασε θα αφήσει αναμφίβολα ανεξίτηλο το αποτύπωμα του στις επόμενες δεκαετίες.
Πολλοί ιστορικοί θα ασχοληθούν μαζί του και πολλοί
θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν διάφορα εννοιολογικά σχήματα για την καλύτερη ερμηνεία του. Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος για να δοκιμάσουμε κάτι
αντίστοιχο. Πέντε όμως διαφορετικές εικόνες της τελευταίας περιόδου αποτυπώνουν, κατά τη γνώμη μου,
από διαφορετικές οπτικές γωνίες, το τι πραγματικά
συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.

αισθητική, να θεωρούμε τους εαυτούς μας και τις κοινότητές μας ανίσχυρες και να θέτουμε

χρήματα για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας του

με έντονο ιδεολογικό συμβολισμό, καθώς δηλώνει ενδεχο-

“ευαγούς” ιδρύματος.

μένως το τέλος μιας εποχής και την απαρχή μιας νέας. Το

Η τρίτη εικόνα αναφέρεται στην απόφαση των Γιατρών

βράδυ της 16ης Νοέμβρη 2011, τριάντα οκτώ χρόνια μετά

του Κόσμου να αναλάβουν ανθρωπιστική αποστολή, όχι σε

την εξέγερση του Πολυτεχνείου και σχεδόν την ίδια ώρα που

κάποια αφρικανική χώρα αυτή τη φορά, αλλά στο εσωτερι-

το άρμα των χουντικών ξεκινούσε για το Μετσόβιο με σκοπό

κό της ίδιας της Ελλάδας. Είκοσι δύο χρόνια και μετά από

την αιματηρή καταστολή των δημοκρατικών ελπίδων του ελ-

διεθνή ανθρωπιστική δράση σε πάνω από 50 χώρες, οι 600

ληνικού λαού, έπαιρνε ψήφο εμπιστοσύνης η νέα κυβέρνη-

Έλληνες Γιατροί του Κόσμου γυρίζουν φέτος στην Ελλάδα,

ση, στη σύνθεση της οποίας συμμετέχει σε υπουργική θέση

εστιάζοντας όλη τους τη δράση αποκλειστικά στη χώρα μας.

και ο επικεφαλής της νεολαίας του δικτάτορα Παπαδόπου-

Διαπιστώνεται, ήδη από πολλές πλευρές πως o υποσιτισμός

λου. Είδες τι γυρίσματα έχει η ιστορία; Τριάντα οκτώ χρόνια

-έννοια άγνωστη για την Ελλάδα των τελευταίων 30 χρό-

μετά, η “εθνική συναίνεση” φέρνει στην εξουσία τούς συνε-

νων- είναι πλέον πραγματικότητα. Είχαν προηγηθεί άλλω-

χιστές των συνταγματαρχών, σ’ έναν αντίστροφο Νοέμβρη,

στε καταγγελίες εκπαιδευτικών για παιδιά που λιποθυμούν

ένα Νοέμβρη της παλινόρθωσης και της αποκατάστασης των

στο σχολείο λόγω ασιτίας και φοιτητών σε ΤΕΙ που είχαν

μεγάλων “αδικημένων” της Μεταπολίτευσης, των νοσταλ-

μέρες να φάνε, λόγω περικοπών στη φοιτητική σίτιση.

γών της εθνικής τάξης και των βασανιστών της ΕΣΑ.

το ατομικό μας συμφέρον υπεράνω της κοινωνίας και πολλές φορές εις βάρος της. Άλλωστε,

Η πρώτη είναι μια εύστοχη γελοιογραφία του Στάθη.

Η τέταρτη εικόνα είναι λιγότερο εμφανής και προϋπο-

Πέντε διαφορετικές εικόνες, θραύσματα και επιμέρους

πολλές φορές κανείς μπορεί να αντλήσει συμπεράσματα όχι μόνο από ό,τι γίνεται αλλά και από

Παρουσιάζει την Αθήνα στα χρόνια της Κατοχής, όπου ένα

θέτει μια κάπως μεγαλύτερη παρατηρητικότητα. Ξεφυλλί-

ψηφίδες μιας πολυσύνθετης πραγματικότητας, με μια όμως

ό,τι δεν γίνεται: Η αναμενόμενη συμπεριφορά ενός κράτους δεν μπορεί μην είναι η πρόοδος

όχημα του γερμανικού στρατού ανακοινώνει στους πολίτες

ζοντας τις τελευταίες σελίδες των εφημερίδων ή παρατηρώ-

κοινή λογική: την κοινωνική και πολιτική οπισθοδρόμηση

της καλαισθησίας, η προαγωγή της ανθρώπινης ικανότητας και η αλληλεγγύη. Το γεγονός πως

της Αθήνας με τελεσίδικο τρόπο: «Προσοχή, Προσοχή! Η

ντας μικρά διαφημιστικά στους τοίχους και στις στάσεις των

και την ολομέτωπη επίθεση του πλούτου στον κόσμο της

τέτοιες μορφές πολιτικής απουσιάζουν βοηθάει στην άντληση σημαντικών συμπερασμάτων

κυβέρνηση των τραπεζών έπεσε. Στο εξής θα κυβερνούν οι

λεωφορείων, κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι διαφημί-

εργασίας.

για τις στοχεύσεις του πολιτικού μας κόσμου. Εξάλλου, από τη στιγμή που ούτε το εκπαιδευ-

ίδιοι οι τραπεζίτες».

ζονται παντού ενεχυροδανειστήρια, πρόθυμα να “διευκολύ-

Κάπου εκεί ωστόσο, ανάμεσα στη σκοτεινιά του φε-

τικό μας σύστημα έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια αυτών των αξιών, αλλά επιμένει να

Η δεύτερη εικόνα προέρχεται από το σοβαρό κόσμο της

νουν” συμπολίτες μας, αγοράζοντας ή καλύτερα ανταλλάσ-

τινού Νοέμβρη και ενόψει ενός πολύ δύσκολου χειμώνα,

επιδίδεται στη στείρα χρήση του ανθρώπινου δυναμικού για αποθήκευση πληροφοριών, τότε

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τη στιγμή που ανακοινώ-

σοντας χρήματα με -κατά προτίμηση- χρυσά κοσμήματα.

υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, ανοικτό στον ήλιο του μέλλο-

καταλαβαίνει κανείς και τους απώτερους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής.

νονταν οι νέες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις,

Βλέπετε, ο χρυσός γνωρίζει ανοδικές τάσεις, εξαιτίας της

ντος. Ο κόσμος που συγκεντρώνεται στις πλατείες και τους

Οραματίζομαι κι εγώ, όπως φαντάζομαι τόσοι άλλοι, μια επανάσταση. Εκείνη την ημέρα

πέρασε στα ψιλά μια κάθε άλλο παρά ασήμαντη είδηση: η

αστάθειας των εθνικών νομισμάτων. Οι αποκρουστικοί το-

δρόμους, που βαδίζει με το κεφάλι ψηλά και κάνει την οργή

που περισσότερο από ένστικτο παρά από λογική, θα αποφασιστεί συλλογικά αλλά αυθόρμητα

τράπεζα Proton του κύριου Λαυρεντιάδη επιδοτήθηκε με

κογλύφοι που βλέπαμε στις παλιές ταινίες του ελληνικού κι-

του σύνθημα. Αυτό το ανθρώπινο ποτάμι που μήνα με το

ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης που θα παρακάμπτει τις μεθοδεύσεις της κοινωνικής μηχανι-

1,6 δις ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρυθμία του

νηματογράφου, ο Σταρένιος και ο Μάτσας για παράδειγμα,

μήνα φουσκώνει, συνειδητοποιεί, επιλέγει πορεία και εμπι-

κής, ώστε να μπορέσουν να αναδυθούν ξανά σε περίοπτη θέση η αξία της ανθρώπινης αξιοπρέ-

χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Με άμεση πρωτοβου-

είναι και πάλι μαζί μας. Οι αρουραίοι ξαναβγήκαν από τις

στεύεται τη δική του και μόνο δύναμη. Γι’ αυτό το λόγο, μη

πειας και η αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με το περιβάλλον που τον φιλοξενεί. Έως τότε,

λία του Υπουργείου Οικονομικών, το πρόβλημα ρυθμίστη-

τρύπες τους.

βιάζεστε κύριοι δεν τελειώσαμε ακόμη “το μέλλον διαρκεί

θα παρακολουθώ κι εγώ, όπως φαντάζομαι τόσοι άλλοι, μουδιασμένος τις εξελίξεις.

κε ταχύτατα και με έναν ανεξήγητο τρόπο βρέθηκαν και τα

Η τελευταία εικόνα είναι στενά κοινοβουλευτική, αλλά

πολύ”.
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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
Κώστα Τσόκλη
Κάμπος,
22830 51009
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

Scherzosa
Ερμούπολη,
πλ. Παπάγου,
22810 88838
Πιτσαρία
Stomio
Ερμούπολη,
Άνδρου 4,
22810 83786
Ταχυφαγείο
Tasty
Ερμούπολη,
πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 84303, 87112
Πιτσαρία
Άμβυξ
Ερμούπολη,
Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο
Δωδώνη
Ερμούπολη,
πλ. Κανάρη,
22810 87684
Παγωτό
Ελιά
Ερμούπολη,
Χίου 32,
πλ. Μιαούλη,
22810 76301
Εστιατόριο-καφέ
Η στρίγγλα που’φαγε
αρνάκι
Αζόλιμνος,
22810 81588
Εστιατόριο
Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς,
παραλία,
22810 43325
Εστιατόριο
Θεία Μέθη

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
Στην Ιθάκη του Αή

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

se

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,

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

Στης Νινέττας
Ερμούπολη,
Εμ. Ροΐδη 7,
Γλυκοπωλείο-Ουζερί
Στου Νικόλα
Χρούσσα,
6932763778
Ταβέρνα
Συλιβάνης
Ερμούπολη,
παραλία,
22810 86015
Εστιατόριο
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

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

Seriously!

γεύση

Το Πέτρινο
Χώρα,
22830 41940
Εστιατόριο

Μαζί για
χαρούμενες γιορτές
Οκτώ μαγαζιά της Σύρου ενώνουν
τις δυνάμεις τους σ' αυτούς
τους δύσκολους καιρούς και
προσφέρουν στους πελάτες τους
εκπτώσεις από 10% έως 50%
καθ' ολη τη διάρκεια των γιορτών.
Κάνοντας μία αγορά σε ένα από
τα καταστήματα Movement,
Versus, La Femme, Twins,
Σύμβολο, Μορφή, Χιονάτη,
Piccolo House μπορείτε να
προμηθευτείτε τη Δωροκάρτα και
να εξασφαλίσετε την έκπτωση
στα οκτώ αυτά μαγαζιά. Κάντε τις
χριστουγεννιάτικες αγορές σας
από τα καταστήματα της Σύρου
και επωφεληθείτε στηρίζοντας
την τοπική αγορά. Γιατί μαζί
μπορούμε πολλά!
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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
Ερμούπολη,
Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
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,

6937 415517
Cafe-Bar
Αργώ
Γαλησσάς, 2281 042819
Παραδοσιακό Καφενείο
Δημαρχείο
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
Καφενείο-Αναψυκτήριο
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

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό
Μουσείο Σύρου
Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη,
22810 88487
Μουσείο
Βιομηχανικό Μουσείο
Ερμούπολης
Ερμούπολη, Γ. Παπανδρέου 11,
22810 81243
Μουσείο
Έκθεση Αγιογραφίας
Άνω Σύρος, Πιάτσα,
22810 88658
Αίθουσα τέχνης
Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων
Άνω Σύρος,
22813 60952
Μουσείο
Ενυδρείο
Κινι,
22813 60952
Ενυδρείο

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-bar Boheme del Mar, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, Γρηγόρης Μικρογεύματα, ΓλυκοπωλείοΟυζερί Στης Νινέττας, Εστιατόριο Grill, Εστιατόριο Πέτρινο, Εστιατόριο-καφέ Ελιά,
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

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
κυκλοφ s
ο
ρεί
και στα
πλοία τ
ης
NEL Lin
es
Aqua sp
irit
Aqua Je και
wel

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

