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Βασίλης Λέκκας
Γιασεμί Κηλαηδόνη
ο John Wilson
ΑΠ ΡΙΛ ΙΟ Σ - ΜΑΪΟ Σ 2012 - # 23

και τα Χρυσά Βατόμουρα

... από τον τόπο μας
ανταλλαγή σπιτιών,
οι πιο προσιτές
διακοπές

04 // Ατζέντα
Πού να πάτε, τι να δείτε, ποιον ν’ ακούσετε

08

06 // Τήνος, Σαντορίνη, Μύκονος, Πάρος
Εκδηλώσεις στα νησιά

08 // ...από τον τόπο μας
Το Serious παρουσιάζει από αυτό το τεύχος τα
ξεχωριστά τοπικά προϊόντα.

το

εξώφυλλο

10

10 // Ο John Wilson και τα Χρυσά Βατόμουρα
Μια μπανανόφλουδα στο πάτωμα
του Χόλυγουντ

12 // 6o Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας
στην Ερμούπολη

14 // Ανταλλαγή σπιτιών
Tο αντίδοτο για διακοπές εντός κρίσης

16 // Θεατρική πυροβασία

14

Η Γιασεμί Κηλαηδόνη, μιλάει για το θέατρο,
τη συλλογική εμπειρία και την παράσταση
Μαράν Αθά

18 // Αδιέξοδη δημοκρατία

Το θέμα του εξώφυλλου είναι λεπτομέρεια
έργου του Γιάννη Κουτσούρη.

19 // Το γιαούρτι, ο Νταλάρας

Αποτελεί ένα από τα 30 έργα που συμπεριλαμβάνονται
στη νέα του ζωγραφική δουλειά που παρουσιάστηκε
πρόσφατα στην Titanium Yiayiannos Gallery.
Ο Γιάννης Κουτσούρης είναι από

16

τους πρωτοπόρους των κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα,

και η Δημοκρατία της Βαϊμάρης

20 // Βασίλης Λέκκας
Ο πολιτισμός στο στόχαστρο

καθώς η κύρια δραστηριότητά του για περίπου 30 χρόνια
ήταν η δημιουργία ταινιών κινουμένων σχεδίων,

22 // Καταφύγια του νου και της ψυχής

με τις εταιρίες «Κουνούπι» και «Κουάκ».
Ο Γιάννης Κουτσούρης σπούδασε στη σχολή ΑΤΙ (Δοξιάδη)

Βιβλιοπαρουσίαση από τη Χρυσή Πυρουνάκη

πλάι σε σημαντικούς δασκάλους, Α. Τάσσο, Α. Αστεριάδη,
Η. Δεκουλάκο, Γ. Γεωργιάδη, Σ. Λυδάκη και παράλληλα

23 // Ηχοτόπια που χρήζουν ακρόαση

για τρία χρόνια υπήρξε μαθητής και βοηθός
του Σπύρου Βασιλείου.
Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’60, ασχολήθηκε με
τη ζωγραφική, τη γελοιογραφία και την εικονογράφηση

του Γιώργου Μανίνη

20

25 // New English version of Serious

παιδικών βιβλίων και περιοδικών.
Στη συνέχεια ασχολείται με το κινούμενο σχέδιο που τώρα
βρίσκει τη θέση στη ζωγραφική του,
με την οποία ασχολείται αποκλειστικά τα τελευταία χρόνια.

Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν
Τεύχος #23
Απρίλιος-Μάιος 2012
Υπεύθυνη σύνταξης
Τζένη Παπαζιού
Σύμβουλοι έκδοσης
Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας
Επιμέλεια κειμένων
Γεωργία Ματσούκα
Διόρθωση κειμένων
Ιωάννα Λαμπράκη
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Γιώργος Ασσύριος
Γιάννης Βαβίτσας
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Χαρά Λεδάκη
Μαρίνα Ρηγούτσου
Γιώργος Μανίνης
Χρυσή Πυρουνάκη

Είκοσι τρία τεύχη Serious και με πολύ κόπο, αλλά με ακόμη περισσότερο
μεράκι

Υπεύθυνοι Διανομής
Μύκονος - Κωνσταντίνος Λόντος
Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σαντορίνη - Αγγελική Γαρδελίνου
Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης
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πίστη,
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Νέες

στήλες,

πολλά

ενδιαφέροντα

πρόσωπα, δεύτερη γλώσσα, νέα υφή και μορφή. Χρειαζόμασταν τον καινούριο
στόχο, το καινούριο όραμα, τη νέα πρόκληση. Χρειαζόμαστε να είμαστε μαζί.
Το χρειαζόμαστε όσο και η κοινωνία μας. Αυτή των πολιτών, των πολλών, των γνωστών
και των αγνώστων. Να ορίσουμε εμείς τα σημαντικά, να περιφρονήσουμε τα περιττά, να
ανακαλύψουμε νέα. Όσο και αν προσπάθησα, δεν βρήκα το αντίθετο που θα οδηγούσε
σε δίλημμα. Ίσως γιατί δεν υπάρχει. Η πλάνη έχει στέρεες βάσεις, η επίθεση είναι

Εικονογράφηση
Πάνος Δραμυτινός
Μυρτώ Μπελοπούλου
Πάρις Ξυνταριανός
Βασίλης Ευδοκιάς

πράγματι σφοδρή, η δύναμη των πολλών, όμως, ακόμα και τραυματισμένη μπορεί να γίνει
συντριπτική.
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)

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

29 // Οδηγός Νησιών – Seriously
Τάσεις, προτάσεις
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περιεχόμενα
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φωτο: Γιώργος Πυρουνάκης
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Εκτύπωση
Multimedia A.E.

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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Νάξος Σύρος

Προβολή της βραβευμένης ταινίας “Ηugo” του
Μάρτιν Σκορτσέζε στο
Cine Naxos. Έως τις 11
Απριλίου, ώρες
19.30 και 22.15.

9

7

Ρεσιτάλ πιάνου του Δημήτρη Παπαθεοδώρου
στο Θέατρο Απόλλων
στις 20.30. Διοργάνωση
από το Μουσικό Όμιλο
Σύρου.

17

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πάρου “Αρχίλοχος”
παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση “Εχθροί
εξ αίματος” του Αρκά
στην αίθουσα του συλλόγου στην Παροικιά.

19

22 Τήνος

Το Λαογραφικό Μουσείο Τριποτάμου πραγματοποιεί εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για
παιδιά 6-12 ετών, με
τίτλο “Ασπρόμαυρες
ιστορίες”.

Μύκονος

Η έκθεση της Θάνιας
Σαμιωτάκη με τίτλο
“Lights On” συνεχίζεται
έως τις 22 Απριλίου στη
Scala Gallery.

cba
εικονογράφηση: Thaddeus Phipps

με τίτλο “SmoothParos2
– Η τεχνολογία στην
υπηρεσία του τουρισμού”
από την ομάδα Innovaros.
Στο Tao’s Center στις 29
& 30 Απριλίου.

Μουσική δωματίου με πιάνο και
βιολί στην αίθουσα
“Αρχίλοχος” με
την Κωνσταντίνα
Ανδρεάκου και τον
Ανδρέα Χανιώτη.
Ώρα έναρξης 20.30.

28

καινοτόμων τεχνολογιών

8

11

Πάρος

30

Το μιούζικαλ
“Όλιβερ” σε
σκηνοθεσία Πέρρου Κουσαθανά
παρουσιάζεται
στο Fix στη Μεσσαριά Μυκόνου
στις 20.00.

Έκθεση ζωγραφικής
του Μιχάλη Καραμολέγκου στην Εστία
Πύργου, έως τις 17/4.

Πάρος

Εργαστήριο για τη χρήση

Μύκονος

Σαντορίνη

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του
Στάθη Φλώρου με τίτλο
“ζωγραφική -φωτογραφία 2004-2012”
στην αίθουσα Τέχνης
“Ερμούπολη”. Έως τις
22 Απριλίου.

Πάρος

Κυριακή

Σάββατο

6

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Απρίλιος 2012

Σπίτι στις Κυκλάδες;
Διαβατήριο για δωρεάν διακοπές παντού!
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σαντορίνη

πάρος

Έκθεση του
Μιχάλη Καραμολέγκου

Το Τάβλι

Περίπου τριάντα έργα του εκθέτει έως τις 17 Απριλίου στο εντευκτήριο της Εστίας Πύργου στη Σαντορίνη, ο καλλιτέχνης Μιχάλης Καραμολέγκος.
Στην έκθεση φιλοξενούνται έργα εμπνευσμένα από τις εξοχές, τις αυλές και τις κρυφές γωνιές του
Πύργου, έργα από όλη την πορεία του καλλιτέχνη μέχρι σήμερα.
Η έκθεση είναι ανοικτή για το κοινό καθημερινά από τις 12:00 έως τις 20:00.

τήνος

Ασπρόμαυρες
ιστορίες

μύκονος

Lights on
Ανάψτε τα φώτα!
Το φετινό “δεύτε λάβετε φως” φέρνει στην πασχαλινή Μύκονο την ευχή να παραμείνει το νησί σταθερή τουριστική αξία, ικανή να επιβιώσει σε συνθήκες κρίσης. Στη Scala Callery, στο Ματογιάννι
της Μυκόνου …τα φώτα ανάβουν με αισιοδοξία. Φέτος επιλέγουν το αδιάκοπο παιχνίδι της σκιάς με
το φως. Ανοίγουν τη σεζόν με τη δουλειά της Μυκονιάτισσας Θάνιας Σαμιωτάκη. Πρόκειται για μια
σειρά φωτιστικά με τα οποία η καλλιτέχνης εκμεταλλεύεται τη φωτεινή πηγή και τα υλικά κατασκευής
(κυρίως μαλλί) για να μας δώσει εντυπωσιακές δημιουργίες. Στο σύνολο έργων με τίτλο “Lights on”,
η σκιά συμπληρώνει το φως αναδεικνύοντας μοναδικές συνθέσεις.
Στη Scala Gallery, Ματογιάννι 48, έως 22 Απριλίου. Ωράριο λειτουργίας: 11.00-14.00 και 18.0022.00.

μύκονος

Μιούζικαλ
Όλιβερ
Εκατόν είκοσι μαθητές της μουσικής Σχολής του Δημήτρη Φίννις συμμετέχουν στο μιούζικαλ «Όλιβερ», που ανεβαίνει στο Fix στη Μεσσαριά Μυκόνου την Κυριακή 8 Απριλίου.
Στην παράσταση, που σκηνοθετεί ο Πέρρος Κουσαθανάς, συμμετέχουν παιδιά και νέοι ηλικίας από
5 έως 19 ετών. Τις χορογραφίες έχει επιμεληθεί η Έφη Ροβάτσου-Βαμβακούρη, ενώ η διασκευή του
κλασικού έργου είναι του Δημήτρη Φίννις, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τη διεύθυνση, τη διδασκαλία και την ενορχήστρωση. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η παράσταση ξεκινά στις 20.00, ωστόσο
μετά την ολοκλήρωση της θα πραγματοποιηθεί έρανος υπέρ του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα”.

Εμπνευσμένοι από τις συλλογές του μουσείου, αλλά και τον λαϊκό πολιτισμό και τις τέχνες,
οι υπεύθυνοι του Λαογραφικού Μουσείου Τριποτάμου, σχεδιάζουν και υλοποιούν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.
Στις 22 Απριλίου, τα παιδιά από 6 έως 12 ετών, ταξιδεύουν μέσα από ασπρόμαυρες φωτογραφίες στο παρελθόν. Παρατηρούν παλιές συνήθειες, συγκρίνουν με νεότερες απεικονίσεις και παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτογραφίας, αλλά και του τόπου μας. Τα παιδιά
γίνονται φωτογράφοι και πειραματίζονται στον τρόπο που τα ίδια θα φωτογράφιζαν ένα
θέμα. Στις 20 Μαΐου, θα γνωρίσουν τα λαϊκά αγωνίσματα, μέσα από το υλικό του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Με τη βοήθεια εικόνων και επιτραπέζιου παιχνιδιού, προσεγγίζουν αυθεντικά λαϊκά αγωνίσματα, όπως η πάλη, το άλμα, το σήκωμα βάρους, η διελκυστίνδα, οι ιππικοί αγώνες κ.ά. Τα προγράμματα ξεκινούν στις 11.45 π.μ. και η είσοδος είναι
ελεύθερη. email: laografikomtripotamou@yahoo.gr.

πάρος

Εχθροί εξ αίματος
Η μαύρη κωμωδία του Αρκά, “Εχθροί εξ αίματος” ανεβαίνει στις 17 Απριλίου στην αίθουσα
“Αρχίλοχος” σε σκηνοθεσία Νίκου Συνόδη. Στο ευφάνταστο θεατρικό έργο του Αρκά, ένα
τροχαίο ατύχημα οδηγεί τον αλκοολικό οργανισμό σε κώμα. Κι ενώ τα ευγενή όργανα δίνουν τη μάχη της ζωής, το Παχύ και το Λεπτό Έντερο, δυο άσπονδοι φίλοι, προσπαθούν να
εκτιμήσουν την κατάσταση, από την οποία εξαρτάται άμεσα και η δική τους επιβίωση. Το
Δεξί Νεφρό τούς παρέχει πληροφορίες, δεν ξέρουν όμως αν πρέπει να το εμπιστευθούν. Οι
θεωρίες συνωμοσίας δίνουν και
παίρνουν, όπως και τα σατανικά
σχέδια εκδίκησης, πάνω απ’ όλα
όμως πλανιέται η μεγάλη απειλή
ότι το τέλος μπορεί να μην είναι
και μακριά: γιατί ο μεγάλος αρχηγός, ο Εγκέφαλος, είναι αλκοολικός κι έχει βαρέσει διάλυση.
Παίζουν: Δημήτρης Γιώργαρος,
Χρήστος Θεοδωρακούδης, Μαρία Αργυροηλιοπούλου.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή, σε σκηνοθεσία Νίκου
Ορφανού και Κωνσταντίνου Κάππα, φιλοξενεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Αρχίλοχος” την Πάρο.
Πρόκειται για το μονόπρακτο “Το Τάβλι” του Δημήτρη Κεχαΐδη. Μια γνήσια λαϊκή κωμωδία χαρακτήρων με πρωταγωνιστές δυο άντρες, τον Φώντα και τον Κόλλια. Στις αρχές της
δεκαετίας του ’70, στην αυλή του σπιτιού τους, ένα αυγουστιάτικο απόγευμα. Ο Φώντας είναι ταβλαδόρος, ο Κόλλιας
λαχειοπώλης και μέσα σε ένα απόγευμα θα στήσουν την κομπίνα του αιώνα, προκειμένου να “βγουν και αυτοί επιχειρηματίες στην κοινωνία, να πιάσουν την καλή” όπως λένε.
Η κομπίνα στήνεται, τινάζεται στον αέρα, ξαναστήνεται, και
μέσα από έναν ολοζώντανο και ξεκαρδιστικό διάλογο, ο Κεχαΐδης σατιρίζει ένα κομμάτι της νεοελληνικής νοοτροπίας,
που κυριαρχεί μέχρι σήμερα. Ένα έργο σοκαριστικά επίκαιρο, σαράντα χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα από το Θέατρο Τέχνης και τον Κάρολο Κουν.
Τον Φώντα υποδύεται ο Νίκος Ορφανός και τον Κόλλια ο
Κωνσταντίνος Κάππας. Η παράσταση πάει στην Πάρο, αφού
πρώτα παρουσιάστηκε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Στην αίθουσα “Αρχίλοχος” στην Παροικιά την Πέμπτη 26
και Παρασκευή 27 Απριλίου στις 21.00.
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...από τον τόπο μας
Ο αμπελώνας στην Πάρο, οι μέλισσες της Φολεγάνδρου,
οι ντομάτες της Σαντορίνης, το κίτρο της Νάξου
και τόσα άλλα που συνιστούν τον πλούτο του τόπου μας
υπάρχουν ήσυχα και διακριτικά ανάμεσα μας.
Στις σελίδες του Serious βρίσκουν από αυτό τον Απρίλιο το
δικό τους χώρο που τιτλοφορείται “....από τον τόπο μας”.

Νάξος

Χώρος αφιερωμένος στα τοπικά προϊόντα που έχουν παραχθεί

Τυροκομεία Νάξου
γαλακτοκομικά

με αγάπη από “μικρούς” και σημαντικούς παραγωγούς.

Πιστοποιημένης ποιότητας και βραβευμένης αξίας.
Όχι μόνο ειδικές ποικιλίες ναξιώτικου τυριού, όπως
το περίφημο αρσενικό, αλλά και εμφιαλωμένο γάλα,
πλήρες και ελαφρύ, βούτυρο, κρασοτύρι κ.ά..
Με δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

Μήλος

η παραγωγή παραμένει συνδυασμός σύγχρονης τεχνο-

Γλυκοφίλεμα

λογίας και φυσικών διαδικασιών.

ποικιλία

Διάθεση μέσω της ιστοσελίδας.

Πρόκειται για μια μηλέικη οικογενειακή επιχείρηση

info

που μας φιλεύει παραδοσιακά χειροποιήματα: λιαστή

Γαλανάδο Νάξου

ντομάτα, πελτέ, τοματοζούμι, κάππαρη, κρίταμο, μέλι,

2285024918

ζυμαρικά, αλλά και γλυκίσματα όπως αμυγδαλωτά,

info@tyrokomia-naxou.gr

κουφέτο, ροφιόλι και παστέλι. Γνώμονας των παραγω-

www.tyrokomia-naxou.gr

γών η άριστη ποιότητα της πρώτης ύλης και η πίστη
στις παραδοσιακές συνταγές.

info
Ανεζίνα Βαμβούνη,
Αδάμαντας Μήλου
2287021730, glikofilema@gmail.com

Σαντορίνη

Κτήμα Αργυρού
Σαντορίνη

κρασί

Anydro

Η μεγάλη οινική παλέτα προσφέρει ποικίλες γευστικές

τοματάκι

απολαύσεις και η ισορροπημένη σχέση ποιότητας – τι-

Το ξακουστό άνυδρο τοματάκι της Σαντορίνης ανα-

μής βάζει εύκολα το σαντορινιό αυτό κρασί στις καθη-

γεννήθηκε το 1997, όταν ο παραγωγός αποφάσισε να

μερινές και στις ιδιαίτερες στιγμές μας. Οι αυτόρριζοι

το καλλιεργήσει βιολογικά και ακολουθώντας με προ-

αμπελώνες του Κτήματος Αργυρού, το οποίο ανήκει

σήλωση τα στάδια της καλλιέργειας. Τρέφεται από

στην οικογένεια από τις αρχές του προηγούμενου αι-

το ηφαιστιογενές έδαφος του νησιού -στάχτη, μαύρη

ώνα, έχουν διακριθεί πολλές φορές για το εξαιρετικό

λάβα, ελαφρόπετρα και πορσελάνη- και ξεδιψάει με την

προϊόν τους. Διανομή σε πολλές χώρες μέσω επίσημων

υγρασία που αποθηκεύει από τις ελάχιστες βροχοπτώ-

αντιπροσώπων.

σεις. Λιαστό, τοματοπολτός ή γλυκό του κουταλιού. Η

info

ιστοσελίδα του παραγωγού είναι πολύ κατατοπιστική.

Για την Ελλάδα, απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων

info

sales@estate-argyros.com

Μεγαλοχώρι Σαντορίνης

Κτήμα Ι. & Μ. Αργυρός ΟΕ,

22860 81820

Επισκοπή Γωνιά Σαντορίνης,

anydros@hotmail.com, www.anydro.gr

2286031489, info@estate-argyros.com,

κάντε
click
www.
simvolo.gr
e-sho

p

www.estate-argyros.com

ΕΝΔΥΜΑΤΑ

. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Πρωτοπαπαδάκη 32 | ΣΥΡΟΣ | 22810 85658 | simvolo_siros@yahoo.gr

e-shop
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Δε μπορώ να διανοηθώ ότι το καλύτερο σενάριο που έφτασε στα
χέρια του Αλ Πατσίνο πέρυσι ήταν το Jack And Jill.

John

W i l son
Μια μπανανόφλουδα
στο πάτωμα
του Χόλυγουντ
cba

interview:
Φοίβος Καλλίτσης // phever@gmail.com

Είναι γεγονός ότι φέτος τα Όσκαρ δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν 10 υποψήφιες ταινίες για
την κατηγορία της καλύτερης ταινίας. Ο μεγάλος
όμως αντίποδας τους, τα Χρυσά Βατόμουρα που
από το 1980 βραβεύουν κάθε χρόνο τις χειρότερες
παραγωγές, δε δυσκολεύτηκαν καθόλου. Όπως
λέει ο ιδρυτής τους Τζων Γουίλσον “στα Όσκαρ
υπάρχουν περιπτώσεις που αμφισβητείται αν κάποια ταινία άξιζε να είναι υποψήφια, εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε 29 υποψηφιότητες και κανείς
να μην αμφισβητήσει το ότι έπρεπε να είναι στη
λίστα μας. Δεν πιστεύω ότι έχουμε δώσει ποτέ το
βραβείο σε κάποια ταινία που δεν το άξιζε”. Την
Πρωταπριλιά ανακοινώθηκαν τα βραβεία, που με
αρκετό χιούμορ προσπαθούν να μας προειδοποιήσουν τι θα έπρεπε να αποφύγουμε. Στις λίστες
τους έχουν βρεθεί μεγάλα ονόματα, σε στιγμές
που θα ήθελαν να ξεχάσουν.

Ο Τζων Γουίλσον είναι ένας άνθρωπος που
αγαπάει τις ταινίες, έχει δει 40.000 μέχρι στιγμής
και συνεχίζει να αγαπάει την 7η τέχνη και όσους
πηγαίνουν στις σκοτεινές αίθουσες, γι’ αυτό ίσως
χρησιμοποιεί το χιούμορ του για να μας προειδοποιήσει τι να μη δούμε καθώς και να κρούσει τον
κώδωνα του κινδύνου σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες που κάνουν κακές επιλογές. Όπως δηλώνει,
“όταν η Μαντόνα δήλωσε ότι εγκαταλείπει την
προσπάθειά της να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και
ένας από τους λόγους ήταν τα Βατόμουρα, ένιωσα
ότι κάναμε κάτι καλό για τον κινηματογράφο”.
Μίλησα μαζί του δύο μέρες μετά από μία πτήση όπου αναγκάστηκα να παρακολουθήσω το μεγάλο φαβορί στις φετινές υποψηφιότητες, το “Jack
and Jill”, και αναρωτήθηκα…
> Μήπως πρέπει να υπάρξει μία νομοθεσία που να
απαγορεύει να παίζονται οι υποψήφιες ταινίες για
Χρυσό Βατόμουρο κατά τη διάρκεια πτήσεων;

Μία φράση που λέω συχνά και μάλιστα πρόσφατα τη χρησιμοποίησαν σε μία κριτική, είναι ότι
μία πραγματικά κακή ταινία είναι αυτή η οποία
όταν προβάλλεται κατά τη διάρκεια μιας πτήσης,
σκέφτεσαι πραγματικά να βγεις έξω από το αεροπλάνο. Πιστεύω βέβαια ότι στις πτήσεις αποφεύγουν βίαιες και θορυβώδεις ταινίες, προσπαθούν
να παίζουν ταινίες για να κοιμηθείς, οπότε θα δεις
βαρετές ταινίες.
> Φέτος όμως ο Άνταμ Σάντλερ είναι πραγματικά
στο στόχαστρό σας, και μαζί του οποιοσδήποτε
είχε την ατυχία να βρεθεί στο ίδιο κάδρο μαζί
του.
Το βασικό θύμα είναι ο Αλ Πατσίνο στο Jack and
Jill, ο οποίος υποδύεται τον εαυτό του -λόγω της
κεντρικής ιδέας της ταινίας- και ελπίζω να πήρε
πολλά χρήματα γιατί πραγματικά γελοιοποιείται
σε αυτή την ταινία. Τον βάζουν να μιλάει στο κινητό την ώρα της παράστασης, σπάει το Όσκαρ
του από μία μπάλα που πέφτει… Τα πάντα στην

ταινία τον έκαναν γελοίο και είναι ένας από τους
ηθοποιούς που θαυμάζω. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που είναι υποψήφιος για Χρυσό Βατόμουρο.

ταινίες”, είμαστε πιο πολύ ένα είδος αφύπνισης.
Δε μπορώ να διανοηθώ ότι το καλύτερο σενάριο
που έφτασε στα χέρια του Αλ Πατσίνο πέρυσι
ήταν το Jack And Jill.

> Και η Νικόλ Κίντμαν είχε την ατυχία φέτος να
βρεθεί σε ταινία του Σάντλερ…
Η Νικόλ Κίντμαν είναι από τις περιπτώσεις των
ηθοποιών που κέρδισε ένα Όσκαρ αλλά από κει
και πέρα ποτέ δεν έγινε το αστέρι που προσπαθούν να προωθήσουν. Η αλήθεια είναι ότι μετά
τη βράβευσή της οι ταινίες της αποτυγχάνουν στα
ταμεία και μάλλον ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται να
τη δει. Στο “Just Go For It” έχει έναν δευτερεύοντα ρόλο και όταν εμφανίζεται στην ταινία μετά
από μία ώρα, αναρωτιέσαι τι δουλειά έχει εκεί.
Το πιο πιθανό είναι ότι πήρε τα παιδιά της για να
πάνε διακοπές στη Χαβάη.

> Περιμένατε ποτέ ότι θα έρθει κάποιος να παραλάβει το βραβείο του;
Ήλπιζα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Συνέβη
την όγδοη χρονιά, όταν κέρδισε το βραβείο ο Μπιλ
Κόσμπι, σε μία ταινία που λεγόταν “Leonard Part
6”. Ήταν μια ταινία που ακόμη και ο ίδιος έβγαινε
και δήλωνε “έχω κάνει μία πραγματικά άθλια ταινία, σας παρακαλώ μην τη δείτε”. Δήλωσε ότι τα
μόνα δύο βραβεία που δέχτηκε να παραλάβει ήταν
το People Choice Award και το Χρυσό Βατόμουρο. Η Σάντρα Μπούλοκ, τη χρονιά που κέρδισε το
Χρυσό Βατόμουρο και το Όσκαρ με μία μέρα διαφορά, είπε ότι θα τα βάλει και τα δύο στη βιβλιοθήκη της, αλλά όχι στο ίδιο ράφι.

> Αλήθεια πώς γεννήθηκε η ιδέα των Βατόμουρων;
Η πρώτη απονομή, που έγινε με ένα χάρτινο πόντιουμ στο σαλόνι μου, ξεκίνησε ως αστείο, σε
ένα πάρτι την ίδια βραδιά με τα Όσκαρ. Η αλήθεια είναι ότι το γεγονός συζητήθηκε για πολύ
καιρό μετά και το πόσο καλή ιδέα ήταν. Έτσι,
από τα 35 άτομα που είχαμε εκείνη τη χρονιά, την
επόμενη ήρθαν 70, οπότε από το σαλόνι μου μετακινηθήκαμε σε μία έπαυλη, την τρίτη χρονιά δε
χωρούσαμε ούτε εκεί. Σταδιακά, καταλάβαμε ότι
έπρεπε να αλλάξουμε μέρα, γιατί δε μπορούσαμε
να είμαστε απέναντι από τα Όσκαρ αν θέλαμε να
τραβήξουμε πραγματικά την προσοχή. Την τέταρτη χρονιά λοιπόν, αποφασίσαμε να καθιερώσουμε
τα βραβεία μας την παραμονή των Όσκαρ. Μείναμε πιστοί σε αυτό το ραντεβού μέχρι φέτος.
> Τι άλλαξε φέτος λοιπόν;
Μία ημερομηνία που σκεφτόμασταν ως ιδανική
για τα Βατόμουρα ήταν η Πρωταπριλιά. Φέτος
έπεφτε Κυριακή και σκεφτήκαμε ότι είναι η ιδανική ευκαιρία να το δοκιμάσουμε. Έτσι ανακοινώσαμε τις υποψηφιότητες την παραμονή των
Όσκαρ και μετακινήσαμε την ημερομηνία.
> Ένα αστείο που έγινε θεσμός λοιπόν.
Κατά μία έννοια έγινε θεσμός. Ο τρόπος που θέλουμε να προσδιοριζόμαστε είναι “δεν είμαστε
μία σφαλιάρα αλλά μία μπανανόφλουδα στο πάτωμα”. Δε λέμε “πώς τολμάτε να γυρίζετε τέτοιες

> Θα μπορούσατε να πείτε ότι μερικές φορές
κάποιες ταινίες παίρνουν τα Χρυσά Βατόμουρα
επειδή απλά υπάρχει ένα ρεύμα προς αυτές ενώ
τελικά υπήρξαν πολύ χειρότερες;
Βασικά, δε νομίζω ότι έχουμε βραβεύσει ποτέ κάποια ταινία που δεν της άξιζε να βραβευτεί. Εννοείται ότι τα μέλη ψηφίζουν με τα δικά τους κριτήρια και επιλέγουν. Πολλές φορές η ταινία που
κερδίζει δεν είναι αυτή που ψήφισα εγώ, αλλά
σίγουρα δεν τίθεται θέμα αδικίας.
> Δε σας ανησυχεί ποτέ ότι με τα Χρυσά Βατόμουρα μπορεί να χαρίζετε διαφήμιση σε μία κακή
ταινία που μπορεί το κοινό να μην ασχολιόταν
ποτέ να δει; Δημιουργείτε περιέργεια.
Το έχω σκεφτεί και φέτος χρησιμοποίησα την
ψήφο μου για να αποκλείσω μία ταινία από το να
μπει στις υποψηφιότητες. Όταν το “The Human
Centipede 2 (Full Sequence)” (σ.σ. η συνέχεια
του ανεκδιήγητα κακού “Ανθρώπινη Σαρανταποδαρούσα”) άρχισε να εμφανίζεται σε πολλές
κατηγορίες, σκέφτηκα ότι δε θα ήθελα τα Χρυσά
Βατόμουρα να στρέψουν την προσοχή σε μία τέτοια ταινία. Είναι από τις ταινίες που δε θέλω καν
να βλέπω, οπότε ήθελα να αποφύγω να υποχρεωθώ να τη δω για την τελική ψηφοφορία. Επίσης, η
φιλοσοφία μας είναι να κάνουμε μία κριτική στις
ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού, με μεγάλα ονόματα, γιατί δεν έχουν καμία δικαιολογία να είναι
τόσο κακές.

> Άλλωστε υπάρχει το παράδειγμα του “Showgirls”
που έβαλε στη διαφημιστική του καμπάνια ότι κέρδισε επτά βατόμουρα.
Νομίζω ότι το Showgirls δεν είχε τίποτα καλύτερο να επιδείξει εκτός από τα Βατόμουρα. Όταν
το βλέπεις πρέπει πάντα να σκέφτεσαι ότι οι δημιουργοί του πίστευαν ότι έκαναν ένα σοβαρό
δράμα για στρίπερ στο Λος Άντζελες με πλήρη
απουσία χιούμορ.
> Πώς αποφασίζετε ποιες ταινίες θα διεκδικήσουν
τα βατόμουρα;
Υπάρχουν τρεις βασικοί δείκτες για αυτό. Το
πρώτο είναι οι κριτικές και το πώς βαθμολογούνται οι ταινίες στο διαδίκτυο (από κοινό και κριτικούς). Οποιαδήποτε ταινία συγκεντρώσει κάτω
από 25% θετικών αντιδράσεων αξίζει την προσοχή μας. Στη συνέχεια είναι το box office, δηλαδή
σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ποια ήταν
η αποδοχή από το κοινό. Τέλος, βλέπουμε αν οι
συντελεστές της ταινίας έχουν τακτική παρουσία
στα βραβεία μας, όπως για παράδειγμα ο Μάικλ
Μπέι.
> Και πώς γίνεται κάποιος μέλος;
Βασικά, για να γίνεις μέλος απλά πληρώνεις μία
ετήσια συνδρομή. Υπάρχουν αρκετά μέλη και στη
χώρα σας. Σίγουρα δε μπορώ να ξέρω αν όλα τα
μέλη έχουν δει τις ταινίες, όμως το καλό είναι ότι
επειδή πρόκειται για ταινίες που έχουν παγκόσμια
διανομή, είναι εύκολα προσβάσιμες.
> Στην Ελλάδα μπορώ να σας πω ότι οι υποψήφιες ταινίες για Χρυσό Βατόμουρο έχουν πάντα
διανομή, ενώ των Όσκαρ έρχονται κατευθείαν σε
DVD.
Τουλάχιστον αν κάποιος διαβάσει ότι η τάδε ταινία πήρε πέντε Βατόμουρα, θα σκεφτεί αν αξίζει
να πληρώσει εισιτήριο.
> Μόνο που όταν ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες είναι ήδη αργά.
Ακριβώς! Γι’ αυτό με εκπλήσσει η αντίδραση του
Χόλυγουντ προς τα Βατόμουρα. Δεν έχουμε κάποια επιρροή στην πορεία της ταινίας στις αίθουσες, ίσως λίγο στην κυκλοφορία σε DVD. Από
την άλλη, όπως είπες, μπορεί να στρέψουμε το
ενδιαφέρον προς αυτή.
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Στην Ερμούπολη στη Σύρο την Παρασκευή 11 Μαΐου ξεκινά το 6ο Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας. Πρόκειται για ένα τριήμερο εκδηλώσεων γύρω από την
επιστημονική φαντασία, που πραγματοποιούνται σε πολλά και διαφορετικά σημεία και αίθουσες της πόλης έως τις 13 Μαΐου. Έτσι οι φίλοι της επιστημονικής
φαντασίας μπορούν να συμμετάσχουν γράφοντας ένα διήγημα, δημιουργώντας μια μικρή ταινία, παίρνοντας μέρος στις ομαδικές εκθέσεις κλπ. Τα πέντε προηγούμενα φεστιβάλ στέφθηκαν με επιτυχία και κατάφεραν να φέρουν κοντά ανθρώπους από όλη την Ελλάδα που αγαπούν την επιστημονική φαντασία.

6ο Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας
Τι περιλαμβάνει...
Διαγωνισμό συγγραφής: Συγγραφή “on-site”
και “on-line” με το δεύτερο να είναι η μόνη ευκαιρία συμμετοχής σε εκείνους που βρίσκονται
μακριά. Έχοντας δοκιμάσει όλες τις χρονικές εκδοχές, από 2 ώρες (flash fiction) ως 48, φέτος επιλέχθηκε η συγγραφή να ολοκληρωθεί σε 36 ώρες.
Το θέμα του διηγήματος (κοινό και στις δύο περιπτώσεις) θα δοθεί ακριβώς στις 22:00 της πρώτης
μέρας (Παρασκευή 11 Μαΐου), από το συγγραφέα
που θα έχουν ήδη αναδείξει νικητή οι ακροατές
της πρώτης εκδήλωσης του φεστιβάλ. Ο εν λόγω
συγγραφέας έχει την ευχέρεια να επιλέξει είτε ένα
θέμα, είτε μια φράση η οποία θα περιλαμβάνεται
αυτούσια στο διήγημα και θα παίζει απολύτως κεντρικό ρόλο στην πλοκή του. Ο ίδιος συγγραφέας,
έχει την ευχέρεια να επιλέξει τον μέγιστο αριθμό
λέξεων των διηγημάτων (με όριο τις 1000 ώστε να
χαρακτηρίζεται μικρο διήγημα). Τα on-site διηγήματα θα αναγνωστούν στην τελευταία εκδήλωση
του φεστιβάλ. Για τη διευκόλυνση των συγγραφέων που θα είναι παρόντες στη Σύρο, θα υπάρξει
ένας μικρός αριθμός από κοινόχρηστους υπολογιστές (πχ. σε ίντερνετ καφέ). Όλοι οι συγγραφείς,
τόσο οι παρόντες όσο και εκείνοι που συμμετέχουν εξ αποστάσεως, θα παραδώσουν το διήγημά τους στην επιτροπή το αργότερο το πρωί της

Κυριακής 13 Μαΐου και ώρα 10:00, δηλ. 36 ώρες
μετά την ανακοίνωση του θέματος. Εννοείται ότι
η “παράδοση” των διηγημάτων από εκείνους που
συμμετέχουν στο on-line τμήμα του διαγωνισμού
θα γίνει με e-mail.
Πρώτη φορά φέτος το Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας Ερμούπολης δημιουργεί μια επιτροπή με έργο την αξιολόγηση διηγημάτων επιστημονικής φαντασίας που δημοσιεύθηκαν στην
ελληνική γλώσσα στο πρωτότυπο το προηγούμενο
έτος (2011), τη διάκριση πέντε εξ αυτών και την
επιβράβευση εκείνου που τα μέλη της επιτροπής
θεωρούν πληρέστερο όλων. Η ειδική εκδήλωση για
την ανακοίνωση του διηγήματος θα είναι αυτή με
την οποία θα κλείσει το 6ο φεστιβάλ, το μεσημέρι της 13ης Μαΐου. Αρκετά διηγήματα που έχουν
δημοσιευθεί το 2011 έχουν ήδη προταθεί από τους
συγγραφείς τους ή τρίτους. Η πενταμελής Επιτροπή
διαβάζει και αξιολογεί όλα τα διηγήματα επιστημονικής φαντασίας που προτείνονται (και άλλα),
καταρτίζει μια short list με πέντε από αυτά και ξεχωρίζει ένα την τελευταία μέρα του 6ου Φεστιβάλ.
Μη διστάσετε να προτείνετε και εσείς το διήγημα ή
τα διηγήματα που σας άρεσαν και θεωρείτε αξιόλογα, δικά σας ή άλλων.

Επίσης, διοργανώνεται ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα “Ο Άνθρωπός μου είναι Alien”.
Η συμμετοχή στην έκθεση είναι ανοιχτή σε κάθε
ενδιαφερόμενο επαγγελματία ή ερασιτέχνη φωτογράφο, που μπορεί να πάρει μέρος με έως τρία
έργα, τυπωμένα έγχρωμα ή ασπρόμαυρα. Με το
ίδιο θέμα οι διοργανωτές καλούν και τους δημιουργούς να ετοιμάσουν ένα video movie μικρού μήκους (μέγιστης διάρκειας 8 λεπτών).
Το 6ο Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας σε
συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης (που είναι ντυμένη στα καλά της χάρη σε ένα
νέο, ευρύχωρο και φωτεινό αναγνωστήριο) σας καλεί να παρουσιάσετε το “αγαπημένο” σας βιβλίο
επιστημονικής φαντασίας, εξηγώντας τους λόγους
που είναι για σας μοναδικό. Όλα αυτά, μέσα σε 30
λεπτά, το πολύ. Αν μπορείτε να κάνετε την παρουσίαση (συμπεριλαμβανομένης της μίνι-συζήτησης με
το κοινό) σε λιγότερο χρόνο, κανένα πρόβλημα.
Για κάθε βήμα του Φεστιβάλ επισκεφθείτε το
πολύ ενημερωμένο site REDWorlds.gr, στο οποίο
αναρτώνται τα νέα ή επικοινωνήστε με τους διοργανωτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: festival@
redworlds.gr.
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Πώς το να μένεις στις Κυκλάδες μπορεί να γίνει
διαβατήριο για να γνωρίσεις όλο τον κόσμο!

Ρούλα Στράτου, Εύβοια | Ελλάδα

Ανταλλαγή σπιτιών
το αντίδοτο για διακοπές εντός κρίσης

Επιστρατεύοντας
τη δημιουργικότητα
Η Ρούλα Στράτου και η οικογένεια της ανταλλάσσουν το σπίτι τους στην
Εύβοια και περιγράφουν τη δική τους εμπειρία κάπως έτσι:
“Η οικονομική κρίση που καθήλωσε πολλούς στα σπίτια τους ή είχε ως αποτέλεσμα να
στερηθούν τη χαρά του ταξιδιού, εμάς δεν μας πτόησε στο ελάχιστο. Η φετινή μας ανταλλαγή έγινε με μια οικογένεια Γάλλων. Τους δώσαμε το εξοχικό μας σπίτι στην Εύβοια και

cba

Κειμενο:
Ιωάννα Παπαοικονόμου

Αν η ιδέα της ανταλλαγής σπιτιού σάς είναι
άγνωστη ή ακούγεται κάπως επίφοβη, σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται
πάνω από 250.000 επιτυχημένες ανταλλαγές
σπιτιών. Πολλοί το αποκαλούν κοινωνικό ταξίδι. Χωρίς χρήματα, εκτός τουριστικών θερέτρων, βασισμένο στην ιδέα “μείνε στο σπίτι
μου κι εγώ θα μείνω στο δικό σου”.

πολλούς. Όμως, για τους Έλληνες υπάρχει μια δυνα-

αλλά όχι στην Ελλάδα όπου η ιδέα του να ανταλλάξεις

μείναμε με την σειρά μας στο σπίτι τους στο Παρίσι. Πέρα από το ότι εξοικονομήσαμε τα

τότητα που οι άλλοι λαοί σπανίως έχουν: οι διακοπές

το σπίτι σου ακόμα ξενίζει. Ο Ed Kushins λέει στο

χρήματα του ξενοδοχείου και των αναγκαστικών γευμάτων σε εστιατόριο (πήγαμε λίγες

εντός Ελλάδας. Όσο η ελληνική κοινότητα του Home

Serious: “Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο δημο-

και επιλεγμένες φορές και το χαρήκαμε περισσότερο), καταφέραμε να νιώσουμε κομμάτι

Exchange.com αυξάνεται, τόσο πολλαπλασιάζονται οι

φιλείς προορισμούς, ενώ για τις Κυκλάδες συγκεκρι-

της ζωής της πόλης. Ψωνίσαμε στα μπακάλικα της γειτονιάς, πήγαμε στον κοντινό κινη-

δυνατότητες για ανταλλαγές εντός Ελλάδας: διακοπές

μένα ακούμε πως τα μέλη μας τις αποκαλούν “μαγικό

ματογράφο, ήπιαμε τον καφέ μας στον κήπο σαν να ήμασταν στο δικό μας σπίτι. Είδαμε

στα νησιά ή το βουνό, σαββατοκύριακα στην πόλη,

προορισμό”. Το gr.HomeExchange.com μπορεί να γί-

πώς ζουν άλλοι άνθρωποι. Πόσο πιο απαλλαγμένοι είναι από τον καταναλωτισμό. Σταθή-

ταξίδι στην Αθήνα για δουλειές ή άλλες υποχρεώσεις

νει διαβατήριο για δωρεάν διακοπές σε όλο τον κόσμο

καμε τυχεροί και η οικογένεια που ήρθε στο σπίτι μας ήταν πραγματικά εξαιρετική. Όχι

κ.ά.. Ένα καλό παράδειγμα είναι η χρήση που μπο-

για κάθε Έλληνα που αγαπάει τα ταξίδια”. Το στοίχη-

μόνον σεβάστηκαν τον χώρο αλλά έδωσαν λύσεις σε μικροπροβλήματα που μας φάνηκαν

ρεί να κάνει κάποιος το φθινόπωρο. Τον Σεπτέμβριο,

μα λοιπόν του HomeExchange είναι αν θα μπορέσει να

ιδιαίτερα χρήσιμες μετά την αναχώρησή τους. Τέλος, τα παιδιά μας είδαν για μια ακόμη

χιλιάδες Έλληνες φοιτητές που ταξιδεύουν στο εξω-

πείσει τους Έλληνες να “ενεργοποιήσουν” τα σπίτια

φορά ότι στους δύσκολους καιρούς επιστρατεύουμε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία,

τερικό για να ξεκινήσουν σπουδές στη Βρετανία, τις

τους, και ιδίως τα εξοχικά τους, αντί να τα αφήνουν

αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, χωρίς να γραπωνόμαστε σε αυτά που έχουμε μάθει να

ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία. Μέχρι να βρουν πού θα

για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου άδεια και χωρίς

κάνουμε και να γινόμαστε δυστυχείς όταν κάτι αλλάζει!”

χρήση.

Το Home Exchange είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρο-

μείνουν, φορτώνονται σε φίλους ή πληρώνουν ξενο-

νική κοινότητα ανταλλαγής σπιτιών στον κόσμο.

δοχεία ξοδεύοντας άσκοπα πάρα πολλά χρήματα. Με

Στο δίκτυο συμμετέχουν 40.000 κατοικίες από 145

το HomeExchange, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν

χώρες. Πλέον η κοινότητά του μιλάει και ελληνικά

διαμονή δωρεάν σε ένα σπίτι ή διαμέρισμα, απλώς κα-

καθώς απέκτησε επίσημο ελληνικό παράρτημα, το

ταχωρώντας στο gr.homeexchange.com το δικό τους

gr.homeexchange.com. Μέσα από τη σελίδα, κάποιος

σπίτι ή εξοχικό.

μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με το μέλος με το

Ακόμα και το ύψος της συμμετοχής προσαρμόστη-

οποίο θέλει να ανταλλάξει το σπίτι του. Αντίθετα με τις

κε στα δεδομένα της ελληνικής κρίσης. Ειδικά για τους

ιστοσελίδες ενοικίασης, επειδή στο Home Exchange το

Έλληνες το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται

οικονομικό κέρδος δεν είναι αυτοσκοπός, στα 20 χρό-

στα 35 ευρώ (ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-

νια λειτουργίας του δεν έχουν αναφερθεί ποτέ ζημιές

ρες είναι 74 ευρώ). Στα χρήματα αυτά γίνεται απόσβε-

ή κλοπές. Η ανταλλαγή μπορεί να είναι ταυτόχρονη

ση από την πρώτη ανταλλαγή και από την πρώτη μέρα

ή μη.

διαμονής.

Τι γίνεται όμως με την κρίση; Ενώ σε άλλες χώρες

Ο Ed Kushins από την Καλιφόρνια ίδρυσε το

το Home Exchange χρησιμοποιείται κυρίως για δια-

HomeExchange το 1992. Από τότε η κοινότητα δεν

κοπές στο εξωτερικό, στην Ελλάδα η κρίση καθιστά

σταμάτησε να μεγαλώνει και να εδραιώνεται σε όλον

το κόστος ταξιδιού στο εξωτερικό απαγορευτικό για

τον κόσμο, και σήμερα έχει φτάσει τα 40.000 μέλη –

1. Κάνω εγγραφή στο site πληρώνοντας ετήσια
συνδρομή 35,40 ευρώ.
2. Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο σχετικά με το
σπίτι μου, τους κανόνες και τις ανέσεις που έχει,
αν έχει (π.χ. WiFi, πλυντήριο πιάτων, κλπ). Όπως
επίσης για το πόσα άτομα είμαστε στο exchange
και αν υπάρχουν παιδιά, αν περιλαμβάνω αυτοκίνητο ή μηχανή στην ανταλλαγή.
3. Καταχωρώ ωραίες φωτογραφίες του σπιτιού
μου και το περιγράφω όσο καλύτερα μπορώ, τονίζοντας τα προτερήματα της τοποθεσίας. Μπορώ
να ανεβάσω και βίντεο στο ΥouΤube.
4. “Αυτοσυστήνομαι“ με λίγα λόγια: επάγγελμα,
οικογενειακή κατάσταση κ.α., ώστε ο άλλος να
αποκτήσει μια πρώτη εικόνα για μένα.

Ανταλλαγή βήμα-βήμα
5. Σημειώνω προορισμούς που με ενδιαφέρουν, τις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμο το σπίτι μου, αν είναι διαθέσιμο για μη ταυτόχρονη ανταλλαγή, καθώς και αν
θέλω να λαμβάνω προσωπική ενημέρωση για προσφορές κατοικιών.
6. Ξεκινάω την αναζήτηση στέλνοντας email στα μέλη που με ενδιαφέρουν ή περιμένω να έρθουν προτάσεις απ’ όλον τον κόσμο, αν βέβαια έχω επιλέξει να είμαι
“ανοιχτός” σε όλους τους προορισμούς.
7. Όταν δεχτώ κάποια πρόταση, αν δεν με ενδιαφέρει ο προορισμός και δεν θέλω
να φανεί το email μου, το site προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα και έτσι
απαντώ μέσω του site με μια έτοιμη εφαρμογή.
Αν, πάλι, ο προορισμός με ενδιαφέρει και θέλω να ξεκινήσω διάλογο, απαντώ
απευθείας στο μέλος αυτό, μέσω του email μου.
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Το σημαντικότερο που προσφέρει το θέατρο
σε περιόδους σαν αυτή που βιώνουμε είναι

ή
κ
ι
ατρ

η συλλογική εμπειρία ως κοινότητα

α
ί
σ
οβα

> Στο “Μαράν Αθά” υποδύεστε πολλούς διαφορε-

τη- ήταν ο Δήμος Αβδελιώδης. Του πήγα το κείμενο κι

τικούς ρόλους, προκειμένου να αφηγηθείτε τη ζωή

εκείνος μου έκανε την τιμή να δεχτεί να δουλέψει μαζί

ενός μοναχού. Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι με

μου, ασκητικά για επτά ολόκληρους μήνες, γεννώντας

αυτό το έργο έχετε ξεπεράσει τα όρια της αντοχής

κυριολεκτικά και χτίζοντας φθόγγο φθόγγο την παρά-

σας. Τρία χρόνια μετά, ανεβαίνοντας στη σκηνή

σταση. Σε εκείνον ανήκει και η επιλογή των κειμένων

πώς νιώθετε;

που συγκρότησαν τον μονόλογο από το σώμα του μυ-

Στο “Μαράν Αθά” υποστασιοποιώ επί σκηνής 19 πρό-

θιστορήματος.

σωπα-ρόλους. Όλους τους ανθρώπους που συνάντησε
στην πορεία της ζωής του ο ιερομόναχος Νικόλαος, ο

> Το “Μαράν Αθά” στηρίζεται σε ένα δύσκολο κείμε-

κεντρικός ήρωας της ιστορίας.

νο. Ελάχιστα είναι τα σκηνικά μέσα και δεν υπάρχει

Πράγματι ο κλάδος των ηθοποιών εδώ και πολλά

Για μένα, η διαδικασία της παράστασης αλλά και των

εναλλαγή κοστουμιών. Παρ’ όλα αυτά, η προσέλευ-

χρόνια αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας. Φα-

προβών που διήρκησαν επτά μήνες ήταν μια “πυροβα-

ση του κόσμου υπήρξε εντυπωσιακή. Αυτό δείχνει

νταστείτε ότι γύρω στα εξακόσια παιδιά αποφοιτούν

σία”. Δοκιμάστηκα όχι μόνο σωματικά και φωνητικά

-παρά την περί του αντιθέτου εντύπωση πολλών-

ετησίως από τις δραματικές σχολές. Είναι απόλυτα φυ-

αλλά και ψυχικά. Υπήρξαν στιγμές, ιδιαίτερα τον πρώ-

πως υπάρχει πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται για το

σιολογικό να μην μπορούν όλοι να απορροφηθούν και

το χρόνο παραστάσεων, που ξεπέρασα πραγματικά τα

καλό θέατρο που στηρίζεται στην απλότητα;

να παίξουν σε κάποια παράσταση. Γι’ αυτό, όλο και

όρια μου και αναμετρήθηκα με τον εαυτό μου, δίνο-

Πραγματικά, ξεκινώντας να δουλέψω για την παρά-

συχνότερα οι νέοι ηθοποιοί δημιουργούν τις δικές τους

ντας και κερδίζοντας μια ιδιαίτερη μάχη.

σταση δεν φανταζόμουν ποτέ την απήχηση που έχει

ομάδες. Ευτυχώς, αρκετές θεατρικές παραστάσεις επι-

Απαιτείται τεχνική κατάρτιση αλλά και τελετουργική

στον κόσμο το “Μαράν Αθά”. Από τον πρώτο κιόλας

βίωσαν της κρίσης τα δύο τελευταία χρόνια. Υπάρχουν

συγκέντρωση κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή για

μήνα παραστάσεων στο θέατρο “Μεταξουργείο” (αλλά

θέατρα που γεμίζουν από κόσμο κι αυτό δίνει μεγάλη

το Μαράν Αθά. Φυσικά, μετά απότρία χρόνια παρα-

και σε όσες πόλεις εκτός Αθήνας παρουσιάστηκε), το

ελπίδα και κουράγιο στους ανθρώπους του χώρου να

στάσεων έχω κατακτήσει έναν πλήρη έλεγχο και έχει

κοινό γέμιζε ασφυκτικά την αίθουσα και “κοινώνησε”

συνεχίσουν να τολμούν να κάνουν θέατρο!

γίνει βιωματική η σχέση μου με το κείμενο και την

την παράσταση στόμα με στόμα κάνοντάς την θεατρι-

παράσταση.

κό γεγονός για 3 πλέον χρόνια. Είμαι πεπεισμένη πια

> Στην Ελλάδα της κρίσης ποια πιστεύετε ότι πρέ-

πώς όταν υπάρχει αλήθεια, κόπος και ουσία πίσω από

πει να είναι η στάση των ανθρώπων της τέχνης;

> Δεκαεννιά ρόλοι σε ένα δίωρο μονόλογο. Πώς αλ-

ένα καλλιτεχνικό έργο, ο κόσμος το στηρίζει και το

Η μόνη και πραγματική αντίσταση, κατά την άποψή

λάζει κατάσταση ένας άνθρωπος μέσα σε δευτερό-

αναδεικνύει.

μου, είναι η ίδια η δημιουργία!

το κοινό;

> Δεν διστάζετε να “τσαλακώνετε” την εικόνα σας

> Ανοίγει το θέατρο δρόμους στους θεατές για να

Ο τρόπος που δουλέψαμε με τον Δήμο Αβδελιώδη όλες

πάνω στη σκηνή. Έχετε ενδοιασμούς όταν χρειάζε-

βρουν διεξόδους;

αυτές τις εναλλαγές των ρόλων ήταν μόνο μέσα από

ται να υπερβείτε τον εαυτό σας για το θέατρο;

Νομίζω ότι το σημαντικότερο που προσφέρει το θέ-

τον λόγο του κειμένου. Δηλαδή, ο Δήμος δεν με οδή-

Ένας από τους λόγους που αποφάσισα να γίνω ηθοποι-

ατρο σε περιόδους σαν αυτή που βιώνουμε είναι η

γησε ποτέ να μιμηθώ εξωτερικά κανένα από τα πρόσω-

ός ήταν για να μπορώ να υπερβαίνω τον εαυτό μου και

συλλογική εμπειρία ως κοινότητα. Με τον τρόπο που

πα. Μόνο μέσα από τη διάθεση του κάθε ανθρώπου και

με το άλλοθι των ρόλων κάθε φορά να αποδρώ και να

είναι πια δομημένη η κοινωνία μας δεν μπορούμε να

δουλεύοντας ξεχωριστά τον τόνο της φωνής και τα λό-

δανείζω το σώμα και την ψυχή μου σε άλλα πρόσωπα.

μοιραστούμε εμπειρίες! Δεν πηγαίνουμε μαζί στην εκ-

για του εκάστοτε ήρωα αναδύονται και ξεδιπλώνονται

Θεωρώ ότι οι ηθοποιοί είμαστε ευλογημένα πλάσματα

κλησία, δεν κάνουμε τίποτα μαζί. Το θέατρο από την

μπροστά στα μάτια του κόσμου όλα αυτά τα πρόσωπα.

που μπορούμε να το κάνουμε αυτό!

φύση του είναι μια κοινή εμπειρία, γι’ αυτό πιστεύω

λεπτα και πώς καταφέρνει να συνεπάρει μαζί του

Φορώντας ένα μαύρο ράσο, χωρίς μακιγιάζ και άλλα

cba

συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιού

Η Γιασεμί Κηλαηδόνη περιγράφηκε από
τους σημαντικότερους κριτικούς του θεάτρου ως ένα πλάσμα που φλέγεται, που

βυθίζεται στην παράκρουση και έπειτα
πάλι υψώνεται στον ουρανό. Όλα αυτά
στην ίδια παράσταση, όλα αυτά με μια
εσωτερικότητα που μόνο ένας πραγματικά ταλαντούχος, με πάθος, ηθοποιός μπορεί να εκφράσει. Κόρη του Λουκιανού

Κηλαηδόνη και της Άννας Βαγενά έχει
καταφέρει να αποσπάσει διθυραμβικές
κριτικές για την ερμηνεία της στην παράσταση “Μαράν Αθά” που σκηνοθετεί
ο Δήμος Αβδελιώδης και παίχτηκε πρόσφατα στη Σύρο.

ότι θα αντέξει για χιλιάδες χρόνια ακόμα, όσο θα υπάρ-

σκηνικά εφέ, σαν τους παλιούς ραψωδούς, τονίζοντας

> Από την πορεία σας ως ηθοποιός ποιες εμπειρίες

σαν ψαλτική το κείμενο, το κοινό ταξιδεύει μαζί μου

έχουν χαραχτεί στη μνήμη σας ως πολύ σημαντικές;

για δυόμιση ώρες!

Υπάρχουν παραστάσεις που σας έχουν στιγματίσει;

> Τι άλλο εκτός από το θέατρο σας ενδιαφέρει καλ-

Αυτά τα δώδεκα χρόνια που είμαι στον χώρο είχα την

λιτεχνικά;

> Ένα μυθιστόρημα που προσαρμόζεται θεατρικά.

χαρά και την τύχη να δοκιμαστώ σε σπουδαία θεατρι-

Είμαι φανατική σινεφίλ! Θα ήθελα να μου δοθεί η ευ-

Πόσο εύκολο ήταν το εγχείρημα της ξεχωριστής αυ-

κά κείμενα, να δουλέψω με καλλιτέχνες που θαυμάζω

καιρία να δουλέψω ξανά στον κινηματογράφο. Είναι

τής παράστασης;

και εκτιμώ, διαμορφώνοντας παράλληλα τον προσωπι-

μια καταλυτική εμπειρία για έναν ηθοποιό.

Όλο το εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και τολ-

κό μου δρόμο. Θεωρώ ότι το Μαράν Αθά με έχει στιγ-

μηρό. Η πρωταρχική ιδέα να μεταφερθεί στη σκηνή

ματίσει και θα είναι σημείο αναφοράς στην υπόλοιπη

> Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σας βήματα;

το Μαράν Αθά και μάλιστα με τη μορφή μονολόγου

ζωή μου όχι μόνο καλλιτεχνικά.

Αυτόν τον καιρό βρίσκομαι σε αναζήτηση κειμένων

ανήκει στην μητέρα μου, την Άννα Βαγενά. Εκείνη

χει ανθρώπινη ζωή.

για την επόμενη μου δουλειά, που θα είναι ομαδική

με προέτρεψε να διαβάσω το βιβλίο κι όταν το έκα-

> Ο κλάδος των ηθοποιών πολύ πριν την κρίση

αυτήν τη φορά, σε συνεργασία με μια ομάδα νέων καλ-

να συγκλονίστηκα πραγματικά από τη δύναμή του. Το

αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα.

λιτεχνών που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Φυσικά, σκο-

Μαράν Αθά του Θωμά Ψύρρα είναι μια γλωσσική Πα-

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση και πώς βιώνει

πεύω ανά περιόδους να επιστρέφω ξανά στο Μαράν

λαιά και Καινή Διαθήκη. Ο πρώτος άνθρωπος που μου

το θέατρο τις επιπτώσεις των προβλημάτων της

Αθά για να αναπροσδιορίζω τους στόχους μου και να

ήρθε στο μυαλό -και που θαύμαζα χρόνια ως σκηνοθέ-

χώρας;

συνεχίζω!
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se

se
ταίων δεκαετιών στην εναλλαγή της εξουσίας και να
έρχονται στην επιφάνεια καινούργιες δυνάμεις με την

cba

Kείμενο:
Γιώργος Ασσύριος

19
άποψη

πρόθεση -κατά τα φαινόμενα- να εκφράσουν περισσόνόμενα όμως μπορεί και να απατούν (μπορεί και όχι),
καθώς δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο που να αποδίδει
τη δημιουργία των νέων κομμάτων σε λόγους έκφρασης νέων ιδεών, διότι οι προκείμενες πρωτοβουλίες
προέρχονται από πολιτικά πρόσωπα που δεν εκφράσανε αυτές τις ιδέες όταν είχαν τη δυνατότητα από θέσεις
ισχύος. Ιδανικά, η Βουλή θα έπρεπε να αναζητά και
να παρακινεί την πολιτική έκφραση προερχόμενη από
κάθε συλλογική προσπάθεια κινηματικού χαρακτήρα
(Πόσο θα ήθελα μέλη των αγανακτισμένων να εκφράζουν νέες ιδέες μέσα στο κοινοβούλιο). Με αυτό τον
τρόπο θα μπορούσε σταδιακά να επουλωθεί η εικόνα

Αδιέξοδη

δημοκρατία
cba

Kείμενο:
Πάνος Δραμυτινός
Εικονογραφιση:
Βασίλης Ευδοκιάς

Τους τελευταίους μήνες βομβαρδιζόμαστε ασταμάτητα από ανεξέλεγκτες εξελίξεις
και ανεφάρμοστες λύσεις που πιθανώς κάνει
κάποιους να αναρωτιούνται αν τελικά όντως
υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία.

του κοινοβουλίου και να ακουστούν καινούργιες φωνές με ανθρώπινο λόγο και γυμνές από την κομματική

Ο τίτλος του άρθρου είναι εκ πρώτης όψεως παράλογος και ασυνάρτητος: Τι σχέση
μπορεί να έχει ένα γευστικότατο έδεσμα, ένας
πρώην λαοφιλής καλλιτέχνης του ελληνικού
τραγουδιού και η περίοδος της γερμανικής
ιστορίας ανάμεσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την άνοδο του φασισμού που συμβατικά ονομάστηκε Δημοκρατία της Βαϊμάρης;
Φαινομενικά καμιά. Κι όμως, στην Ελλάδα
της κρίσης και των Μνημονίων, το γιαούρτι,
ο Νταλάρας και η Βαϊμάρη συγκροτούν τρία
αλληλοσυνδεόμενα ιδεολογικά πρίσματα, διαμέσου των οποίων το σύστημα εξουσίας προσπαθεί να εκλογικεύσει και νομιμοποιήσει την
πολιτική του.

Herbert von Reyl-Hanisch, Καταδίωξη, 1932

τερες και μικρότερες μερίδες του πληθυσμού. Τα φαι-

πήξη.
Συμπερασματικά, η επικείμενη πολυφωνία στο

Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Σύμφωνα με τη λο-

κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να κριθεί βάσει των επι-

γική της κυρίαρχης διανόησης, των κατεστημένων

φανειακών της εκφάνσεων, αλλά ως προϊόν πολιτικής

πολιτικών ελίτ και των επιχειρηματικών ΜΜΕ, η

αστάθειας και ιδιοτέλειας. Δημιουργήθηκε για τους

υπεράσπιση των διαδοχικών μέτρων πτώχευσης της

λάθος λόγους από ανθρώπους που παρά τις μεγαλο-

ελληνικής κοινωνίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η

στομίες τους έχουν αποδείξει και συνεχίζουν να επι-

έκφραση του ορθού λόγου, της κριτικής σκέψης, του

δεικνύουν εμπράκτως την ιδιοτέλεια τους. Έτσι, δεν

Διαφωτισμού και εντέλει του ευρωπαϊσμού που υποτί-

για μια κοινωνία, παραδόξως η απουσία της φαίνεται

βοηθούν στην επίλυση των θεμελιωδών προβλημάτων

θεται ότι συμπυκνώνει τις συνολικές κατακτήσεις του

να μας οδηγεί σε μια γενική κατάσταση καλύτερη από

της κοινωνίας. Αντιθέτως, εμποδίζουν αυτή τη διαδι-

δυτικού πνεύματος. Με απλά λόγια, αν ζούσαν σήμερα

εκείνη στην οποία έχουμε συνηθίσει.

κασία.

ο Βολταίρος, ο Καντ και ο Χέγκελ, τότε Παπαδήμο,

Να είχα μια δεκάρα για κάθε φορά που άκουσα έναν

Η ενότητα εκτός κοινοβουλίου έχει τελείως δια-

Σαμαρά και Βενιζέλο θα ψήφιζαν, θα διάβαζαν την αρ-

πολιτικό να κοκορεύεται επειδή δουλεύει για ένα κόμ-

φορετική σημασία. Το περίφημο σύμπλεγμα εξουσίας

θρογραφία του Πρετεντέρη στο Βήμα και θα έβλεπαν

μα από μικρό παιδί! Στην Ελλάδα -όπως και σε αρκε-

(που λέγεται ότι εμπεριέχει τους σημαντικότερους

το δελτίο των 8 στο Mega .

τές άλλες χώρες- αυτή η ενασχόληση ήταν πάντοτε και

παίκτες στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης) φαίνεται

Η συγκεκριμένη ανάγνωση προχωρά όμως ακόμα

είναι προϋπόθεση για την κομματική αναρρίχηση και

να είναι αφοσιωμένο στην καλλιέργεια της διχόνοιας.

παραπέρα, θεωρώντας όλους όσους αντιπαρατίθενται

τη διεκδίκηση αξιωμάτων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει

Παρά το συνεχώς αναπαραγόμενο απόφθεγμα, ότι δεν

στην ασκούμενη πολιτική ως φορείς ανορθολογισμού,

να γίνει διαχωρισμός των κομμάτων που διαχειρίστη-

μπορούν να είναι όλοι ευχαριστημένοι, υπάρχουν δύο

στο οποίον συγκλίνουν τόσο η ακροδεξιά, όσο και

το γιαούρτι,

Νταλάρας
και η Δημοκρατία
της Βαϊμάρης
ο

Εκλογές θα ξαναγίνουν. Ωστόσο, η ελπίδα μάλλον

καν τη χώρα κατά τη μεταπολίτευση και των αντιπολι-

σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να διατηρηθούν

η αριστερά, απειλώντας να επιβάλλουν στη χώρα το

δε θα κινδύνευε από την μη πραγματοποίηση τους,

τευόμενων κομμάτων. Για τα κόμματα εξουσίας, όπως

στην επιφάνεια της συνείδησής μας. Το ένα είναι ότι

χάος και την ανομία. Οι διαδηλώσεις ενάντια στα νέα

οικονομική, ψυχολογική) που ασκείται από την κυρί-

Εν συντομία, ακραία είναι η κυρίαρχη πολιτική

αλλά από τα προφανή αποτελέσματα, μιας και φαίνε-

λέγονταν προ μνημονίου, η τυφλή υπακοή στο κόμμα

όσο και να εθελοτυφλούμε, είμαστε όντως όσο αλλη-

μέτρα, οι λαϊκές παρεμβάσεις στις παρελάσεις, τα

αρχη μειοψηφία στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία

που επιβάλλει συνθήκες κοινωνικού δαρβινισμού και

ται ότι μέρος της αλήθειας έχει καταδικαστεί ούτως

δεν ήταν τίποτε άλλο από την διαφύλαξη όλου αυτού

λένδετοι ήμασταν πάντα. Η ανθρωπότητα θέλει τους

γιαούρτια στους πολιτικούς και η ακύρωση των συ-

του ελληνικού λαού.

όχι το γιαούρτι στον πρώην “εθνικό” τραγουδιστή. Και

ή άλλως στην αφάνεια, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Τα

του “κόπου και του ιδρώτα” της κομματικής αναρρί-

πολίτες αναμεμιγμένους έτσι ώστε να αφουγκράζονται

ναυλιών του Νταλάρα είναι μερικές σαφείς ενδείξεις

Δεν είναι βία, άραγε, να οδηγείς 1,5 εκατομμύριο

είναι η κυρίαρχη πολιτική ελίτ -σοσιαλδημοκρατική ή

προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας είναι μακρό-

χησης. Οι Έλληνες πολιτικοί έχτισαν την καριέρα τους

πάντοτε την αλληλεξάρτησή τους. Το δεύτερο συστα-

της βίας και του ανορθολογισμού που προετοιμάζουν

ανθρώπους στην ανεργία και την ανέχεια και άλλους

κεντροδεξιά– που συναντάει το ακροδεξιό φασιστικό

βια, θεμελιώδη, αλληλένδετα και πολύπλοκα. Για να

αποφεύγοντας την κριτική και επαινώντας όλοι τα ίδια

τικό είναι πως η μέχρι σήμερα ανεπάρκεια της εξου-

απλώς, όπως στη Γερμανία του 1933 την επιβολή του

τόσους στην επισφάλεια και την αβεβαιότητα; Δεν εί-

άκρο του πολιτικού φάσματος, σε μια προσπάθεια να

λυθούν μόνιμα δεν απαιτούνται μόνο περισσότερες

διαχρονικά λαϊκά αιτήματα, κάτι που μαρτυρούσε τα

σίας (ή γενικά η εξουσία) εξαρτάται από το βαθμό

φασισμού. Οι βίαιες εκδηλώσεις δυναμικών μειοψηφι-

ναι βία και αυταρχισμός να δημιουργείς στρατόπεδα

πειθαρχήσει η κοινωνία στην αθλιότητα.

κυβερνητικές θητείες αλλά και συλλογική προσπά-

σαθρά ιδεολογικά θεμέλια του κάθε κόμματος. Με

διάσπασης της κοινωνίας.

ών των δύο άκρων του πολιτικού φάσματος απειλούν

συγκέντρωσης για μετανάστες και ταυτόχρονα να κα-

Ζούμε ξανά σε εποχή άκρων, αυτό είναι αλήθεια.

θεια με κοινό όραμα. Στο προσεχές μέλλον, εκλογές

τον τρόπο αυτό, το ελληνικό κοινοβούλιο γέμισε δει-

Η ενότητα φαίνεται να είναι ένα ισχυρό υπερόπλο.

σε τελική ανάλυση τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Να

τηγορείς την κοινωνία για φασισμό ή να μιλάς για σύ-

Συγκρούονται δύο διαφορετικοί κοινωνικοί κόσμοι

χωρίς συλλογικότητα θα μας προσφέρουν παροδικές

λούς, ανεύθυνους υπάλληλους των κομματικών συμ-

Όποιος την καλλιεργήσει με οποιοδήποτε τρόπο, θα

λοιπόν πώς συνδέονται τα τρία μέρη του τίτλου του

γκλιση γενικά των “άκρων”; Δεν είναι ανορθολογισμός

στο σκηνικό ενός κοινωνικοοικονομικού συστήματος

λύσεις αναδιατάσσοντας τα ελαττώματα της πολιτι-

φερόντων που υπηρετήσανε την ατομική τους εξέλιξη

προσανατολίσει τη συλλογική δραστηριότητα ενός

άρθρου μας.

να χρηματοδοτείς για πολλοστή φορά τράπεζες και την

σε παρακμή: του καπιταλισμού. Σε αυτό τον κόσμο οι

κής μας πραγματικότητας και προσφέροντάς μας την

και την κομματική γραμμή πάνω από το πραγματικό

λαού σε όποια κατεύθυνση επιθυμεί. Σήμερα που η

Αφήνω στην άκρη την ιστορική ανακρίβεια του

ίδια στιγμή να λεηλατείς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις

αγώνες της κοινωνίας είναι με την πλευρά της λογι-

ψευδαίσθηση της αλλαγής. Ήδη, ο πολιτικός μας χάρ-

συμφέρον της χώρας (εκτός από λίγες εξαιρέσεις). Για

χώρα είναι τόσο διασπασμένη και αδύναμη, μακάρι η

επιχειρήματος. Ο φασισμός επικράτησε στον Μεσο-

καταθέσεις των νοσοκομείων και των πανεπιστημίων;

κής, δηλαδή αντίσταση, αλληλεγγύη, λαϊκή κυριαρχία,

της αλλάζει δραστικά, αν και δεν επηρεάζεται από τη

τα κόμματα μέχρι σήμερα ήταν σημαντικότερο ένα

ενότητα να προκύψει αγνά και σοφά από τη συντρι-

πόλεμο γιατί τον υιοθέτησε η κυρίαρχη πολιτική και

Δεν είναι βία και ανορθολογισμός μαζί να επιβάλλεις

κοινωνικότητα. Αν κατανοήσουμε επομένως τον ανορ-

βάση της κοινωνίας αλλά από την μικροκοινωνία του

κομματόσκυλο να είναι υπάκουο παρά να είναι σοφό.

πτική πλειοψηφία του κόσμου που κατάλαβε με τον

οικονομική τάξη στη Γερμανία και όχι γιατί επικράτη-

ένα αποκρουστικό πακέτο μέτρων λιτότητας, γνωρίζο-

θολογισμό μιας κοινωνίας οργανωμένης γύρω από

κοινοβουλίου. Εκεί, η αδυναμία των κομμάτων να επι-

Έτσι, μέσα στο κοινοβούλιο ουδέποτε υπήρξαν κοινοί

δύσκολο τρόπο τι σημαίνει εξουσία και θα πασχίσει

σαν γενικά τα “άκρα”. Αυτή η ιστορική αλήθεια ίσως

ντας εκ των προτέρων ότι θα αποτύχει στους διακη-

την έννοια του κέρδους του κεφαλαίου, μπορούμε να

βάλλουν τη συνοχή με το βούρδουλα -όπως έκαναν τις

στόχοι, κοινή προσπάθεια ή κοινή γνώση των προβλη-

να ανακαλύψει τα οικουμενικά μας χαρακτηριστικά,

κάτι έχει να μας πει και για το σήμερα. Το συγκεκρι-

ρυγμένους του στόχους και απλά θα προετοιμάσει το

ξαναβρούμε το δρόμο μας, πέρα από τις κραυγές των

τελευταίες δεκαετίες- επέτρεψε σε πλήθος φιλόδοξων

μάτων, άρα ουδέποτε υπήρξε και οποιασδήποτε μορ-

ως εκ τούτου αναδιαμορφώνοντας την ταυτότητά μας.

μένο επιχείρημα –που μονότονα πλέον επαναλαμβά-

επόμενο; Τέλος δεν είναι λαϊκισμός -άλλη μαγική λέξη

ιδεολογικών κέρβερων του συστήματος . Ένας δρόμος

πολιτικών να αποστασιοποιηθούν από τις κεντρικές

φής ενότητα. Η έννοια “κοινοβούλιο” στη δική μας

Διαφορετικά, φοβάμαι όλους εκείνους τους φτωχούς

νεται– αποκρύπτει, επί της ουσίας, τον αυταρχισμό

της εξουσίας- να μιλάς για σωτηρία της πατρίδας, επει-

δύσκολος ασφαλώς, γεμάτος αγώνες, πισωγυρίσματα,

πολιτικές γραμμές και να δημιουργήσουν περισσότε-

περίπτωση, σήμερα, ακούγεται σαν ανέκδοτο.

λάτρεις της εξουσίας που έχουν τα εύκολα λόγια στο

και τον ανορθολογισμό της ίδιας της ασκούμενης πο-

δή ο λαός γλύτωσε από 100δις χρέους, την ίδια στιγμή

διαρκή πάλη, σε κάθε περίπτωση όμως, ένας δρόμος

τσεπάκι.

λιτικής. Δυστυχώς, το πρόβλημα, από την άποψη του

που η σωτηρία κοστίζει 130δις από τα οποία ούτε ένα

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και χειραφέτησης.

κόσμου της εργασίας, είναι η συνολική βία (σωματική,

ευρώ δεν θα πάει για κοινωνικές ανάγκες;

ρους μικρότερους πόλους έλξης. Ενώ λοιπόν η ενότη-

Δεν μπορεί να κρύψει κανείς τη χαρά του όταν επι-

τα εν δυνάμει αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιτυχίας

τέλους βλέπει να διακόπτεται η μονοτονία των τελευ-
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Δεν έχει παραδώσει τα όπλα ο πολιτισμός! Πολλές αξίες έχουνε
χαθεί, ο πολιτισμός μας είναι πάντοτε εκεί, παρά τις δυσκολίες
άκουσμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συζητάμε
μια αλλαγή και μέσα σε αυτήν περιέχονται τα ίδια
πρόσωπα που έχουν φτάσει τον τόπο εδώ που τον
έχουν φτάσει.
> Υπάρχει κίνδυνος οι λαϊκές διαμαρτυρίες να γίνουν ανεξέλεγκτες ίσως και αιματηρές;
Ναι, βέβαια! Και το πιο αιματηρές, δεν το αποκλείω! Υπάρχουν άνθρωποι που θα πεθαίνουν
στο δρόμο επειδή δεν έχουν τη σύνταξη τους, δεν
έχουν δουλειά, έχουν οικογένεια, χρωστάνε στις
τράπεζες και φτάνουν σε αδιέξοδο. Τι θα κάνει
αυτός ο άνθρωπος; Ή θα καθαρίσει κάποιον άλλον, ή θα αυτοκτονήσει, ή θα πάρει ένα όπλο να
πυροβολήσει κάποιον από αυτούς. Είναι ολοφάνερο!

Βασίλης Λέκκας
Ο πολιτισμός στο στόχαστρο
cba

συνεντευξη:
Νικόλας Καμακάρης

Συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες μεγάλου βεληνεκούς και κάνει ορθή χρήση της ιδιότητάς του,
φορέας πολιτισμού, όπως αρμόζει στους ανθρώπους των τεχνών. Γίνεται λάβρος κατά της πολιτικής των μνημονίων και των δυνάμεων που την
υπηρετούν. Θεωρεί πως ο λαός πρέπει να αυτονομηθεί και να αναλάβει τον έλεγχο. Δικαιολογεί
τις έντονες διαμαρτυρίες του κόσμου και δεν αποκλείει ότι ίσως γίνουν ανεξέλεγκτες. Σχολιάζει τη
στάση της αστυνομίας στις διαδηλώσεις. Επιμένει
ότι βρισκόμαστε σε καθεστώς επιτηδευμένου πολιτισμικού αποπροσανατολισμού, ωστόσο βλέπει
ότι η κοινωνία οργανώνεται κάτω από την σκέπη
του πολιτισμού και πιστεύει ότι από αυτόν μπορεί
να αντλήσει δύναμη. Καταιγιστικός, σχολιάζει το
παρόν και το μέλλον μας. Δεν αρκείται, όμως, στα
λόγια: η “Μυθολογία” του –έτσι τιτλοφορείται η
σειρά συναυλιών του σε όλη την Ελλάδα, η οποία
πρόσφατα πέρασε και από τις Κυκλάδες- είναι η
μουσική έκφανση των απόψεών του. Μιλάει όπως
ακριβώς τραγουδάει, με πάθος και στοργή.

> Έχετε τοποθετηθεί ευθύς εξαρχής κατά της πολιτικής των μνημονίων. Θεωρείτε ότι υπάρχει διέξοδος;
Θα χρειαστεί χρόνος για να ανατραπεί ο τρόπος
σκέψης και διοίκησης της εξουσίας και αυτό βάζει σε μια διαδικασία δύσκολη τον κόσμο. Αλλά
πιστεύω ότι εάν αυτονομηθούμε, με την έννοια
ότι δεν υπογράφουμε το μνημόνιο και δεν δίνουμε τα χρέη που υποτίθεται ότι χρωστάμε, θα
περάσουμε ένα δύσκολο στάδιο, αλλά θα έχουμε
τον έλεγχο της πραγματικότητας και του τόπου.
Με αυτήν τη λογική που υπάρχει αυτή τη στιγμή,
δηλαδή υπογράφουμε μνημόνια και ξεπουλάμε
τα πάντα, είμαστε σε ένα αδιέξοδο, είμαστε λαός
χωρίς πατρίδα σε μια χώρα υποθηκευμένη.
> Τι μπορεί να προσδοκά ο λαός από τις επικείμενες εκλογές;
Ξεκινήσανε αυτές οι εκλογές πριν αρχίσει η
ιστορία με τον Παπαδήμο. Με έναν Παπανδρέου ο οποίος -δεν καταλαβαίνω- τώρα που είναι;
Τι ρόλο παίζει; Πρέπει να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Έχει εξαφανιστεί; Ένας πρωθυπουργός
ο οποίος κατάφερε χωρίς εκρηκτικά να ανατινάξει ένα ολόκληρο σύμπαν. Αυτοί οι άνθρωποι

δεν μπορούν να μας διοικούν σήμερα! Ο λαός θα
καταλάβει επιτέλους ότι αυτά τα πρόσωπα που
εναλλάσσονται γενιές και γενιές έχουν έναν τελείως διαφορετικό ρόλο από ό,τι έχει ο ηγέτης;
Έχουν το ρόλο του τσιφλικά! Ξεπουλάνε, μοιράζουν και χωρίζουν με τη λογική “κάνουμε ό,τι
γουστάρουμε”. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει
αυτή η ιστορία. Τι θα κερδίσει ο κόσμος από τις
εκλογές; Μια αναστολή σε πρώτη φάση και μια
προσπάθεια να τοποθετηθούμε απέναντι στα λεγόμενα μας και στη σκέψη μας, σε σχέση με τη
σκέψη των άλλων. Να αντιπαραθέσουμε ότι εμείς
σταματάμε εδώ και σηκώνουμε τα μανίκια για να
δουλέψουμε σε ένα άλλο κοινωνικό και πολιτικό
τοπίο. Και προσδοκούμε από αυτήν την αλλαγή
να κερδίσουμε ό,τι έχουμε χάσει και να προσθέσουμε και αυτό που έχουμε χάσει τελείως: τον
κοινωνικό ιστό.
> Αυτό θα γίνει με τις πολιτικές δυνάμεις που
υπάρχουν ή θα πρέπει να αναδυθούν νέες;
Όχι, βέβαια! Οι πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται στο προσκήνιο από τη Μεταπολίτευση πρέπει να καταργηθούνε! Πρέπει να μην ισχύουν ως

> Έχετε κατέβει σε πορείες;
Βεβαίως, κατεβαίνω συνέχεια. Είμαστε “πρώτος
μεζές”!
> Νομίζετε πως η σκληρή στάση της Αστυνομίας
θα κάμψει τις αντιδράσεις του κόσμου;
Όχι! Φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο, σε μια ρήξη οριστική! Δεν μπορούμε να πάμε πίσω, μας έχουν
φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Θα γυρίσουμε
την πλάτη στο γκρεμό και θα κάνουμε επίθεση.
Διότι, αυτοί που υποτίθεται πως φρουρούν τον
λαό, είναι πληρωμένοι μπράβοι απέναντι σε ένα
κοινωνικό σύστημα. Και κάποια στιγμή θα έχουν
κι αυτοί απώλειες. Δεν μπορείς να υπερασπίζεσαι
τον πολιτικό-δολοφόνο.
> Στο στόχαστρο μπήκε πρόσφατα κι ο Γιώργος
Νταλάρας. Θα ήθελα την άποψη σας.
Νομίζω πως έχουν φανερωθεί τα πράγματα και
τον καθένα τον κρίνει ο τόπος. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του με βάση την πορεία του.
Εδώ θα σταματήσω, δε θα σχολιάσω.
> Γενικά ποιος πιστεύετε πως είναι ο ρόλος των
καλλιτεχνών αυτήν την δύσκολη περίοδο; Η παρέμβαση του Μάνου Χατζιδάκι λείπει στις μέρες
μας;
Υπάρχει ένα αντίβαρο στη συνείδηση του κόσμου και μέσα σε αυτό εμπεριέχονται μεγάλες
προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο Χατζιδάκις. Αν ζούσε, ενδεχομένως να έπαιζε πολύ
μεγαλύτερο ρόλο. Έχουμε και το Μίκη, έχουμε
και το Γλέζο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο 85 χρονών
να βγαίνει στα δακρυγόνα ασθμαίνοντας και δεν

ντρέπονται οι αλήτες! Πιστεύω ότι βγαίνει ένας
Θεοδωράκης, είναι αυτός που είναι, βγαίνει στον
κόσμο κι είναι ένα σύμβολο. Κι είναι σε τέτοια
αντιπαράθεση με την εξουσία που απαξιώνουν το
ρόλο του, την ιστορία του και ένα τεράστιο μέρος της κοινωνίας. Αυτός ο καλλιτέχνης είναι ένα
σύμβολο. Αυτό το παράδειγμα πρέπει να ακολουθήσουμε. Κι είναι πάρα πολλοί που το ακολουθούν, μεταξύ των οποίων κι εγώ.
> Είναι σε εξέλιξη περιοδεία σας στην περιφέρεια. Ποια είναι τα μηνύματα που εισπράττετε;
Οι συνθέτες που τραγουδάω σε αυτήν την περιοδεία –που την ονομάζω “Μυθολογία”– είναι
ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Σταύρος Ξαρχάκος κι ο
Μίκης Θεοδωράκης, με τη σειρά που είναι στην
παράσταση. Αυτό το ρεπερτόριο είναι το ρεπερτόριο της συνείδησής μας. Δεν είναι ένα ρεπερτόριο που το αναζητάμε χωρίς να ξέρουμε πως έχει
μια άλλη σημασία, μια άλλη βαρύτητα. Ξέρουμε
τη βαρύτητα του. Δεν είναι θέμα επικαιρότητας.
Ο κόσμος πάντα το στήριζε, αφού όλα αυτά τα
χρόνια με αυτό το ρεπερτόριο ταξιδεύω. Βλέπω
όμως ότι οργανώνεται συνειδησιακά πλέον, κάτω
από αυτήν τη σκέπη πολιτισμού. Το μήνυμα που
εισπράττω είναι ότι όλος ο κόσμος είναι όρθιος.
Όρθιος! Του δίνουμε την τόση δα αφορμή, στέκεται στα πόδια του και νομίζω ότι με αυτόν τον
τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει και την επόμενη
μέρα. Διότι είναι ο πολιτισμός του, ένα συστατικό που το έχει στα σπλάχνα του, στο DNA του,
ο Έλληνας, έχει σταθεί με τον πολιτισμό του κι
έχει ανατρέψει χούντες, πολέμους κι έχει δώσει
στίγμα οικουμενικό. Αυτό αναβιώνει στις συναυλίες.
> Θεωρείτε, δηλαδή, ότι από τον πολιτισμό πρέπει η κοινωνία να αντλήσει δύναμη;
Ναι, γι’ αυτό κι ο πολιτισμός έχει μπει στο στόχαστρο εδώ και 40 χρόνια. Έχουμε μια περίοδο
τεράστια όπου τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και παραγωγές μουσικών θεαμάτων στο 90% πουλούσανε φαστ φουντ τραγούδι. Αυτό επιβάλλει μια
νοοτροπία, μια συμπεριφορά, έναν τρόπο αντικοινωνικό, καταργεί τη ρίζα και τη γνώση του
πολιτισμού. Γιατί υπηρετούμε τόσα χρόνια ένα
ύφος με ιστορία 3 χιλιάδες χρόνια και ξαφνικά
το καταργούμε; Κάτι σημαίνει. Κάποιος στόχος
υπάρχει. Αποπροσανατολισμός πολιτισμικός. Κι
όπως είπε ο κ. Θέμελης, κατά βάση είναι πολιτισμική κατοχή, αυτό είναι σαφέστατο.

> Επιτυγχάνεται αυτός ο πολιτισμικός αποπροσανατολισμός;
Στην Ελλάδα, ναι! Γιατί είμαστε ένας λαός στον
οποίο οι παραδόσεις γεννώνται μέσα από συνθήκες βιωματικές, δηλαδή γεννιέται ένα τραγούδι
μέσα από μια παρέα, μέσα από μια περιοχή που
έχει υποστεί ό,τι έχει υποστεί. Αυτό είναι ένα
συναισθηματικό δέσιμο, μια αλυσίδα γεγονότων
που συνθέτουν το πολιτιστικό τοπίο από τόπο σε
τόπο. Παρόλα αυτά υπάρχει μια κοινή αφετηρία
σε όλους τους κρίκους. Αυτό μας κάνει να έχουμε και μια συνοχή και να επικοινωνούμε γύρω
από αυτόν τον πολιτισμό, γύρω από αυτά τα ήθη
και τα έθιμα. Όταν σπάσει, λοιπόν, ένας κρίκος,
αρχίζει η διάβρωση. Όταν εμείς καταργούμε το
λαϊκό μας τραγούδι κι έχουμε ό,τι εισροή μπορείς να φανταστείς, αρχίζουμε και δίνουμε βήμα
στους υπόλοιπους και καταργούν εμάς. Καταργεί
η νεολαία τους προηγούμενους, διότι δεν τους
γνωρίζει, διότι δεν έχουν το μάρκετινγκ κλπ και
εισπράττει όλη αυτή τη βιομηχανία της μουσικής
και νομίζει πως εκεί είναι το μέλλον. Εκεί είναι η
παγίδα! Διότι τα δικά σου έχουν μια άλλη καταγωγή. Είναι, λοιπόν, σαν να καταργούμε και την
καταγωγή μας, άρα δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν έχουμε κοινά στοιχεία, δεν έχουμε κοινή συνείδηση κλπ. Αυτό προσπαθούνε να
καταργήσουν τόσα χρόνια: την κοινή συνείδηση
στον πολιτισμό. Όμως, το ελληνικό τραγούδι έχει
φοβερές αντιστάσεις κι είναι ένα όπλο, στο οποίο
μπορεί κανείς να σκύψει και να πάρει ανάσες. Δεν
έχει παραδώσει τα όπλα ο πολιτισμός! Πολλές
αξίες έχουνε χαθεί, ο πολιτισμός μας είναι πάντοτε εκεί, παρά τις δυσκολίες.
> Θα ήθελα να κλείσουμε με τα καλλιτεχνικά σας
σχέδια.
Οι συναυλίες είναι το ζητούμενο! Δισκογραφικά
κατά καιρούς συζητώ, αλλά δεν έχω πάρει κάποια
απόφαση. Κάνω αυτές τις συναυλίες –όπως έκανα
και στη Σύρο– στις οποίες συμμετέχουν και οι τοπικές χορωδίες. Η “Μυθολογία” θα ταξιδέψει σε
όλη την Ελλάδα. Πριν από λίγο καιρό ήμουν στο
εξωτερικό, στην Αμερική και στη Γερμανία, όπου
ο ελληνισμός τίμησε τον μεγάλο μας ποιητή, τον
Οδυσσέα Ελύτη. Αυτό για μένα σημαίνει πάρα
πολλά πράγματα: Πως οι ποιητές μας που είναι ο
καθρέφτης μας –έτσι θέλω να πιστεύω– έχουν την
τιμητική τους στη συνείδηση του Έλληνα.
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01//Mickey Pantelous – I can’t find my pills (Self release / Spinalonga)
Η κρίση δεν παύει να πλήττει την καθημερινότητά μας, όμως μέσα
στην αγχώδη ρουτίνα, ο καθένας διαφυλάσσει τις διεξόδους και τα καταφύγιά του. Μία τέτοια διέξοδος είναι και η λογοτεχνία. Τώρα που
η άνοιξη έκανε την εμφάνισή της και οι βόλτες στους δρόμους και τα
σοκάκια έχουν γίνει πιο απολαυστικές, πάρτε ένα βιβλίο κι ανοίξτε το
στη λιακάδα. Ακολουθούν μερικές προτάσεις.

Κάθε μπλουζ δίσκος που σέβεται τον εαυτό του κρύβει από πίσω του μια θρυλική ιστορία. Έτσι και το “I can’t find my pills” είναι η ιστορία του Dr. Albert Flipout που κύλισε
σε Ευρώπη και Αμερική πλάι σε μεγάλες προσωπικότητες, αλλά η μοίρα του έμελλε να σφηνωθεί σ’ ένα χωματόδρομο μεταξύ Ερεσσού και Σιγρίου στη Λέσβο, βρισκόμενος
στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου. Για καλή του τύχη, ένας μοναχικός τροβαδούρος, παρατημένος από τη μπάντα του, σε μια προσπάθεια να διώξει λίγη από την αρνητική
ενέργεια που κουβαλούσε μέσα του, κλοτσάει και ξεθάβει το μισοπεθαμένο Flipout. Αυτό θεωρήθηκε σημάδι από τη μοίρα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία που αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο μεγάλο διαδικτυακό κανάλι. Σε μια προσπάθεια να μιλήσουμε σοβαρά, ο Mickey Pantelous έχει δημιουργήσει μια one man band
με μασκότ έναν τενεκέ από τοματόζουμο, τον Dr. Albert Flipout. Το δεξί πόδι κρατάει το ρυθμό στην κάσα της ντραμς, ενώ το αριστερό παίζει ήχους που παράγει ο Flipout.
Τα χέρια παίζουν την ηλεκτρική κιθάρα, ενώ με το στόμα ο Pantelous παίζει φυσαρμόνικα όταν δεν τραγουδάει για αλήτικες ή παθιασμένες ιστορίες. Το μπλουζ έχει ιστορία

Οι εκδόσεις Πόλις και ο συγγραφέας Ζαν-Μαρί Μπλας ντε Ρομπλές μας

χρόνων οπότε δεν αξίζει κάποια αναφορά σε συγκεκριμένες επιρροές. Σίγουρα όμως αυτές δεν είναι του μοναχικού μπλουζίστα τύπου Robert Johnson, αφού ο Pantelous

χαρίζουν την ευκαιρία να διαβάσουμε το εκπληκτικό Εκεί που ζουν οι τίγρεις.

μπορεί να παίζει όλα τα όργανα μόνος, αλλά καταφέρνει να ηχεί σαν ολόκληρη μπάντα. Χρόνια τώρα έλειπε ένας cult δίσκος από την ελληνική μουσική σκηνή.

Ο Ελεάζαρ φον Βογκάου εργάζεται ως ανταποκριτής ειδησεογραφικού πρα-

02//Liarbirds – Allegedly (Restless Wind)

κτορείου στην Αλκάνταρα της Βραζιλίας. Η γυναίκα του Ελάινε, καθηγήτρια

Εδώ και δεκαετίες το ρετρό μπορεί να θεωρηθεί ότι παραμένει μουσική τάση και πόσο μάλλον στην ελληνική μουσική, που τα ρετρό αποτέλεσαν μέχρι και μουσική ταμπέλα.

παλαιοντολογίας, τον έχει εγκαταλείψει κι έχει φύγει σε μια επιστημονική απο-

Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι το ρετρό προκαλεί νοσταλγία που ως συναίσθημα είναι πάντα δυνατό. Επιπρόσθετα, πάντα υπήρχε μια αρέσκεια σε ψυχε-

στολή. Η κόρη τους Μοέμα βυθισμένη στα ναρκωτικά, η μιγάδα Σολεντάντ, η

δελικούς ήχους από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και σήμερα, με αρκετά σύγχρονα γκρουπ όπως οι Charlatans ή οι Coral να έχουν σαφείς αναφορές στο παρελθόν. Ψυχεδελικές

μυστηριώδης Λορεντάνα, ένας Ιησουίτης του 17ου αιώνα, αμφιλεγόμενος επι-

τάσεις υπήρχαν και στην underground ελληνική μουσική σκηνή με συγκροτήματα όπως οι Purple Overdose που διέγραψαν σημαντική καριέρα περνώντας απ’ τα σύνορα.

στήμονας και το ανέκδοτο χειρόγραφό του και πολλοί άλλοι, μπλέκονται σε

Το ντεμπούτο των Liarbirds βασίζεται πάνω σε όλο το προαναφερθέν ιστορικό, κάτι το οποίο γίνεται εμφανές από το όνομα τους ακόμα -κάποιοι μπορεί να παραδιαβάσατε

αυτό το μυθιστόρημα-ταξίδι με φόντο τη Βραζιλία. Ένα μυθιστόρημα γεμάτο

Yardbirds- αλλά και τα γραφιστικά του δίσκου που είναι γεμάτος ασπρόμαυρες εικόνες περασμένες με χρωματικό φίλτρο (ακόμα μια τάση της εποχής - βλέπε Instagram). Επί

ανατροπές, που παίζει με τις αντηχήσεις και τις αντανακλάσεις, με την αλήθεια

του μουσικού έργου, οι Liarbirds δεν τα πάνε άσχημα. Ο δίσκος ξεκινάει ευχάριστα με το “Chewing Gum” και το “Running Mind”, των οποίων οι μελωδίες μπορούν να γίνουν

και τα φαινόμενα, με την πραγματικότητα και τη μυθοπλασία, συνδυάζοντας με

εύκολα σφύριγμα στο δρόμο. Το “Estuary in me” και το “I got lifted” είναι οι πιο δυνατές στιγμές του δίσκου με μελωδίες τόσο οικείες που θα μπορούσαν να κάνουν αρκετούς

τρόπο σαγηνευτικό την περιπέτεια και τον φιλοσοφικό μύθο, την ψυχολογία,

να αναρωτιούνται αν είναι διασκευές. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά και αρνητικά. O ρομαντισμός είναι διάχυτος καθ’ όλη τη διάρκεια του δίσκου και υποστηρίζεται

την κοινωνική ανάλυση, την ιστορία και την πολιτική. Ένα υπέροχο μυθιστόρη-

από πνευστά κι έγχορδα αλλά κυρίως από τα πλήκτρα που είναι και το βασικό όργανο για την απόδοση ψυχεδελικού ήχου. Ο δίσκος σίγουρα αξίζει την προσοχή αφού είναι

μα που μας θυμίζει κάτι από τους κλασικούς.

από τις κυκλοφορίες που γίνονται με μεράκι, χωρίς να προσβλέπουν σε κάτι μεγάλο.

Η Feist στο Royal Albert Hall // ανταπόκριση από το Λονδίνο

Ο Ταχσίν Γιουτζέλ και οι εκδόσεις Κέδρος μας παρουσιάζουν τον Ουρανοξύστη, με υπότιτλο “Ένα πολιτικό μυθιστόρημα για την Τουρκία της ξέφρενης

Ανήμερα 25ης Μαρτίου και αποφασίζουμε κυριολεκτικά στο παρά πέντε να πάμε σε μια συναυλία που για καιρό δεν κατάφερε να
μας ενθουσιάσει. Σε προηγούμενο άρθρο της στήλης είχαμε αναφερθεί στη συναυλία της PJ Harvey στον ίδιο χώρο. Τότε είχαμε

ανάπτυξης”. Ο Τζαν Τεζτζάν, ένας διάσημος δικηγόρος, το πρωινό της 17ης Φεβρουαρίου του 2073 σκαρφίζεται ένα σατανικό σχέδιο: αν γινόταν να ιδιωτικο-

Ρέμπους και η αρχιφύλακας Σίβον Κλαρκ αρχίζουν να κοιτούν βαθύτερα στο έγκλημα,

βρει εισιτήρια από ακυρώσεις. Αυτή τη φορά καταφέραμε να κάνουμε παζάρια στη μαύρη αγορά έξω από το θέατρο και να πάρουμε

ποιηθεί η δικαιοσύνη, τότε τίποτα και κανείς δεν θα μπορούσε να σταθεί εμπό-

ανακαλύπτουν μια σειρά από απρόσμενες συνωμοσίες με πρωταγωνιστές Ρώσους επι-

εισιτήρια κοντά στην αγοραστική τιμή. Αυτές είναι οι περιπέτειες όσων δεν προγραμματίζουν γρήγορα.

διο στα σχέδια του ζάπλουτου πελάτη του Τεμέλ Ντικέρ να χτίσει ουρανοξύστες

χειρηματίες, Σκωτσέζους τραπεζικούς και ντόπιους πολιτικούς. Στο μεταξύ, μια άγρια

Πριν την έναρξη της συναυλίας, μια έντονη δόση σκεπτικισμού μας είχε κατακλύσει σχετικά με το αν η Feist μπορεί να σταθεί

σε ολόκληρη την Ισταμπούλ και να τη μετατρέψει σε μια μοντέρνα και υπέρ-

και προμελετημένη επίθεση κατά του τοπικού γκάνγκστερ και ορκισμένου εχθρού του

επαρκώς σε ένα τέτοιο χώρο, αν η μουσική της μπορεί να αντέξει μπροστά σε πολυπληθές ακροατήριο κι άλλες παρόμοιες σκέψεις

λαμπρη μεγαλούπολη, αντάξια της Νέας Υόρκης. Παρακολουθούμε την ιστο-

Ρέμπους στρέφει τις υποψίες πάνω του. Μήπως ο επιθεωρητής υπερέβαλε εαυτόν προ-

που εξανεμίστηκαν από τις πρώτες νότες. Ίσως δεν είχαμε λάβει υπόψη ότι η Feist έχει ωριμάσει, κερδίζοντας παράλληλα δόξα και

ρία μιας πόλης που κάτω από την απατηλή λάμψη της κρύβει ταπεινά σπιτάκια

κειμένου να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους; Θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη μα-

φήμη, χωρίς να ρίχνει νερό στο κρασί της καλλιτεχνικής της αξίας. Απόδειξη άλλωστε είναι το τελευταίο της άλμπουμ με άρτιες

με προσεγμένους κήπους, εξαθλιωμένους ανθρώπους που περιπλανώνται στις

κρόχρονη και άδοξη σταδιοδρομία του που λήγει σε λίγες μόνο μέρες;

συνθέσεις, τις καλύτερες των οποίων είχαμε την τύχη να ακούσουμε ζωντανά δίπλα σε κομμάτια-ορόσημα της πορείας της.
Περιτριγυρισμένη από μια ολιγομελή αλλά πολυτάλαντη μπάντα, η Feist κατάφερε να απλώσει τις μελωδίες με εναλλαγές στη

παρυφές της πόλης αναζητώντας τροφή, σκληρούς επιχειρηματίες που μετακινούνται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα μονοθέσια αεροπλάνα τους, καθώς

Στο Φυλακισμένη στο παρελθόν, χάρη σε μια απλή πράξη καλοσύνης, η Σοφία και η

διάθεση που σε καμία στιγμή δεν κούρασαν. Ο επικοινωνιακός της χαρακτήρας βοήθησε ώστε να δημιουργήσει επαφή με το

και αδίστακτους πολιτικούς που έχουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους τα τουρκικά

Άννα γίνονται φίλες μέσα στις κακουχίες ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης στη Σιβηρία

κοινό, ενώ η έντονη κινητικότητα της επί σκηνής μετέφερε ενέργεια στους θεατές που δεν άντεξαν για πολύ ώρα να είναι

ΜΜΕ. Ο Ταχσίν Γιουτζέλ, σε αυτό το ποτισμένο με μαύρο χιούμορ αλληγορικό

του 1933. Καθώς οι δύο γυναίκες πασχίζουν καθημερινά να επιβιώσουν, η μόνη διαφυγή

καθιστοί. Η τάση που έδειξε στο τελευταίο της άλμπουμ να θέλει να ξεπεράσει τις απλές ποπ συνθέσεις φάνηκε να επηρεάζει

μυθιστόρημά του, μιλάει χωρίς υπεκφυγές για μια Τουρκία που μπροστά στο

της Σοφίας είναι οι ιστορίες που της διηγείται η Άννα για το εκθαμβωτικό παρελθόν στο

και παλιά της κομμάτια, όπως το “Mushaboom” που ακούστηκε αγνώριστο. Η πιο δυνατή ηχητικά στιγμή ήταν το “Sea lion

όραμα της άνευ ορίων προόδου δεν διστάζει να καταπατήσει τις αρχές της και

Πέτρογκραντ και για τον έρωτά της με τον φλογερό επαναστάτη Βασίλι. Όταν η Άννα

woman”, που έχει τραγουδήσει και η Nina Simone, ενώ η επιλογή να κλείσει το encore με το “Limit to your love” καθήλωσε

να ισοπεδώσει το παρόν της.

αρρωσταίνει βαριά, η Σοφία αποφασίζει να δραπετεύσει. Μοναδικός της στόχος να βρει

το Royal Albert Hall από άκρη σε άκρη. Αν έχετε συνηθίσει τις ντίβες να πιάνουν απλά το μικρόφωνο και οι ακριβοπληρω-

τον Βασίλι και να τον πείσει να σώσει την εύθραυστη φίλη της. Μέσα από μια σειρά

μένοι μουσικοί να κάνουν τη “βρώμικη” δουλειά, τότε αυτό δεν ίσχυσε για την Feist που κρατώντας συνέχεια μια κιθάρα

Ο αγαπημένος Ίαν Ράνκιν χτυπά για άλλη μία φορά με το Τελευταίο τρα-

περιπέτειες, η Σοφία μάς ταξιδεύει σε μια Ρωσία που είναι κάτω από τη σιδερένια γροθιά

ήταν αυτή που έπαιξε όλα τα κιθαριστικά σόλο. Τέλος, δείγμα της αληθινής εικόνας της ήταν ο φόβος της για επίπληξη

γούδι για τον Ρέμπους από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Ο επιθεωρητής Τζον Ρέ-

του κομμουνισμού και εντελώς διαφορετική από τις αναπολήσεις της Άννας. Ωστόσο,

από το μάνατζερ της, όταν ανέβασε στη σκηνή τη μισή πλατεία του Royal Albert Hall για να χορέψει ένα μπλουζ. Στις

μπους έχει μόλις δέκα μέρες, προτού κλείσει τα εξήντα του χρόνια και βγει

στο πρόσωπο του Βασίλι θα ανακαλύψει και εκείνη με τη σειρά της την αγάπη και τότε

μέρες μας όπου ένα άλμπουμ τείνει να παραμένει στη playlist μας για λίγες μόλις ώρες μέχρι να αντικατασταθεί από ένα

υποχρεωτικά σε σύνταξη, για να εξιχνιάσει την κατά τα φαινόμενα άλυτη δολο-

η υπόσχεση που είχε δώσει στην Άννα και η φιλία τους θα βρεθούν σε δοκιμασία. Ένα

νέο, ο μουσικός μπορεί να κερδίσει το σεβασμό κυρίως μέσα από μια ζωντανή εμφάνιση κι αυτό είναι κάτι που η Feist

φονία του Αλεξάντερ Τοντόροφ, ενός αντικαθεστωτικού Ρώσου ποιητή. Όταν ο

ωραίο ρομαντικό μυθιστόρημα από την Κέιτ Φέρνιβαλ και τις εκδόσεις Ωκεανίδα.

κατάφερε εύκολα.
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As the weather changes and the sun
gets warmer, it is hard to resist to the islands
attractions. Especially in spring time there
are so many things to see and enjoy, great
moments where you can actually feel the
spirit of the islands. Things are very animated
but on the same time the huge crowds are
at least two months away. I am trying to
focus on my computer screen but there is
always something that distracts my stare.
So how easy to resist the islands? The first
visitors start to arrive and they have this air of
freshness and joy, they bring a new mood.
You see the streets animated, the weather
changed and life is infused everywhere, and
this is the time when you have this feeling
of a new day dawning, you just want to dive
into the streets and enjoy it. The time when
new things arrive and we all wake up from
our beauty sleep. In contrast to the cities,
the islands change their mood, from nature
to people, you feel the spring of novelties.
I hope that the following pages will help
everyone discover what lies in the heart of
these islands.
Phevos Kallitsis
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Tinos

8th of April <
Easter carols <
Folklore Museum of Tripotamos <

Easter at the
islands!

The museum invites children to learn to sing
the easter carols and to make “lazarakia” bread.
The carols recount the story of Lazarus and
his resurrection, celebrated a few days before
Easter. “Lazarakia” are little human figures
made of dough depicting Lazarus. The museum
organizes a number of educational activities
associated with the greek folk culture and tradition, the arts and the environment

27

se
article/agenda

...every island hides its own secrets and
welcomes the traveler to discover them.
Mykonos
In Mykonos, there is the custom of the gunpowder (barouti). The
custom has to do with the “burning of Judas” and the competition
between the two settlements of Triovasalos and Pera. During the
competition on the yards of the two churches on Easter day, the
villagers throw dynamites in the air. The winner is the village
who manages to create the biggest explosion. Another authentic
custom of the island is the custom of Kounia. At the central square
of the villages at Easter Day they construct a swing decorated with
flowers. The custom has to do with the regeneration of nature. Still
the best thing on Easter are the Delicious Kalisounia that you can
find in a lot of bakeries.

Santorini

Syros

11th -13th of May <
6th Science Fiction Festival <

This is a three day event dedicated to science
fiction, which will be held in various parts and
venues of Ermoupoli. It includes readings of
novels and short stories, a (very) short story
writing contest, painting and photography
exhibitions, short and feature film screenings
from Greece and abroad, discussions, lectures,
theatrical performances and concerts. The
program of the festival will be posted in central
locations of the city.

Mykonos
Lights on - Turn on the lights! <
Scala Gallery in Matogianni Street, turns on the
lights to optimism, spreading enlightening news
from Mykonos island in spite of the times. This
year is about the ceaseless play of light and
shadow. The season opens with the impressive
work of Thania Samiotaki. She is a Mykonian
artist who created luminaries to explore the
wondrous interplay of the light source with the
lampshade materials -mainly wool- that embrace it. Throughout the work which is entitled
“Lights On”, shade and light complement each
other revealing unique compositions. In Scala

cba

article by:

Jenny Papaziou

Easter has always been a very important celebration
in Greece, one can say that for Greek people it is
greater than Christmas. Maybe it has to do with the
wonderful weather that always offer a great excuse
for outdoor celebrations and activities. While in
Athens or in big cities the traveller cannot feel the
special value of these days, in the countryside there
are always customs and events worth watching and
participating. So if you are on a Cycladic island
don’t lose the opportunity to witness some of the
most inductive and atmospheric events; events that
go beyond religions and reveal a different image,
beyond the sun and the sea. Most of the customs
takes place from Thursday till Easter Sunday.
There are the typical customs that you can meet
in almost everywhere. On Holy Thursday there is
the custom of painting eggs and baking traditional
cookies. On Good Friday the churches make their
procession of the bier of Christ, where you can
see the whole village follow it, singing hymns.
Saturday Night after the church the houses are full
of people celebrating and on Easter day there are
big celebrations with lamb, wine, music and dance.
In a lot of islands on Sunday afternoon people go to
the squares and play “bilious”, “bales” or “tsounia”,
a traditional game similar to bowling with nine
tsounia (=pins) and a wooden ball.

Gallery. 48, Matogianni Street., until the 22nd
of April. Opening hours: From 11.00 - 14.00
and 18.00 - 22.00.

serious
proposals

But every island hides its own secrets and
welcomes the traveler to discover them.

Tinos
On Good Friday there is a competition among
villages and temples on who is going to have the
most beautiful bier. The decoration is made usually
by unmarried girls and they use violets. The

villagers make a walk to see who the best is and they
follow its procession. On Saturday after the priest
describes the first resurrection of Christ flowers are
thrown and the faithful try to catch one in order to
put it in their wallet, a sign of prosperity. On the
night at the Holy Institution of the Annunciation
offer candles and red eggs to everyone, while
during the ceremony there are fireworks.

In the village Pyrgos, Good Friday is literally on flames. On
the rooftops they put flaming tins to light the passage way for the
procession of the bier. At the end, as you look back you see the
extraordinary image of the candled village. One magical moment
that you should live at least once. The last years there have been
other villages who copied this custom. Equally impressive is the
Lazarus’ Custom that takes place a week earlier. The residents
make a huge cross from ship wood. Then the young women of
the island cover it with rosemary and decorate it with flowers. The
cross remains at the central square for two weeks.
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Paros
On Good Friday the procession of the bier at
Marpissa, Marmara, Prodromo, Lefkes and Aspro
Chorio include a tradition that you won’t find in
any other place in Greece. During the procession
there are fifteen stops with recreations of The
Passions of Christ: in every stop a different part of
the mountain is lit and children dressed as Romans
or the Apostles reanimate Christ’s entrance in
Jerusalem, the Last Supper, the Crucifixion etc. On
Saturday night the sky is full of fireworks, while on
Easter Sunday there is the custom of the “Easter of
Love” with food and wine offer, while one can hear
the traditional songs of “Kounia”.

Syros
In Syros, Easter has a special feeling, as the
Cyclades are the only area in the world where
Catholics celebrate Easter the same time with
the Orthodox. The two communities celebrate
in their own way, and the visitor is able to
watch the different rituals. On Good Friday the
Catholic procession of the bier of Ano Syros
start from Agios Georgios Church and pass
through the lighten streets of the settlement,
while in Ermoupolis they follow the seafront.
The Orthodox biers of Ermoupolis have their final
meeting point in front of the Town Hall, designed
by Ernst Ziller, where the choir of Agios Nikolaos
chants. On Saturday night at Anastaseos Temple
there is a big celebration with fireworks.

agenda/April

06

07

Naxos

The multi-awarded Martin Scorceze’s
Hugo at Cine Naxos, till April 11th. hrs:
19:30 – 22:15

08

Syros

Dimitris Papatheodorou’s piano
recital at Apollon Theatre at 20:30.
Organization Syro’s Music Club

09

Mykonos

The musical “Oliver” directed by
Perros Kousathanas, at FIX, Messaria
Mykonos. Show at 20:00

Syros

Opening for the Stathtis Floros Painting
Exhibition “Painting – Photography 2004-2012”
at the art space “Ermoupoli”, till April 22nd.

11

Santorini

Michalis Karamolegkos’
Painting Exhibition at Hestia
Pyrgou, till April 17th.

28

Paros

Chamber Music for piano and violin at Music Hall “Archilogos”
with Konstantina Andreakou and Andrea Chaniotis.
Concert time: 20.30

29
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John Wilson
A banana peel on the floor

cba

interview:
Phevos Kallitsis

Nicole Kidman is one of this cases that she hasn’t

vote to exclude from the nomination this film called

proved her star power. Yes, she took an Oscar, but

“The Human Centipede II (Full Sequence)”, one of

after that her films bombed one after another. In

these films were a series of tortures and disgusting

This year the Academy Awards didn’t manage to

“Just Go For It” she appears almost after an hour

things happen on screen with no reason or aesthetics.

have 10 nominations at the best picture category.

and you just wonder “What are you doing here?”.

They also thought of having some disgusting stunts

On the other hand the Golden Rasberries, or Razzies

Probably she took her kids for holidays in Hawaii.

during press screenings with viewers turning really

as they are known, for their Worst Picture category,

> So what initiated the idea? It looks like a joke that

sick. I didn’t want to turn attention in such a movie,

“could have had 29 nominations and nobody would

became an institution.

plus I always watch all the nominated films so I

doubt that they deserved it” as their creator, John

The very first one took place in my living room, and

avoided watching it again.

Wilson, laughingly says. John Wilson has great love

it started as something that would be fun, during an

> How you decide on the nominations?

for humor and for the movies. Created in 1980, the

Oscar Night. At this event there were 35 guests, but

There are three factors that play a role in our choices.

Razzies are here to warn us about the dreadful movies

people kept talking about it for weeks afterwards.

First is the reviews, when a film takes less than 25%

and to remind the industry that they have to put some

So by word of mouth, the following year we had 70

of in favor reviews it is taken in consideration. This

effort. “The expression I like to use is that ‘We’re

guests and we had to move to a mansion. In the third

year also there is a new category –worst ensemble-

not a slap in the face, we’re more a banana peel on

year the mansion wasn’t big enough. We realized

that will be awarded by the members of Rotten

the floor.’ We’re not saying, ‘How dare you?’ in most

then that we had to move to a different date, cause

Tomatoes. Then, there is the box office factor,

cases; we are saying ‘Why would you?’”.

we could be running next to the Oscars and to get any

big flops are always something we are looking at.

attention. So we moved on Oscar Night Eve and we

Finally we check if the people involved in a movie

> So maybe we should pass an act to forbid Razzie

followed them around. This year though we decided

have a history with us. In a way we check for which

Nominated Pictures to be played during flights.That

to try something different and see how it will work

films we have to warn the public that they should not

is funny, because a phrase I use is that a really bad

to move it on April’s Fool’s Day, a date we always

spend money on.

movie is the one that is played during a flight and

thought of ideal for the Razzies. So this year the 1st

> Yes, but anyway, by the time the Razzies are

you want to walk out of the plane. Actually a critic

of April is on a Sunday and we decided to go for it.

announced it is already too late.

used this phrase to describe “Jack and Jill”, our front

> You really expected anyone to accept your prize?

Exactly that’s why we don’t understand Hollywood’s

runner for this year’s awards.

I hoped that this would happened sometimes. It first

frustration about the Razzies, we have no impact on

> Yes, Adam Sandler is under attack and with him

happened on our 8th year with Bill Cosby. At that

a film’s theatre release. Maybe we have an impact on

everyone that was unlucky enough to appear next

time Cosby was huge on TV and made this movie

“Home Entertainment”, but on the other hand people

to him.

called “Leonard Part 6”, a film that I am pretty

may rent the film out of curiosity.

You are referring to Al Pacino probably, who, I hope,

sure Cosby was testing how far he could go before

> Yes, actually “Showgirls” was advertized as a 7

took a lot of money, because he makes a complete

someone would stop him. Probably nobody did and

Razzie Winner.

fool of himself. He is supposed to play himself and

it resulted to Cosby doing the TV show Circuit and

I think that “Showgirls” hadn’t anything other than

they make him look like a complete jerk: he talks

instead of saying “Come see my movie” he actually

the Razzies. People really believed that they were

on the phone during a theatre play, his solid metal

said “I have made an awful movie please don’t go

making a serious drama about lap dancers in LA.

Oscar is broken. And despite not being his first time

see it”. Cosby also said that the only two awards

But still there are moments that we feel that we are

to be nominated, is one of the actors that I respect

he ever accepted were his Razzie and the People’s

doing something there. For example when Madonna

and I cannot accept that his best offer for a film in

Choice Award.

announced that she was quitting her effort to become

the past year was Jack and Jill.

> Do you ever think that you offer more publicity at

a film actress and one of the reasons she mentioned

> Also Nicole Kidman appeared in an Adam Sandler

terrible movies?

were the Razzies. We kind of felt that we did

film…

I have thought about it. Actually this year I used my

something there.

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
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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
Το Πέτρινο
Χώρα, 22830 41940
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

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

Έκθεση
υφασμάτων
στον ΟριΖΩντα
(17 - 20 Απριλίου)

Seriously!

Τήνος

Λινά, ανάγλυφα βελούδα,
μεταξωτά, φλοράλ, ριγέ
και κάθε είδους μοναδικά,
εξαιρετικής ποιότητας υφάσματα
παρουσιάζονται στην τριήμερη
έκθεση υφασμάτων, που
ξεκινά την Τρίτη 17 Απριλίου
στον ΟρίΖΩντα της Μαρίας
Μιχαλακάκου στην Ερμούπολη.
Στο ιδιαίτερο showroom, ο
επισκέπτης έως τις 20 Απριλίου
και για μόλις τρεις ημέρες θα
έχει τη δυνατότητα να δει, να
αγγίξει και να επιλέξει μοναδικά
υφάσματα σε ιδιαίτερα χαμηλό
κόστος. Διαθέσιμη θα είναι
επίσης και ολόκληρη η συλλογή
υφασμάτων που περιλαμβάνει
τα καλύτερα κομμάτια όλων των
επώνυμων brands της Ευρώπης.
Μην ξεχάσετε να πάρετε
τη γνώμη της ιδιοκτήτριας
και διακοσμήτριας Μαρίας
Μιχαλακάκου.
Στην οδό Σταματίου Πρωϊου 75,
6980 134074, 22814 00387.
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διασκέδαση

τέχνη - μουσεία

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

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
Άμβυξ
Ερμούπολη,
Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο
Δυο τζιζίκια
στ’ αρμυρίκια

Δοκιμάστε φρέσκα θαλασσινά, ποικιλία από σαλάτες,
ορεκτικά και τοπικά εδέσματα, φτιαγμένα με τα καλύτερα
υλικά. Απολαύστε το γεύμα
ή το δείπνο σας δίπλα στο
κύμα!
Κίνι, 22810 71151
Εστιατόριο
Δωδώνη
Ερμούπολη, πλ. Κανάρη,
22810 87684
Παγωτό
Ελιά
Ερμούπολη, Χίου 32,
πλ. Μιαούλη,
22810 76301
Bar-Restaurant
Η στρίγγλα που’φαγε
αρνάκι
Αζόλιμνος,
22810 81588
Εστιατόριο
Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς,
παραλία,
22810 43325
Εστιατόριο
Κουζίνα
Ερμούπολη,
Άνδρου 5,
22810 89150
Εστιατόριο
Μάσα σούρα
Ερμούπολη,
Εμ. Ροΐδη,
22810 81744
Μεζεδοπωλείο

Θεία Μέθη

Η Θεία Μέθη ξεφεύγει από
φαγάδικο και μεζεδάρει στη
γεύση!
Ερμούπολη, Χίου 43,
6908 520165
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
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
Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία,
22810 82994
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας

Αζόλιμνος, 22810 62088
Εστιατόριο
Το αρχονταρίκι
Ερμούπολη,
Εμ. Ροΐδη,
22810 86771
Εστιατόριο
Το Καστρί
Ερμούπολη,
Πάρου 13,
22810 83140
Εστιατόριο
Το κάτι άλλο
Ερμούπολη,
Στ. Πρωίου 114,
22810 85058
Αναψυκτήριο

Το μικράκι...
που μεγάλωσε
Ερμούπολη, Θερμοπυλών &
Φολεγάνδρου, 22810 85840
Μεζεδοπωλείο
Το Πέτρινο
Ερμούπολη,
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 9,
22810 87427
Ταβέρνα
Φαληράκι
Ερμούπολη, Δίπλα στο
εργοστάσιο της ΔΕΗ,
22810 81881-2
Πιτσαρία
Φραγκοσυριανή
Άνω Σύρος,
Πλ. Βαμβακάρη,
22810 84888
Μεζεδοπωλείο

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

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

Cafe Greco
Ερμούπολη,
22810 81513
Cafe
Delice
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
Συριανών
Καφεποτείο
Ακολουθώντας τις μενεξεδί
πινακίδες στα σοκάκια της
Άνω Σύρου, θα βρεθείτε σε
μια καταπληκτική τοποθεσία
λίγο κάτω από τον Σαν Τζώρτζη. Αγναντεύοντας την Ερμούπολη και τα κοντινά νησιά
από ψηλά μπορείτε να απολαύσετε τις γλυκιές όσο και τις
αλμυρές σας επιθυμίες.
Άνω Σύρος,
Δομένικου Βεντούρη 7,
6955264690
Παραδοσιακό Καφενείο
Το Μπαράκι
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανή
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997
Cafe-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

Κύθνος
Μέριχας Πρακτορείο Τύπου
Χώρα Παραδοσιακά γλυκά Τραταμέντο

Μύκονος
Σύρος

Zητήστε μας
το serious

Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας, Εστιατόριο
> info@serious.gr
"Η Στρίγγλα που' φαγε αρνάκι" Άνω Σύρος π. Δημαρχείο
> 22810 79449
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, Μουσικά
Όργανα Yajam, Cafe Belle Époque, Cafe Jar, Cafe Plaza, Cafe-bar Boheme
del Mar, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice,
Γρηγόρης Μικρογεύματα, Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας, Εστιατόριο
Grill, Εστιατόριο Πέτρινο, Bar-Restaurant 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

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

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
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Νάξος

Χώρα Super Market Βιδάλης, Καφενείο Ελιά

Πάρος

Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis,
Coffeeshop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Meltemi, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Avant,
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 Καρδιανή Καφέ-Εστιατόριο Το Περιβόλι

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

