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Γιορτή μουσικής στη Νάξο

Hamada Acorn Initiative

Lemonostifel

Ακροποδητί

English version inside!

ρετρομεσογειακοί πάνκηδες

προσεγγίζοντας την ανθρώπινη ύπαρξη
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περιεχόμενα

το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο 

του ζωγράφου Φαίδωνα Πατρικαλάκι

Ο Φαίδων Πατρικαλάκις γεννήθηκε στη Δράμα και 

σπούδασε ζωγραφική στο Παρίσι. Συνεργάστηκε ως 

σκηνογράφος-ενδυματολόγος με το Θέατρο Τέχνης, το 

Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης,  

καθώς και με γνωστά θέατρα των Αθηνών και του 

εξωτερικού. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες ατομικές 

εκθέσεις, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών 

εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Έργα του υπάρχουν σε σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες 

συλλογές (Εθνική Πινακοθήκη, Μακεδονικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, 

κ.ά.) Έως τις 16 Ιουνίου έργα του εκτίθενται στην  

Αίθουσα Τέχνης “ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ -Δεξαμενή” στην Αθήνα, 

με τίτλο “Η μέρα διώχνει τη νύχτα”. 
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Παπαζιός & Συνεργάτες
Αριστοτέλους 48, Αθήνα

210 8214744

Έκδοση
Serious

Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος 

Τ. 22810 79449
F. 22810 79409
www.serious.gr
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Εκτύπωση
Multimedia A.E.

Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι 

αδειοδοτημένο με Creative Commons c Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (Attribution - Share Alike) 

έκδοση 3.0. Ελλάδα. 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό μόνο του αδειοδοτημένου με c 

περιεχομένου και η δημιουργία παράγωγου έργου μόνο εκ του αδειοδοτημένου με c περιεχομένου 

του περιοδικού υπό τους όρους της εν λόγω άδειας (βλ. http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0/gr). Υποχρεωτική αναφορά στον τίτλο του περιοδικού και το δημιουργό του άρθρου. 

Ελλείψει ειδικής σήμανσης, για το λοιπό εκ του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious 

ισχύει το © ALL RIGHTS RESERVED.

Συνοδεύει τα άρθρα του Serious που αδειοδοτούνται με Creative Commons.

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να υπάρξει 
αναφορά στον αρχικό δημιουργό (τίτλος περιοδικού και δημιουργός).

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να 
αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια c.

SOME RIGHTS RESERVEDc 

b 

c 

a 

Η αυριανή μέρα δοκιμάζει τις αντοχές. Η εφευρετικότητα έχει εξαντληθεί, τα αποθέματα 
έχουν στερέψει και οι ανθρώπινες μονάδες παραγωγής πλούτου πλήττονται από την 
υπερεκμετάλλευση.
Η ανάγκη για ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένει για πολλούς πάνω από τη στέρηση, την 
ανέχεια, την ανεργία, τη φτώχεια. Καθημερινοί ήρωες, μαχητές στο εδώ και το τώρα. Αν 
και πολλοί, λίγα γίνονται γνωστά για αυτούς. Δεν θεωρούνται κάτι το εξαιρετικό, δεν έχουν 
σημειώσει κανένα επίτευγμα για την ανθρωπότητα, δεν θα τους γράψει η ιστορία. Δεν χωράνε 
στον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό χρόνο, περισσεύουν από τις σελίδες των εφημερίδων.
Είναι όλοι αυτοί που αντιστέκονται, που συνεχίζουν, που ελπίζουν. Δεν έχουν χρώμα, 
θρησκεία, εθνικότητα. Τους ενώνει η κοινή ανάγκη για δουλειά, υγεία, παιδεία, αξιοπρέπεια. 
Είναι αυτοί που αλλάζουν λίγο λίγο τον κόσμο μας.
Καλό καλοκαίρι

Τζένη Παπαζιού
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Σπίτι στις Κυκλάδες; 
Διαβατήριο για δωρεάν διακοπές παντού!

για τους αναγνώστεςτου Serious

-30%
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Πάρος

Συνεχίζεται η έκθεση 
της Μάρως Φασουλή 

στο Argonauta.

Σύρος
Αντιφασιστικό Φεστι-
βάλ θα πραγματοποιηθεί 
από 8 ως 10 Ιουνίου.

9Σύρος
Παρουσίαση του νέου 
βιβλίου της Αρτέμιδος 
Στασινοπούλου–Φρυζή 
με τίτλο “Επί Ναρκο-
πεδίου”. Στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ερμούπο-
λης στις 19.30.

8

Σύρος
Στην αίθουσα Εμμ. Ροΐδη 
έως τις 21/6 παρουσιάζε-
ται η έκθεση ζωγραφικής 

της Tatiana Bobeva με 
τίτλο “Θετική ενέργεια”. 

13Σύρος
Ο Θεατρικός Όμιλος 
Απόλλων παρουσιάζει 
το έργο του Έρικ Άιντλ 
“Βγάλε τον υπουργό απ’ 
την πρίζα”. Στο Θέατρο 
Απόλλων από τις 7 έως 
τις 12 Ιουνίου.

11 Τήνος
Το Λαογραφικού Μου-
σείου Τριποτάμου διορ-
γανώνει εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για παιδιά 
6 έως 12 ετών με τίτλο 
“Τα κάναμε σαλάτα”. 
Ώρα έναρξης 11.45 και 
είσοδος ελεύθερη.

17

Πάρος
Ο ποδηλατικός 

γύρος του νησιού 
ξεκινάει στις 8.30 

από το λιμανάκι 
της Νάουσας με 
τερματισμό στο 
Πάρκο Πάρου.

10

Τήνος
Σεμινάριο με τον τίτλο 
“Εισαγωγή στην Καλ-

λιτεχνική Φωτογραφία” 
και παράλληλη έκθεση 

στο Μουσείο Μαρ-
μαροτεχνίας από τον  

Πλάτωνα Ριβέλλη. Έως 
τη Δευτέρα 25/6.

23

Σύρος
Η Θεατρική Εταιρεία Πό-
λις παρουσιάζει το έργο 
“Οικιακή Οικονομία” στο 
bar Elia στην Ερμούπολη. 
‘Εως τις 29 Ιουνίου.

25

Ιούνιος 2012

Σύρος
Έργα γνωστών Ελλήνων 

καλλιτεχνών στην ομαδική 
έκθεση “Πνοές Ανέμων” 

που επιμελείται ο Κώστας 
Λεούσης. Στην αίθουσα 

τέχνης “Ερμούπολη”  
από 2 ως 27 Ιουνίου.

19
Νάξος

Συναυλία στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Γιορτής Μου-

σικής με τους Dr. Albert 
Flipout’s one CAN band, 
Bog art και “Α’ θέλομε”. 

2
1

2
9

Σύρος 
Έκθεση ζωγραφικής του 

Στράτου Βαμβακούση 
στην Αίθουσα Ροΐδη. 

Έως τις 5 Ιουλίου.
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Εξήντα οκτώ χιλιόμετρα δρόμου και πολλά όμορφα χωριά της Πάρου θα διασχίσουν όσοι συμμετάσχουν 
την Κυριακή στις 10 Ιουνίου στο 2ο Ποδηλατικό Γύρο Πάρου. Η εκκίνηση του ποδηλατικού γύρου δίνεται 
στις 8.30 το πρωί στο λιμανάκι της Νάουσας με τερματισμό στο Πάρκο Πάρου. Η διαδρομή είναι 68 χλμ. 
σε ασφάλτινο οδόστρωμα και περνάει από όλα τα κύρια χωριά του νησιού. Οι διοργανωτές (Πάρκο Πάρου, 
ΚΔΕΠΑΠ, Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου) έχουν ορίσει ως εμπρόθεσμο χρόνο τερματισμού τις 4 ώρες, ενώ 
οι συμμετέχοντες εντάσσονται σε δυο κατηγορίες αντρών και γυναικών και πρέπει να είναι άνω των 16 
ετών. Δηλώσεις συμμετοχής μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα στον τόπο εκκίνησης.

Το Ποδήλατο μου
πάρος

Για δεύτερη χρονιά όμως διεξάγεται και στην Άνδρο ποδηλατικός γύρος του νησιού. Η τουριστι-
κή επιτροπή Δήμου Άνδρου σε συνεργασία με την Combo Ride Bicycle Adventures διοργανώ-
νουν “ποδηλατάδα” την Κυριακή 24 Ιουνίου. 

Η αφετηρία της διαδρομής θα είναι το Γαύριο και ώρα έναρξης στις 8.00 το πρωί. Η πορεία  θα 
ακολουθήσει τoν κεντρικό δρόμο προς τη Χώρα και το Κόρθι όπου θα γίνει και ο τερματισμός. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: kiriakosmoustakas@yahoo.gr 

Πλάτων Ριβέλλης 
Εισαγωγή στη φωτογραφία

άνδρος

Ο γνωστός φωτογράφος, δάσκαλος και θεωρητικός της φωτογραφίας, Πλάτων 
Ριβέλλης, είναι ο εισηγητής του σεμιναρίου φωτογραφίας που θα πραγματο-
ποιηθεί δωρεάν από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας 
στην Τήνο. Το σεμινάριο, με τίτλο “Εισαγωγή στην Καλλιτεχνική Φωτογρα-
φία”, διαρκεί 20 ώρες και περιλαμβάνει συζητήσεις, αναλύσεις, προβολές και 
κριτική. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο δεν υπάρχει ηλικιακός αποκλεισμός 
και δεν απαιτούνται προηγούμενες ειδικές γνώσεις. Τη διοργάνωση έχει αναλά-
βει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς και ήδη την έχει “ταξιδέψει” στο Σουφλί, 
τη Δημητσάνα, τη Λέσβο, το Βόλο, τη Σπάρτη, τη Στυμφαλία σε Μουσεία του 
Ιδρύματος. Για εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-3256928.   

Παράλληλα, από τις 22 Ιουνίου στον ίδιο χώρο πραγματοποιείται Έκθεση Φω-
τογραφίας του Πλάτωνα Ριβέλλη. 

Στο bar Elia στην Ερμούπολη θα παρουσιάσει τη νέα της δουλειά η Θεα-
τρική Εταιρεία Πόλις. Από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου θα παιχτεί το έργο με 
τίτλο: “Οικιακή Οικονομία”. Η παράσταση πραγματεύεται σχέσεις που 
περιγράφονται με όρους αγοράς και οικονομίας. “Ποιος είναι ο τρόπος 
που ανταποκρινόμαστε σ’ αυτές τις σχέσεις; Πως μετράμε αυτά τα χρέη; 
Ποιο είναι το μέτρο και ποιο το χρέος και πότε αναγνωρίζουμε ή ανα-
λαμβάνουμε την ευθύνη του;” είναι μερικά από τα ερωτήματα που μπαί-
νουν στη νέα αυτή παραγωγή που έχει κεντρική ηρωίδα μια σύγχρονη 
εργαζόμενη γυναίκα. Η ζωή της μοιάζει να είναι κομμάτια, μέσα σ’ έναν 
κυκεώνα καθημερινών υποχρεώσεων, και μιας μη επιλεγμένης ρουτίνας. 
Έτσι χάνει διαρκώς τον αυτοπροσδιορισμό της και αφήνεται στο να ετε-
ροπροσδιορίζεται από καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται τυχαία. 

Δραματουργική επεξεργασία: Ελένη Γεωργοπούλου, Μαριαλένα Μαμα-
ρέλη, Νίκος Φλέσσας, σκηνοθεσία: Ελένη Γεωργοπούλου, κοστούμια: 
Κλερ Μπρέσγουελ, μουσική: Μιχάλης Κλαπάκης, σχεδιασμός φωτισμών: 
Βασίλης Κλωτσοτήρας. Παίζουν: Μαρία Τσιμά, Νέστορας Κοψιδάς, Αι-
μιλία Βάλβη, Λεονάρδος Μπατής. 

Bar Theatre
σύρος

τήνος

> Bar Elia (Χίου 32, Πλατεία Μιαούλη, Ερμούπολη)

> 25- 29 Ιουνίου στις 21.00

> Τιμή εισιτηρίου: 10€

> e-mail: elzaxou@yahoo.gr info
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Ο σολίστας Δημήτρης Σγουρός, η Συμφωνική Ορχήστρα 
της Λυρικής Σκηνής της Αλβανίας, η παιδική χορωδία του 
Île-de-France, είναι κάποιοι από τους προσκεκλημένους του 
φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Αιγαίου που θα γίνει στις αρχές 
Ιουλίου στη Σύρο. Η φετινή αποστολή αριθμεί περισσότερους 
από 400 καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων 
19 χορωδίες, διακεκριμένοι σολίστ, Ευρωπαίοι μαέστροι, χο-
ρευτές, ηθοποιοί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα του Μπετόβεν υπό τη διεύθυν-
ση του μαέστρου Παναγιώτη Τιμπόρη και του Francis Bardot, όπως 
κι άλλα αφιερώματα στον μεγάλο συνθέτη, αλλά και του Μότσαρτ με 
το New Zealand Trio, η οποία είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια από το 
θάνατο του Μανώλη Καλομοίρη. Μια βραδιά γεμάτη βαλς κλασικών 
και νεότερων δημιουργών με σχήματα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 
σε χορογραφία του Ρενάτο Τσανέλα. Στο Φεστιβάλ πρεμιέρα θα κά-
νουν η παράσταση “Ηρακλής” από το Aquila Theatre Company της 
Νέας Υόρκης, καθώς και μια ιδιαίτερη προσέγγιση στη μουσική του 
Μίκη Θεοδωράκη με τον πρωτοεμφανιζόμενο Χρίστο Παπαγεωργί-
ου, όπου θα ξετυλιχτούν διαφορετικές στιλιστικές παραλλαγές που 
ξεκινούν από εκτελέσεις κλασικού πιάνου και φτάνουν σε άγνωστες 
ηχητικές προεκτάσεις με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. 
Φυσικά, δε θα λείπει η σοπράνο Eilana Lappalainen, που φέτος θα 
ερμηνεύσει τη Σαλώμη στο ομώνυμο έργο του Στράους. Η ίδια θα 
παρουσιάσει επίσης και το Greek Opera Studio του οποίου έχει την 
καλλιτεχνική διεύθυνση.

Αυτά κι άλλα θα δούμε φέτος στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, 
στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης αλλά και μέσα στον Ι.Ν. του 
Αγίου Νικολάου και στην Πλατεία Μιαούλη. Το φεστιβάλ προσδοκά 
να πετύχει νέα επίπεδα ποιότητας και να προκαλέσει την αισθητική 
απόλαυση του κοινού. Καθώς περιλαμβάνει μεγάλο εύρος μουσικών 
εκδηλώσεων, παραστάσεις χορού και θεάτρου, είναι φανερό ότι δεν 
αρκείται στην πεπατημένη αλλά εξελίσσεται χρονιά με τη χρονιά. Ο 
μαέστρος Παναγιώτης Τιμπόρης, ο οποίος ηγείται του Φεστιβάλ, υπό-
σχεται μια εξαιρετική διοργάνωση, πιστή στην παράδοση των επτά 
προηγούμενων χρόνων.

 Φεστιβάλ
Αιγαίου

info

> 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου
> 9-22 Ιουλίου
>Ηλεκτρονική προπώληση: http://ticketservices.gr
> Τηλεφωνικές πωλήσεις και πληροφορίες: 210 7234567 & 22810 85192
> Μειωμένες τιμές για αγορά εισιτηρίου μέχρι τις 25 Ιουνίου

400 μουσικοί, χορευτές & ηθοποιοί 
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κή μουσική. Δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια και θα 
ήταν καλό να διαχωρίσουμε την πιστή αντιγραφή από 
την ενσωμάτωση στοιχείων από την παγκόσμια μουσι-
κή. Οι Lemonostifel δεν είναι ούτε ρασταφάρια ούτε 
Γάλλοι τσιγγάνοι. Είναι μια μπάντα από την Θεσσα-
λονίκη -όπως έλεγε κάποτε κι ο Αγγελάκας- που κάνει 
μουσικές προσωπικές και αληθινές, προσπαθώντας να 
φτιάξει το δικό της μουσικό τοπίο μέσα από όλα αυτά 
που έχει ζήσει και ακούσει. Το αν τα καταφέρνουμε εί-
ναι κάτι που θα φανεί με τον καιρό. Ο αγώνας πάντως 
είναι δίκαιος και αξίζει τον κόπο. Γιούχου!

> Ποια η συμβολή των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης στην προώθηση της μουσικής σας;
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και τα χρησιμοποι-
ούμε όσο μπορούμε περισσότερο, αλλά η καλύτερη 
προώθηση της μουσικής μας είναι οι ζωντανές μας εμ-
φανίσεις και γι’ αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όσες 
περισσότερες συναυλίες μπορούμε.

> Πιστεύετε ότι η απουσία στίχων από τις συνθέσεις 
σας μειώνει κατά κάποιον τρόπο την επαφή σας με 
το κοινό;
Αισθανόμαστε πως έχουμε στίχους, απλά δεν είναι 
λόγια, αλλά βίντεο που προβάλλουμε. Ο κόσμος γου-

στάρει και μας το δείχνει και τον ευχαριστούμε πολύ 
γι’ αυτό.

> Η ροκ ή η τζαζ βράζει περισσότερο στο αίμα σας;
Στο αίμα μας βράζει η μουσική γενικότερα χωρίς προ-
καταλήψεις. 

> Σήμερα κάποιος μπορεί με ένα λάπτοπ να παράγει 
ήχους για μια ολόκληρη ορχήστρα. Πόσο δύσκολο 
είναι για μια μπάντα επτά ατόμων να εξελιχθεί στο 
χώρο και το χρόνο;
Είναι εντελώς διαφορετική η δυναμική εφτά ατόμων 
από αυτή του ενός. Άλλη ενέργεια και άλλο αποτέ-
λεσμα. Αυτή η δυναμική είναι διαφορετική και στο 
στούντιο. Γι’ αυτό το λόγο γράφουμε τους δίσκους μας 
ζωντανά. Πιστεύουμε πως έχει μεγάλη διαφορά.

> Πιστεύετε ότι λόγω της κοινωνικοπολιτικής συ-
γκυρίας ένας καλλιτέχνης πρέπει να στοχεύει σε 
κάτι άλλο πέρα από την “ψυχολογική υποστήριξη 
με βαθιά κατανόηση”;
Η αλήθεια είναι ο δρόμος του καλλιτέχνη από πάντα. 
Σε μια ομάδα όμως με εφτά άτομα, ο δρόμος της αλή-
θειας περνάει από την αλληλοκατανόηση και την αμοι-
βαία υποστήριξη.

Συνεντευξη:
Γιώργος Μανίνης

gimanin@gmail.comc b a

Ρετρομεσογειακοί 
πάνκηδες

Οι Lemonostifel αυτοπροσδιορίζονται ως 
ηλεκτροακουστικοί, ανεβαστικοί, ρετρομεσο-
γειακοί πάνκηδες, βαθιά λαϊκοί και αθεράπευ-
τα ρομαντικοί. Είναι μια μπάντα επτά ατόμων 
όπου ο καθένας κουβαλάει τις δικές του επιρ-
ροές. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι  ένα ορχη-
στρικό μάγμα από ποπ, σουίνγκ, τζαζ, φανκ 
και έθνικ. Επειδή η μουσική τους είναι δύσκο-
λο να χωρέσει σε ταμπέλες, οι ίδιοι χρησιμο-
ποιούν τη φράση “ψυχολογική υποστήριξη με 
βαθιά κατανόηση” για να την περιγράψουν. 
Το δεύτερο τους άλμπουμ κυκλοφορεί από την 
Alltogethernow. 

> Πόσο χρόνο από την καθημερινότητά σας κατα-
λαμβάνουν οι Lemonostifel;
Όταν ζούσαμε όλοι στην ίδια πόλη περνούσαμε όλη 
τη μέρα μαζί κάνοντας μουσική και πάρτι με την πα-
ραμικρή ευκαιρία. Από πέρσι όμως δεν μένουμε στην 
ίδια πόλη και έτσι η καθημερινότητά μας έχει άλλους 
χρόνους, ίσως πολύ πιο ουσιαστικούς. 

> Ο δεύτερος δίσκος σας κυκλοφορεί από την 
Alltogethernow. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας 
με την παρεΐστικη στέγη του Γιάννη Αγγελάκα;
Ηχογραφήσαμε τον δεύτερο μας δίσκο στο στούντιο 
του Τίτου Καρυωτάκη και του Χρήστου Χαρμπιλά στη 
Θεσσαλονίκη που είναι στην Alltogethernow και πολ-
λά χρόνια συνεργάτες του Αγγελάκα. Η ιδιαιτερότητα 
του ήχου μας και της μουσικής μας ήταν αυτό που άρε-
σε στα παιδιά και μας πρότειναν τη συνεργασία, που 
με πολύ χαρά δεχτήκαμε.

> Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανερχόμε-
νη τάση στην ελληνική μουσική σκηνή που ενσω-
ματώνει πολλά στοιχεία από μουσικές του κόσμου 
(τζαζ, σουίνγκ, λάτιν, ρέγκε κ.ά.). Καλλιτέχνες όπως 
οι Locomondo και οι Maraveyas Ilegal γνωρίζουν 
μεγάλη απήχηση. Πώς επιδιώκουν οι Lemonostifel 
να τοποθετηθούν σε αυτό το μουσικό τοπίο;
Αυτό το μουσικό τοπίο είναι πολύ παλιό στην ελληνι-

Θέλησα φέτος να εκμεταλλευτώ την ύπαρ-
ξη πολλών δισκοπωλείων στη γειτονιά μου και 
να συμβάλλω με τον οβολό μου στη ετήσια 
Ημέρα των Δισκοπωλείων. Έβαλα το ξυπνη-
τήρι γύρω στις εννιά, γιατί ήξερα ότι τις με-
γάλες ώρες δεν θα έχει μείνει ούτε δείγμα από 
τους δίσκους που κυκλοφορούν σε περιορισμέ-
να αντίτυπα ειδικά για αυτή την ημέρα. Ευτυ-
χώς, πριν αφήσω το σπίτι διάβασα στο twitter 
ότι κάποιοι πιο τρελαμένοι από μένα δεν είχαν 
κοιμηθεί όλο το βράδυ για να περιμένουν έξω 
από τη Rough Trade από τις 5.30 το πρωί. Οι 
ουρές θα συνεχίζονταν για πολλές ώρες ακόμη. 
Ως λογικός νους, αποφάσισα να μην τους ακο-
λουθήσω. Ευτυχώς, ξεθάβω ακόμα και σήμερα 
πολλές από αυτές τις συλλεκτικές κυκλοφορί-
ες στα ράφια των δισκοπωλείων. 

Να με συγχωρείτε για την παραπάνω περιγραφή 
της προσωπικής μου ζωής -είναι κάτι που δεν συνηθί-
ζω-, αλλά θέλω να δείξω ότι η Ημέρα των Δισκοπωλεί-
ων έχει αποκλίνει του αρχικού της σκοπού. 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτή η 
“γιορτή” καθιερώθηκε το 2007 με πρωτοβουλία του 
ιδιοκτήτη της Beggars Group, που κατέχει όλες τις με-
γάλες ανεξάρτητες δισκογραφικές της Μεγάλης Βρε-
τανίας (βλέπε 4AD, XL, Rough Trade και Matador). 
Κύριος σκοπός αυτής της ημέρας ήταν οι μουσικόφιλοι 
και κυρίως οι νέοι να ξαναπεράσουν την πόρτα του δι-
σκοπωλείου της γειτονιάς και να αφήσουν για λίγο το 
iTunes και τα torrents. Το δέλεαρ που θα ξεκουνούσε 
τους μουσικόφιλους ήταν οι αποκλειστικές κυκλοφο-
ρίες γνωστών καλλιτεχνών σε περιορισμένα αντίτυπα 
αλλά και οι ειδικές τιμές στο στοκ. 

Βέβαια, αυτές οι κινήσεις οδηγούν σε αντίθετα 
αποτελέσματα. Αυτός που καταλήγει να στέκεται έξω 
από τα δισκοπωλεία από το ξημέρωμα είναι ο συλλέ-
κτης δίσκων που έχει στόχο ζωής να προλάβει τις περι-
ορισμένες κυκλοφορίες και ούτως ή άλλως επισκέπτε-
ται τα δισκοπωλεία σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι λοιπόν, 

όταν ο μέσος μουσικόφιλος καταφέρει να μπει στο δι-
σκοπωλείο, θα απογοητευτεί γιατί δεν έχει προλάβει 
τίποτα από τα περιορισμένα αντίτυπα. Άρα, η Ημέρα 
των Δισκοπωλείων καταλήγει να είναι για τους λίγους 
και όχι για τους πολλούς. Ακόμα, αρκετοί επικρίνουν 
αυτή την προσπάθεια επειδή οι ενέργειες περιορίζονται 
σε μία μόνο ημέρα και δεν αποσκοπεί στη δημιουργία 
συνεχών δεσμών με το δισκοπωλείο. 

Ο θεσμός έχει φτάσει και στην Ελλάδα με τη δια-
φορά ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν ελληνικές κυκλοφο-
ρίες για να συνοδεύσουν τον εορτασμό.

Ας αφήσουμε όμως τις κακεντρέχειες και ας δού-
με ποιες ήταν οι πιο περιζήτητες κυκλοφορίες φέτος. 
Πρώτα απ’ όλα, οι Arcade Fire θέλησαν να δώσουν μια 
άλλη χροιά σε κομμάτια του τελευταίου τους δίσκου 
“Suburbs”, από τους λίγους που μπορούν να κοιτούν 
στα μάτια το “Ok Computer” των Radiohead. Έτσι, 
αποφάσισαν να κάνουν οι ίδιοι ρεμίξ στο “Sprawl 
II” και στο “Ready to start” μεταμορφώνοντας τα σε 
χορευτικά χιτ. Με την ίδια λογική, οι Battles έδωσαν 
σε φίλους τους την ευκαιρία να κάνουν το ρεμίξ σε 
ολόκληρο το περσινό τους άλμπουμ “Gloss Drop”. Η 
αυλαία αυτού του πειράματος, που μετονομάστηκε 
σε “Dross Glop”, έπεσε την Ημέρα των Δισκοπωλεί-
ων με την τέταρτη κατά σειρά ρεμίξ κυκλοφορία. Οι 
Hot Chip έχουν ήδη ανακοινώσει την κυκλοφορία του 
νέου τους δίσκου αλλά θέλησαν να μεγαλώσουν την 
αναμονή με την κυκλοφορία του πρώτου κομματιού 
“Night and Day”. Ευθύς χορευτικός ρυθμός που θυμί-
ζει τις καλές εποχές των Scissors Sisters και σίγουρα 
θα γεμίσει πολλές καλοκαιρινές νύχτες. Τα νέα αγα-
πημένα τέκνα της λονδρέζικης μουσικής σκηνής είναι 
οι Toy. Όντας σε εντατικές ετοιμασίες για την τελει-
οποίηση του ντεμπούτου τους, βρήκαν την ευκαιρία 
να κυκλοφορήσουν τον προπομπό του άλμπουμ. Ο 
τίτλος “Motoring” δηλώνει απερίφραστα τις επιρροές 
που έχει ασκήσει η γερμανική σκηνή των 70ς στον ήχο 
τους. O Quantic και η Alice Russell ξανάσμιξαν μετά 
από χρόνια για να προσφέρουν ένα ταξίδι σε τροπικά 
μέρη. Πολλοί είχαν πρόσφατα την ευκαιρία να ακού-
σουν ζωντανά τη νέα τους δουλειά στην Αθήνα. Το 
“Look around the corner” που κυκλοφόρησε σε 7ιντσο 
είναι το τραγούδι που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής.  

Αν έμπαινα στο δίλημμα να διαλέξω μία μόνο κυ-
κλοφορία, τότε αυτή δεν θα ήταν άλλη από τη δυναμι-
κή επιστροφή του Δόκτωρα John! Η ημερομηνία κυ-
κλοφορίας του συνέπεσε συνειδητά με την Ημέρα των 
Δισκοπωλείων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δίσκος είναι 
περιορισμένης κυκλοφορίας. Αντιθέτως! Το “Locked 
Down” αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα του τι μπορεί 
να επιτευχθεί όταν η αυθεντικότητα του παλιού ενώ-
νει δυνάμεις με την φρεσκάδα του νέου. O Dr. John, 
από τους λίγους εναπομείναντες της τρελοπαρέας 
που αποτελούνταν από τον Frank Zappa, τον Captain 
Beefheart κ.ά., ξαναβρίσκει το δυναμισμό που έχασε 
η Νέα Ορλεάνη μετά τον καταστροφικό τυφώνα, με 
τη βοήθεια του άκρως επιτυχημένου Dan Auerbach 
των Black Keys. Το πιάνο που συνήθως συνοδεύει τον 
Dr. John εδώ απουσιάζει και τη θέση του έχουν πάρει 
άλλα πληκτροφόρα και πιο groovy όργανα, όπως το 
hammond και η φαρφίζα. Οι συνθέσεις κινούνται σε 
όλο το φάσμα του μαύρου ήχου στον οποίο μας έχει 
συνηθίσει η σκηνή της Νέας Ορλεάνης, από τη σόουλ 
και τα μπλουζ μέχρι τους αφρικάνικους ρυθμούς. Οι 
μουσικοί που απαρτίζουν τη μπάντα, συνομήλικοι του 
Auerbach, φαίνεται να το διασκεδάζουν, παραδίδοντας 
ελεύθερο αλλά συνάμα μεστό παίξιμο. Το “Locked 
Down” καλεί σε διαρκή κίνηση και συστήνεται σε νέ-
ους που ψάχνουν μια γεύση της χρυσής μαύρης εποχής 
αλλά και σε παλιότερους που είναι επιφυλακτικοί σε 
απόγονους του Dr. John. 

Κειμενο:
Γιώργος Μανίνης

gimanin@gmail.comc b a

Record Store Day*

*ανταπόκριση από
 το Λονδίνο
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Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά 
αλλά και στον τόπο “καταγωγής” της, τη 
Σύρο, παρουσιάζει τη νέα της παράσταση η 
χοροθεατρική Ομάδα Ακροποδητί.

Η “Προσευχή-σχεδίασμα σε επτά σκηνές” είναι 
μια σύλληψη της εξαιρετικής χορογράφου Αγγελικής 
Σιγούρου που έπειτα από τετραετή αναζήτηση προσεγ-
γίζει για δεύτερη φορά (η πρώτη έγινε το 2010 με την 
παράσταση Προσευχή – Σχεδίασμα 1ο) το θείο και το 
ιερό μέσα από την προσευχή. 

Η παράσταση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία 
τέλη Μαΐου στο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελ-

λήνων Χορογράφων στην Αθήνα και πρόκειται να τα-
ξιδέψει στη Θεσσαλονίκη  (22-30 Ιουνίου) στο πλαίσιο 
του  2ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και στο τέλος 
Αυγούστου στα Χανιά. Τον Αύγουστο, οι Ακροποδητί 
θα βρίσκονται στη Σύρο όπου θα παρουσιάσουν την 
Προσευχή στο Θέατρο Απόλλων.

Τελετουργία Κινήσεων
Μέσω μιας βιβλικής σύνδεσης του κόσμου -επτά ημέ-
ρες δημιουργίας, επτά σκοτάδια κι επτά ήλιοι- και τις 
φόρμες μιας σύγχρονης τελετουργίας κινήσεων, η πα-
ράσταση προσεγγίζει το θέμα της προσευχής με επτά 
σκηνές, συγχρόνως συνδεδεμένες και ανεξάρτητες με-

ταξύ τους, επτά διαφορετικά σκηνικά, που ενώνονται 
και χωρίζονται από δυϊστικά σχήματα, όπως το φως 
και το σκοτάδι, το χάος και η τάξη, το πάνω και το 
κάτω, μέσα σ’ έναν κόσμο που απαρτίζεται από γη και 
ουρανό. Καθ’ όλη τη διάρκεια, κύριο ρόλο διαδραματί-
ζει πρώτα απ’ όλα η χρήση των χεριών, ως μέσο γνωρι-
μίας με τον εαυτό και τον κόσμο, μέσο “απεύθυνσης”, 
απόλαυσης αλλά και τιμωρίας. Στη συνέχεια ο ήχος, 
ως σημάδι απόκρισης ή εντολή “εκ των άνω”, άλλοτε 
σύμμαχος κι άλλοτε εχθρός, και τέλος το φως -η πα-
ρουσία ή απουσία του- ως αναπότρεπτη επανάληψη, 
παραπέτασμα ανάμεσα σε δύο κόσμους και κάλεσμα 
της φύσης ως γαληνευτή ή ταραξία.

Ακροποδητί

info

> Σύλληψη: Αγγελική Σιγούρου
> Χορογραφία: Συνδημιουργία Αγγελικής Σιγούρου  
    και ερμηνευτών
> Μουσική: Σοφοκλής Κοσκινάς, Πάνος Δραμυτινός,  
    Meredith Monk, Underwater Chess, Händel
> Κοστούμια: Μαργαρίτα Βουτσίνου
> Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας
> Βίντεο: Αλέξανδρος Μιστριώτης
> Κατασκευή σκηνικού: Ηλιάνα Σκουλάκη 

Η πρώτη απόπειρα προσέγγισης του θέματος σε μορφή παράστασης έγινε το 2010, όταν παρουσιάστηκε η “ΠΡΟΣΕΥΧΗ – Σχεδίασμα 1ο” στη Σύρο. Από τότε η εργασία 
συνεχίστηκε, το υλικό εξελίχθηκε και η τελική μορφή της παράστασης -αποτέλεσμα τετραετούς αναζήτησης, μελέτης και έρευνας- καταλήγει να αγγίζει περισσότερες πλευρές 
της ανθρώπινης ύπαρξης σε σχέση με το θείο και το ιερό, διατηρώντας ως κεντρικό άξονα την προσευχή: πρώτον ως μια συγκεκριμένη τελετουργία, σειρά κινήσεων και λόγων 
που απευθύνονται προς μία ή περισσότερες ανώτερες δυνάμεις, μέσα από στοιχεία που θυμίζουν εντέλει μια χορογραφία: ακρίβεια, ρυθμός, επανάληψη, παύση. Και δεύτερον, 
ως μια ανάγκη προσωπικής “απεύθυνσης” προς κάποιον άλλο ή προς τον ίδιο μας τον εαυτό, μέσα από συναισθήματα παράκλησης-ικεσίας, ευγνωμοσύνης-ευχαριστίας και 
συγχώρεσης-ελέους. Μα και στις δύο καταστάσεις, η ουσία συνοψίζεται στην αναμονή μιας απόκρισης, στο πόσο δηλαδή αποζητά εκείνος που μιλά κάποιον να τον ακούσει 
και να ανταποκριθεί.

Προσεγγίζοντας την ανθρώπινη ύπαρξη
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...η παράσταση προσεγγίζει το θέμα της 

προσευχής με επτά σκηνές, συγχρόνως 

συνδεδεμένες και ανεξάρτητες μεταξύ τους... 
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> Ερμηνεύουν οι: 
    Άννα Βάπτισμα, Φίλιππος Ευαγγέλου, 
    Πηγή Λομποτέση, Γιώργος Μπακαλός, 
    Ναμπίλ ελ Μπαράζ, Μαίρη Μαυρή, 
    Φιλία Μηλιδάκη, Άννα Ουζουνίδου, 
    Ελένη Παγκαλιά, Νάντια Παλαιολόγου, 
    Μάντη Παπανδρέου, Βιβή Σκλιά, 
    Γεωργία Σταματοπούλου, Αντιγόνη Χούνδρη.
> www.akropoditi.gr
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Στις 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του 
χρόνου, γιορτάζει η Μουσική. Έπειτα από 13 
χρόνια η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής εί-
ναι πια θεσμός. Ταυτόχρονα σε 22 χώρες της 
Ευρώπης ερασιτέχνες και επαγγελματίες μου-
σικοί μοιράζονται εξίσου τη σκηνή και το κοι-
νό έχει τη δυνατότητα να απολαύσει μουσικές 
όλων των ειδών και μάλιστα δωρεάν.

Στην Ελλάδα, το 2011 συμμετείχαν 35 πόλεις, ενώ 
στα 12 χρόνια της η Γιορτή έχει παρουσιάσει περισ-
σότερα από 3.500 μουσικά σχήματα, σύνολα και ορ-
χήστρες και περισσότεροι από 1.000.000 θεατές έχουν 
παρακολουθήσει μια από τις 2.000 εκδηλώσεις.

Η Νάξος συμμετέχει για δεύτερη χρονιά, στις 21 
και 22 Ιουνίου. Φέτος, η Γιορτή θα λάβει χώρα σε δυο 
σημεία του νησιού: η πρώτη ημέρα θα γιορταστεί σε 
ορεινό χωριό της Νάξου που θα ανακοινωθεί εγκαί-
ρως, ενώ η 22η Ιουνίου θα γιορταστεί στη Χώρα. Μά-
λιστα, θα συμμετάσχουν δυο ντόπια μουσικά σχήματα, 
το ένα μαθητών του Λυκείου. Όλες οι εκδηλώσεις τε-
λούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού, ενώ τις στηρίζει η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και 
η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου. Όλοι οι μουσικοί συμμε-
τέχουν αφιλοκερδώς.

Τη Γιορτή της Μουσικής θα ξεκινήσει ο πολυπράγ-
μων και πάντα αντισυμβατικός Mickey Pantelous. Ο 
Ελληνοδανός άνθρωπος-ορχήστρα Mickey Pantelous 

με την one man band του περιφέρεται ανάμεσα στις 
παραδόσεις της blues, της rock και της avant-garde 
σκηνής. Στο πλευρό του πάντα, ο θρυλικός Dr. Albert 
Flipout, το κονσερβοκούτι κρουστό από όπου έχει πά-
ρει και το όνομα της η μπάντα: Dr. Albert Flipout’s one 
CAN band. Δεύτεροι στη σκηνή οι Βοg art. Το τρίο 
των Βοg art, με έδρα την Αθήνα, αναμιγνύει εναλλα-
κτικό rock, μετα-punk ρυθμούς, αρχέγονα blues και 
οτιδήποτε άλλο τους φαίνεται ενδιαφέρον, δημιουρ-
γώντας ένα είδος το οποίο χαρακτηρίζεται από τους 
ίδιους “container rock”. Με ήχο ηλεκτρικό και ισχυ-
ρή δόση θεατρικότητας παρουσιάζουν τραγούδια που 
σκαλίζουν παλιές πληγές, βοηθούν καινούργιες να θε-
ραπευτούν και φέρνουν σε επαφή αυτά που αξίζουν με 
τα αντίθετα τους. Η πρώτη ημέρα της Γιορτής θα κλεί-
σει με τραγούδια της Κρήτης και της Μεσογείου από 
τους “Α’ θέλομε ”. Ο Νίκος Βενετάκης και ο Χριστό-
φορος Πιτσιδήμος κέρδισαν αμέσως τους Ναξιώτες 
και όσους άλλους βρέθηκαν στην περυσινή Γιορτή της 
Μουσικής, με κρητικά και άλλα τραγούδια, γνωστών 
και αγνώστων, με το μοναδικό τους τρόπο. Λαούτο ή 
ούτι, βαρύ ντέφι ή καχόν, όποιο συνδυασμό κι αν κά-
νουν οι Α’ θέλομε, το ταξίδι είναι πάντα ευχάριστο.

Τις συναυλίες της δεύτερης μέρας ανοίγει η τοπική 
μπάντα “Back to the Future”. Τα παιδιά που πέρυσι με 
αυθορμητισμό και τόλμη ανέβηκαν στη σκηνή μετά 
το πέρας των προγραμματισμένων συναυλιών, φέτος 
συμμετέχουν επίσημα πλέον. Είναι η σημαντικότε-
ρη επιτυχία της Γιορτής της Μουσικής να αποτελεί 
έμπνευση για τους νέους μουσικούς. Με διασκευές 
γνωστών rock και alternative κομματιών θα μας ταξι-
δέψουν... “Back to the Future”!

Ακολουθούν οι Duetto per Caso με τη συνοδεία 
του Javier Rico στα congas. Το ντουέτο ταξιδεύει με 
ένα συγκεκριμένο latin-jazz ηχόχρωμα μεταξύ της 
bossa nova και του bolero μέχρι τον Neil Young και 
την Norah  Jones μετουσιώνοντας τα συναισθήματα σε 
νότες. Αυτό το μουσικό ταξίδι έρχεται να απογειώσει 
με το latin ταμπεραμέντο του, τη φαντασία και την 
αυτοσχεδιαστική του διάθεση ο Μεξικανός περκασι-
ονίστας Javier Rico, δημιουργώντας έτσι ένα trio που 
υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και πάθος.

Για δεύτερη χρονιά συμμετέχει στη γιορτή το Ερ-
γαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής “Κέλαδος” από την 
Νάξο. Ο Κέλαδος κινείται στον ευρύτερο χώρο της 
Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας 
εκεί που συναντιούνται μουσικοί πολιτισμοί που αντέ-
χουν στο χρόνο και μεταφέρουν την γνώση, τις ιδιαιτε-
ρότητες, τα κοινά και τους κυματισμούς των λαών της 
περιοχής. Με ταμπουρά, πολίτικη λύρα, μπουλγαρί, 
λαφτά, μπανσούρι, νέι, μπεντίρ, μπουζούκι και χαρά 
ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Γιορ-
τής της Μουσικής.

Η βραδιά θα κλείσει με τους βιρτουόζους Gadjo Dilo 
swing quintet. Το συγκρότημα Gadjo Dilo ζωντανεύει τη 
manouche gypsy swing μουσική παράδοση, μέσα από 
μοναδικές εκτελέσεις κομματιών του θρυλικού κιθαρί-
στα Django Reinhardt. H καλλιτεχνική και προσωπική 
πορεία αυτού του μοναδικού τσιγγάνου εμπνέει με τη 
φλόγα της περιπέτειας τους πέντε Gadjo Dilo.

Μέσα από ιλιγγιώδεις αυτοσχεδιασμούς και ονει-
ρικά ηχητικά τοπία, οι Gadjo Dilo μας μεταφέρουν τη 
μαγεία και τη μοναδική ποιητικότητα της τσιγγάνικης 
jazz παράδοσης.

Kειμενο:
Γιάννης Καρποντίνηςc b a

Η Νάξος γιορτάζει τη Μουσική
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Η άνοιξη στις Κυκλάδες φέρνει μαζί της 
ολοκαίνουργια χρώματα, νεογέννητα αρώματα 
και παιχνιδιάρες  γεύσεις. Το εαρινό φως προ-
ετοιμάζει τις αισθήσεις για τις θερινές φωτο-
σκιάσεις με τις κάθετες γραμμές και τις ορθές 
γωνίες. Γλιστράει μέσα σε αυλές, πάνω από 
χωραφάκια και από πλαγιές, ενίοτε δε παραμε-
ρίζει κουρτίνες και παραθυρόφυλλα και στρογ-
γυλοκάθεται στα μαραζωμένα από το χειμώνα 
δωμάτια.

Στην Άνδρο, οι πορτοκαλιές, οι λεμονιές, οι κιτρι-
ές, οι μουριές, οι κουμαριές και οι τζιτζιφιές βάζουν τα 
καλά τους και προετοιμάζουν τους καρπούς τους. 

Στα μικρά και στα μεγάλα νησιά με το “..μίνιο και 
με το φούμο”, κατά τον Ελύτη, οι χαμηλοί λοφίσκοι, 
κατάφυτοι με μυρωδάτα θυμάρια, ψευτοδίκταμα και 
σκίνα, παίρνουν χρώματα εκτυφλωτικά.  

Τα χωραφάκια με τα λαχανικά, με τις κροκί κο-
λοκυθοκορφάδες να ανοίγουν στη πρωινή δροσιά και 
τα αμπελάκια ομολογούν τα τρελά, ανοιξιάτικα κέφια 
της κυκλαδίτικης φύσης. Στις Μικρές Κυκλάδες, οι 

αυλές σφύζουν από πλουμιστές μπουκαμβίλιες, δρο-
σερές μουριές, μυρωδάτα δεντρολίβανα και λιγωτικά 
αγιοκλήματα.

Στην Ανάφη, οι πλαγιές των χαμηλών λόφων κα-
μαρώνουν τα λουλουδάκια του αυτοφυούς κρόκου.

Στη Θήρα οι αμπελουργοί έχουν κλαδέψει τα αμπέ-
λια τους, στριφογυρίζοντας  τα κλήματα γύρω γύρω και 
έχουν σχηματίσει την αμπελιά ή κουλούρα, το στρογ-
γυλό προστατευτικό καλάθι όπου θα μεγαλώσουν τα 
τσαμπιά, προστατευμένα από τα επιθετικά μελτέμια.  

Στην Κέα, την Πάρο, την Ανάφη, τη Σίκινο, την 
Τήνο, οι αμυγδαλιές έχουν δέσει τους καρπούς τους, η 
κάπαρη έχει φουσκώσει τα σποράκια της που σε λίγο 
θα γίνουν φανταχτερά λουλούδια και τα μπαρμπαρό-
συκα ωριμάζουν στον ήλιο κάνοντας ισορροπία στις 
άκρες των φύλλων της φραγκοσυκιάς. 

Στη Φολέγανδρο ανθίζει αιώνες τώρα το ωραιότε-
ρο είδος καμπανούλας της  Ελλάδας, πυκνόφυλλος και 
πολύκλαδος θάμνος, με άνθη κυανά.

Τώρα, στις στερνές στιγμές της άνοιξης, κοχλάζουν 
στις κυκλαδίτικες κατσαρόλες ξεχασμένες ηδυπαθείς 
γεύσεις: νοικοκυρές παλαιικών διαθέσεων και προθέ-
σεων, φτιάχνουν με μεράκι γλυκά του κουταλιού από 
μυρωδάτα μαγιάτικα ροδοπέταλα, από τρυφερά άνθη 
φραπιάς και από αγίνωτα, φιστίκια για το τρατάρισμα 
στις καλοκαιρινές και χειμωνιάτικες συνάξεις. Τα μαύ-

ρα μούρα γίνονται μαρμελάδα για “όλα τα πρωινά του 
κόσμου” και οι ορνοί, “πληγωμένοι” με γαρύφαλλα και 
αμύγδαλα, γίνονται σιροπιαστό συκαλάκι γλυκό!

Αλλά αυτό που σαγηνεύει στις Κυκλάδες τις τε-
λευταίες εαρινές μέρες και το οποίο ολίγοι εκτιμούν 
και αναδεικνύουν προς όφελος του τουρισμού, είναι τα 
αρώματα. 

Ο νοτιάς, ο βοριάς, ο σορόκος, ο μαΐστρος, ο λεβά-
ντες, ο πουνέντες, ο γραίγος και ο γαρμπής αλλά και η 
απανεμιά της ύστερης άνοιξης μεταφέρουν και σκορπί-
ζουν  μεθυστικές μυρωδιές.  

Όταν οι ξωμάχοι τσαπίζουν το νοτισμένο χώμα, 
όταν οι περιπατητές κορφολογάνε τους αλίφονους, τα 
θυµάρια, τη ρίγανη, τις αλιφασκιές και τα χαµοµήλια, 
όταν οι κυράδες πλένουν τις αυλές και “μετακουνούν” 
στις αλιτάνες το μαϊντανό, τη μπαρμπερόριζα, τα βασι-
λικά και τους δυόσμους, όταν πέφτει η βραδινή δροσιά, 
τότε η ατμόσφαιρα φορτώνεται με αρώματα από φλι-
σκούνια, θυμάρια, χαμομήλια, μαργαρίτες του αγρού, 
καπαριές, ξυνόδεντρα.

Με “αυτά και με τούτα”, όπως λένε στων Κυκλά-
δων τα νησιά, με χρώματα, αρώματα και γεύσεις “κτί-
ζονται” αναμνήσεις, μπαίνουν στα αρχεία της μνήμης 
και η άνοιξη πισωπατάει προσεκτικά κάνοντας ευγενι-
κά χώρο στο καλοκαίρι.

Kειμενο:
Πέγκυ Στεργίου

ΦωτογραΦιεΣ:
Γιάννης Βαβίτσαςc b a

Όταν η άνοιξη πισωπατάει για να κάνει χώρο στο καλοκαίρι...
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Keith 
Richard’s 

Life goes Syros
Εσείς πώς θα γιορτάσετε τα 50 χρόνια των 

Rolling Stones που συμπληρώνονται φέτος από 
το σχηματισμό της μπάντας το 1962; Θα βάλετε 
το Satisfaction στο repeat και θα κάνετε head 
banging μέχρι να πάθετε τράβηγμα στο σβέρκο; 
Θα ακούσετε όλη τη δισκογραφία των Stones 
που περιλαμβάνει 29 album, 12 live album, 30 
συλλογές, 3 EP και 107 single, όσες μέρες και 
αν σας πάρει ή θα χτυπήσετε άλλο ένα tattoo, 
την κλασική γλώσσα των Stones, την οποία 
μάλλον γνωρίζουν πλέον μέχρι και οι εξωγήι-
νοι; Αν η απάντησή σας είναι “τίποτα από τα 
παραπάνω”, αλλά ακόμα είστε hardcore φαν 
του πλέον ιστορικού συγκροτήματος του rock 
‘n roll, υπάρχει η τέλεια εναλλακτική λύση που 
δεν είναι άλλη από το να διαβάσετε την αυτο-
βιογραφία του Keith Richards -το μοναδικό 
μέλος μαζί με τον frontman Mick Jagger που 
βρίσκεται στην μπάντα από την αρχική της 
σύνθεση της και δεν έχει φύγει ούτε μία μέρα- 
που τιτλοφορείται Life και είναι μεταφρασμέ-
νη στα ελληνικά από τον επιδραστικό Έλληνα 
μουσικοκριτικό Γιάννη Νένε.

Πολλοί βιβλιοφάγοι, και μη έχουν ήδη διαβάσει 
την best seller αυτοβιογραφία του σπουδαίου κιθα-
ρίστα στην original εκδοχή της την οποία αγάπη-
σαν κοινό και κριτικοί του παγκόσμιου τύπου από 
τη Guardian και το Esquire μέχρι το GQ και την 
Observer, αλλά η ελληνική μετάφραση είναι για 
πολλούς λόγους ένα ανάγνωσμα με ξεχωριστή αξία. 
Και γιατί το λέμε αυτό; Φυσικά, αναλογιζόμενοι την 
ομάδα που ανέλαβε να δώσει πνοή στην ελληνική 
έκδοση του βιβλίου. Οι Λάτερνατιβ, το πετυχημένο 

ραδιοφωνικό δίδυμο του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ, εί-
ναι αυτοί που τόλμησαν να εκδώσουν το Life μέσα 
από τον εκδοτικό οίκο To Ροδακιό, σε μία προ-
σπάθεια να επεκτείνουν την επικοινωνία τους με 
το ενεργό κοινό της πόλης που αγαπά τη μουσική 
και ψάχνει συνεχώς νέα ερεθίσματα. Τι καλύτερο 
λοιπόν από την ιστορία ενός ανθρώπου που ταυτί-
στηκε με το rock ‘n roll και κατάφερε μέσα από την 
ωμή, άγρια, ειλικρινή, γλαφυρή και χιουμοριστική 
εξιστόρηση της ζωής του να καταγράψει άγνωστες 
πτυχές των Rolling Stones, από τις λαϊκές γειτονιές 
του Λονδίνου στη σκηνή των mods, από τα blues 
στα καλλιτεχνικά κινήματα και στην μαζική υστε-
ρία των συναυλιών. Μια ζωή γεμάτη ναρκωτικά 
στους δρόμους της Ταγγέρης, πολυτελείς βίλες στη 
Νότια Γαλλία, μοντέλα και τυχοδιώκτες, θυελλώ-
δεις έρωτες, ουσίες κρυμμένες μέσα σε λιμουζίνες, 
κυνηγητό, συλλήψεις, δίκες, εκατομμύρια δολάρια 
και διάσημες φιγούρες της pop culture που έχουμε 
αγαπήσει όπως ο Mick Jagger, η Marianne Faithfull 
και ο John Lennon.

Και ποιος μπορεί να αποδώσει καλύτερα τη 
φρενίτιδα στη ζωή του Keith Richards από τον 
Γιάννη Νενέ, που τα τελευταία χρόνια όλοι δια-
βάζουν με μανία στην Athens Voice και χρόνια 
τον εμπιστεύονται για την εγκυρότητα του ως 
μουσικοκριτικού.  

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις αρχές 
Ιουνίου και θα παρουσιαστεί στη Σύρο τον 
Ιούλιο. Κάθε σελίδα του είναι ένα ταξίδι στον 
κόσμο του rock ‘n roll, το εφηβικό όνειρο 
όλων, το οποίο αφού δεν μπορούμε να κά-
νουμε στάση ζωής, μπορούμε προσωρινά 
να το βιώσουμε μέσα από τις σελίδες του 
βιβλίου. 

Kειμενο:
Γιάννης Τσιούληςc b a

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτι-
κή περίοδος που διανύει η χώρα, μετά και τις 
εκλογές της 6ης Μαΐου κι εν όψει της εκλογι-
κής αναμέτρησης της 17ης Ιουνίου. Το αποτέ-
λεσμα των εκλογών, με τις “εκπλήξεις” και τις 
“ανατροπές”, αν μη τι άλλο επιβεβαίωσε τα 
περί τέλους της Μεταπολίτευσης και την αρχή 
μιας νέας εποχής, που θα μπορούσαμε να την 
ονομάσουμε Μετα-μνημονίου, δεδομένου ότι η 
υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο έπαιξε κα-
ταλυτικό ρόλο στη δραματική ανατροπή των 
πολιτικών συσχετισμών.

Τα μηνύματα…
Τα μηνύματα των εκλογών είναι λίγο-πολύ γνω-

στά: Πρώτον, καταβαράθρωση των κομμάτων εξουσί-
ας, αφού ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί συγκέντρωσαν μόλις 
32%, ως επακόλουθο της οργής των πολιτών από την 
εξουθενωτική λιτότητα. Το μεν ΠΑΣΟΚ χρεώθηκε -και 
δικαίως- τη μερίδα του λέοντος της δυσαρέσκειας, δε-
δομένου ότι έβαλε τη χώρα στη μνημονιακή μέγγενη, 
η δε ΝΔ, παρά την “πρωτιά”, υπέστη συντριπτική ήττα 
σε σύγκριση με τις εκλογές του 2009, δεδομένου ότι 
προσχώρησε στο μνημονιακό στρατόπεδο στηρίζοντας 
την κυβέρνηση Παπαδήμου.

Δεύτερον, εκρηκτική άνοδος της Αριστεράς, ως 
επιθυμία ενός εξοργισμένου κόσμου να μπει ένας “πά-
τος στο βαρέλι”. Ειδικά η εκτίναξη του ΣΥΡΙΖΑ, απο-

τέλεσε ίσως το σημαντικότερο μήνυμα για την ανάγκη 
μιας άλλης πολιτικής από αυτήν που εφαρμόζεται τα 
τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, άνοδο κατέγραψε και 
το ΚΚΕ, αν και περιορισμένη δεδομένων των συνθη-
κών, κυρίως λόγω της εμμονής του στην πολιτική απο-
μόνωση και τη διαρκή απόρριψη των εκκλήσεων για 
συνεργασία της Αριστεράς, ενώ και το νεοπαγές κόμμα 
της ΔΗΜΑΡ πέτυχε εντυπωσιακά ποσοστά. 

Τρίτον, κατακερματισμό του πολιτικού σκηνι-
κού, με επτά κόμματα στη Βουλή, εκ των οποίων 
δύο της Κεντροδεξιας (ΝΔ και Ανεξάρτητοι Έλληνες) 
-ενώ άλλα δύο έμειναν στον  προθάλαμο (ΔΗΣΥ και 
ΛΑΟΣ)-, και τέσσερα της ευρύτερης Κεντροαριστε-
ράς (ΠΑΣΟΚ (;), ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΔΗΜΑΡ), με τους 
Οικολόγους, επίσης λίγο πριν την είσοδο στη Βουλή. 
Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί βεβαίως η Χρυσή 
Αυγή, που πέτυχε μια εντυπωσιακή είσοδο στη Βουλή, 
εκτινάσσοντας το ποσοστό της από 0,29% το 2009 σε 
6,97% (!!!), όχι τόσο λόγω του αντιμνημονιακού, όσο 
του …αντιμεταναστευτικού (sic) χαρακτήρα, αλλά και 
της “έξυπνης” τακτικής να απέχει προεκλογικά από το 
δημόσιο διάλογο, ώστε να μην αποκαλύψει πλήρως το 
ιδεολογικό της υπόβαθρο.
Οι αντιδράσεις…

Η αλλαγή των συσχετισμών πυροδότησε ποικίλες 
αντιδράσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα, η 
εντυπωσιακή άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση 
του εκλογικού στίβου, σε συνάρτηση με την νίκη του 
σοσιαλιστή Ολάντ στη Γαλλία αλλά και την νίκη των 
σοσιαλδημοκρατών στη Βεσφαλία-Ρηνανία, προκάλεσε 
εύλογη ανησυχία. Αφενός διότι η μέχρι πρότινος περι-
θωριακή (άρα και ακίνδυνη…) Αριστερά, άρχισε να συ-
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σπειρώνει τη λαϊκή οργή έναντι στην ακραία νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική που ασκείται κατ’ εντολή των αγορών, 
αφετέρου διότι διαθέτει τη δυναμική να επαναφέρει το 
“παιχνίδι” από την απολιτίκ κατανάλωση στην πολιτική 
με επίκεντρο τον άνθρωπο κι όχι τους αριθμούς.

Όσον αφορά στον ελληνικό “μικρόκοσμο”, η πα-
νωλεθρία των μέχρι πρότινος διαχειριστών της εξουσί-
ας και των συν αυτώ (εκτός συνόρων συνομιλητών και 
εντός συνόρων εντολοδόχων) επέφερε έναν αμείλικτο 
“επικοινωνιακό πόλεμο” περί των δεινών που μπορεί 
να προκαλέσει η όποια ανατροπή. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στο επιλεκτικό μικροσκόπιο των 
ΜΜΕ, με την απαίτηση να έχει απολύτως πλήρες και 
διαυγές σχέδιο εξόδου από την κρίση σε βάθος χρόνου 
και μέχρι κεραίας κοστολογημένο κάθε μέτρο που θα 
λάβει εάν ανατρέψει την ισχύουσα πολιτική. Προφα-
νώς στα πρότυπα των κομμάτων που μέχρι τώρα δια-
χειρίστηκαν τις τύχες της χώρας, φέρνοντας την στον 
σημερινό μνημονιακό “παράδεισο”.

Ξεχωριστή θέση σε αυτόν τον επικοινωνιακό πό-
λεμο κατέχει η περίοδος των διερευνητικών εντολών, 
που κατέληξε στην αδυναμία σχηματισμού κυβέρνη-
σης συνεργασίας και την προκήρυξη νέων εκλογών. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε και πάλι στο στόχαστρο, ως ο κύ-
ριος υπεύθυνος της ακυβερνησίας, διότι απλούστατα 
δεν δέχτηκε να πράξει ό,τι πράττουν ανερυθρίαστα τα 
τελευταία 35 και πλέον χρόνια οι κυρίαρχες πολιτικές 
δυνάμεις: να αθετήσει μετεκλογικά όσα έλεγε προε-
κλογικά! Επειδή δεν δέχτηκε να μπει σ’ ένα παιχνίδι 
εξουσίας με προαποφασιμένους όρους και πολιτικές, 
εκτιμώντας πως κομίζει μια άλλη πρόταση σε εντελώς 
αντίθετη κατεύθυνση. Αλήθεια, οι “υπεύθυνες” πολι-
τικές δυνάμεις που ενδιαφέρονταν για τη σταθερότητα 
(ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ), γιατί δεν έκαναν κυβέρ-
νηση, ενώ διέθεταν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία;
Το μέλλον…

Το επόμενο στοίχημα για την πολιτική ζωή της χώ-
ρας είναι σαφώς οι εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τα διλήμ-
ματα (από εκβιαστικά έως και τρομοκρατικά) που θα 
(ξανα)τεθούν είναι, επίσης, δεδομένα, όπως η απειλή 
εξόδου από την Ευρωζώνη, ο κίνδυνος εμφυλίου πόλε-
μου (κι όμως, ακούστηκε κι αυτό…) ή η συντέλεια του 
κόσμου κλπ. Επίσης δεδομένο είναι όμως, στην Ελ-
λάδα (που βρίσκεται στο “δοκιμαστικό σωλήνα” ώστε 
να βρεθεί το φάρμακο για την πανευρωπαϊκή κρίση 
χρέους), αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πως 
οι πολίτες επανέρχονται στο προσκήνιο απαιτώντας 
μιαν άλλη, πιο δίκαιη και ανθρώπινη, πολιτική, που θα 
οδηγήσει σε μια Ευρώπη της ευημερίας των λαών της. 
Ας μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές αποτελούν την ύψιστη 
έκφραση της Δημοκρατίας, που τα τελευταία χρόνια 
βάλλεται μέχρι εσχάτων από τις αγορές. Όπως επίσης, 
ότι “στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, εκτός κι 
αν κάποιοι προσπαθήσουν να τα δημιουργήσουν”.

*Ο Νικόλας Καμακάρης παρουσιάζει την εκπομπή 
“Ημερολόγιο Καταστρώματος” κάθε Σαββατοκύριακο 
7.00 - 10.00 στο Ράδιο Εννέα 98.9 FM.

...η ιστορία ενός ανθρώπου που ταυτίστηκε με το 

rock ‘n roll και κατάφερε μέσα από την ωμή, άγρια, 

ειλικρινή, γλαφυρή και χιουμοριστική εξιστόρηση 

της ζωής του να καταγράψει άγνωστες  

πτυχές των Rolling Stones
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Δύο σκηνοθέτες αναγνωρισμένοι από 
κριτικούς και σινεφίλ, αλλά χωρίς ιδιαίτερη 
εμπειρία ή κάποια μεγάλη κινηματογραφική 
επιτυχία στο ενεργητικό τους, ήρθαν να σώ-
σουν το Χόλιγουντ από το βάλτο. Ο Gary Ross 
και ο Joss Whedon απέδειξαν ότι πέρα από κλι-
σαρισμένα σενάρια, μεγάλα ονόματα και εφέ, 
το κοινό ζητά κάτι παραπάνω για να δημιουρ-
γηθούν εισπρακτικά φαινόμενα.   

Ο Gary Ross είχε σκηνοθετήσει μόλις δύο ταινίες, 
το εξαιρετικό Pleasantville που ελάχιστοι είδαν και το 
οσκαρικό Seabiscuit που εκτός Αμερικής δε συγκίνησε 
κανέναν. Είχε αποδείξει όμως από τα πρώτα του βήμα-
τα, ως σεναριογράφος του Big με τον Tom Hanks και 
σε όλη του τη φιλμογραφία, ότι μπορεί να αφηγηθεί 
μία ιστορία με νέους ήρωες και να μαγέψει όλες τις 
ηλικίες. Ποιος, λοιπόν, καταλληλότερος για να μετα-
φέρει στη μεγάλη οθόνη το Hunger Games, τη νεανική 
τριλογία βιβλίων της Suzanne Collins του 2008.

Η εμπορική επιτυχία του βιβλίου εξασφάλιζε μία 
ευρεία βάση θεατών, όμως δεν πρόκειται για ένα εύ-
πεπτο ρομάντζo τύπου Twilight, που θα μπορούσε να 
τραβήξει εύκολα τα πλήθη: Σε μία μελλοντική δυστο-
πία, όπου περιοχές που επαναστάτησαν και έχασαν τον 
πόλεμο, αναγκάζονται να πληρώνουν φόρο αίματος. 
Ένα αγόρι και ένα κορίτσι παίρνουν μέρος σε ένα τηλε-

οπτικό πρόγραμμα 
με νικητή τον τελευταίο επιζώντα. Η Lawrence δίνει 
ζωή στην Katniss Everdeen και ο Ross φροντίζει να 
διατηρήσει μέσα στα εφέ και τη δομή της δράσης τα 
αλληγορικά σχόλια για την πολιτική και τη θρησκεία, 
χωρίς να χάνει το ρυθμό. Αποτέλεσμα οι Αγώνες Πεί-
νας κάνουν μεγαλύτερες εισπράξεις από το Harry 
Potter και δημιουργούν ένα νέο φαινόμενο.

Ακόμη μεγαλύτερο πάταγο προκάλεσαν Οι Εκδι-
κητές του Whedon το οποίο καλπάζει ανενόχλητο προς 
την τρίτη θέση σε εισπράξεις όλων των εποχών. Όσες 
ενστάσεις και να υπάρχουν σχετικά με το αν μετράει η 
επιτυχία μιας ταινίας αναλόγως με το πόσα χρήματα 
βγάζει και όχι πόσα εισιτήρια κόβει, με τίποτα δε μπο-
ρούμε να αρνηθούμε την επιτυχία του Whedon.

Ήδη αγαπητός στους comic fan μέσα από τις τηλε-
οπτικές του δουλειές, οι οποίες όμως πέρα από το Buffy 
The Vampire Slayer δεν είχαν ιδιαίτερη απήχηση στο 
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αποδοχή. Ουσιαστικά οι Avengers είναι η πρώτη του 
κινηματογραφική δουλειά, αλλά πλέον θα του ανά-
ψουν το πράσινο φως για να κάνει ό,τι επιθυμήσει.

Μπορεί η Marvel να είχε ήδη ποντάρει 
πάρα πολλά σε αυτή την ταινία, εξοπλίζο-

ντας τη με μεγάλα ονόματα, με επιθετικό 
μάρκετινγκ από πολύ νωρίς, προετοι-
μάζοντας το έδαφος ήδη από τους επι-
λόγους του Iron Man 2, του Thor και 
του Captain America, και να υπήρχε 
ένας μεγάλος αριθμός φανατικών 
που αδημονούσε, όμως αυτό δε θα 
μπορούσε να έχει αντίκτυπο πέρα 

από το πρώτο Σαββατοκύριακο.

Η επιτυχία της κρύβεται στο σενάριο 
του Whedon που δεν κουράζει, στηρίζεται 

στο χιούμορ και στις έξυπνες ατάκες αφήνο-
ντας βαρύγδουπα λόγια εκτός οθόνης, ανταποκρί-

νεται στις απαιτήσεις των fan αλλά δεν αποξενώνει 
τους άσχετους με το θέμα θεατές, ενώ γνωρίζει πολύ 
καλά ότι στήνει μία περιπέτεια και όχι ψυχαναλυτική 
ταινία για τους υπερήρωες. Η ταινία θα έχει τουλάχι-
στον δύο ακόμη συνέχειες και απλά περιμένουμε να 
δούμε πόσο θα αντέξει ακόμη ο Whedon.

Μάλιστα, όταν η πολυδιαφημισμένη Ναυμαχία 
βούλιαξε, ο κακός σαματάς των Transformers και των 
G.I.Joe -ταινίες σχεδόν κατά παραγγελία- δεν δημι-
ούργησε αντίστοιχα φαινόμενα, ενώ στο Avatar δεν 
είχες να αναγνωρίσεις τίποτα πέρα από τα τεχνικά του 
επιτεύγματα, μήπως είναι καιρός να το ξανασκεφτούν 
πού θα σπαταλήσουν τα χρήματά τους στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού; Δεν είναι μόνο η εμπορική 
επιτυχία των ταινιών, είναι ότι μετά από καιρό εμφα-
νίζονται δύο blockbuster που έχουν πέρα από πυροτε-
χνήματα και ψυχή, υπενθυμίζοντας γιατί κυριάρχησε 
παγκοσμίως το Χόλιγουντ. Πέρα από το πώς να αφη-
γείται ήξερε και πώς να δημιουργεί καλές ιστορίες.

χώρος, γίνεται πεδίο αλληλεπίδρασης των χρηστών του 
και, όπως σε κάθε όμοιο πεδίο, η ελευθερία του καθενός 
οριοθετείται από τη δραστηριότητα των υπολοίπων. Σε 
αυτή την περίπτωση, η υπέρβαση των ορίων αυτών ταυ-
τίζεται με την απώλεια του μέτρου, απαραίτητου συστα-
τικού για τη διατήρηση της αρμονίας και της συνοχής 
στην κοινωνία.  

Στην πολιτική, η οποία προέρχεται από την κοι-
νωνία, ο πολιτικός λόγος έχει υποβαθμιστεί. Αρκεί να 
ακούσει κανείς πολιτικούς διαλόγους για να αντιληφθεί 
τον τρόπο που η ελλιπής ανάπτυξη της συναισθηματι-
κής νοημοσύνης και της αρμονίας στην κοινωνία έχει 
καταφέρει ανεπανόρθωτο χτύπημα τόσο στην ικανότη-
τα του διαλόγου όσο και στον αλληλοσεβασμό. Χάνο-
ντας αυτή τη συνειδητότητα, “κακοφωνεί” μέσα μας η 
ιδέα που έχουμε για τον προσωπικό μας ρόλο στην κοι-
νωνία, με αποτέλεσμα να απαιτούμε από τη ζωή περισ-
σότερα από όσα δικαιούμαστε, συχνά εις βάρος όλων 
των άλλων. Κάπως έτσι τα πολιτικά πρόσωπα, προϊ-
όντα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, στερούνται 
της ευαισθησίας, της σεμνότητας, του σεβασμού και 
της αρμονίας που απαιτείται ούτως ώστε να αναμορ-
φώσουν την κοινωνία με το σχεδιασμό νέας πολιτικής. 

Η καλαισθησία και η αρμονία, δεν αφορούν μόνο 
τη μορφή και το φως αλλά και την πνευματική, άυλη 
δραστηριότητα των ανθρώπων. Η απώλεια του μέτρου 
και η μη τήρηση των αναλογιών στη νοοτροπία και τις 
συμπεριφορές, γίνεται αντιληπτή από το συνειδητό σαν 
κακό ανέκδοτο αλλά και από το υποσυνείδητο όταν η 
λήψη εξωτερικών ερεθισμάτων προκαλεί νεύρα χωρίς 
προφανή λόγο, ένα φαινόμενο που ξεχειλίζει στις μεγά-
λες πόλεις. Ειδικά τότε, η ασχήμια αυτοτροφοδοτείται 

και αναπαράγεται οπότε και εδραιώνεται. Είναι μάλλον 
απαραίτητη η ακεραιότητα χαρακτήρα για να αμυνθεί 
κανείς απέναντι στη διάχυτη συστημική ασχήμια. Θα 
βοηθούσε δηλαδή η ατομική καλλιέργεια έναντι της 
συλλογικής, σαν πρόσχωμα ενάντια στην ανάπτυξη μιας 
“κακοκαλλιεργημένης” μαζικής κουλτούρας.

Η σχέση της αρμονίας και της εκπαίδευσης είναι 
τεκμηριωμένη επιστημονικά. Οι άνθρωποι σε μικρή 
ηλικία, μέσα από τη σχέση τους με τον αθλητισμό, την 
ομαδικότητα και εκφραστικά μέσα όπως το παιχνίδι, τη 
μουσική, το χορό και το θέατρο, μαθαίνουν να ταυτί-
ζονται συναισθηματικά με τους άλλους ανθρώπους και 
να τελειοποιούν την ικανότητα του συσχετίζεσθαι με 
την υπόλοιπη κοινωνία. Η εκπαίδευση αυτή, ενάντια 
στη μέση αντίληψη δεν αφορά μόνο στις δραματικές 
ικανότητες ή τη διάπλαση του σώματος αλλά την κα-
τάκτηση του μέτρου σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής 
όπως τις διαπροσωπικές σχέσεις, την διαχείριση των 
συναισθημάτων, την αυτογνωσία κ.ά. 

Άνθρωποι με τη διάθεση να αναζητούν την ομορ-
φιά στη ζωή τους και στη ζωή των άλλων δεν μπορούν 
παρά να ζουν σε αρμονία με την κοινωνία και τη φύση, 
γιατί τα άτομα είναι προϊόν της κοινωνίας και η κοινω-
νία είναι προϊόν της φύσης, οπότε η αρμονία σε αυτή 
την αλυσίδα γίνεται αντιληπτή ως ομάδα οικουμενικών 
και συνδετικών αξιών. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος 
που ιστορικά πάντοτε η πνευματικότητα και οι τέχνες 
αναστύλωναν τις παρηκμασμένες κοινωνίες, όταν σε 
κάθε μια από αυτές η αναζήτηση των υλικών απολαύ-
σεων κυριαρχούσε τόσο ώστε να παραβιάζεται η φυσι-
κή ιεραρχία των αξιών που θέλει την αρμονία πρώτη 
πάνω από κάθε ανθρώπινη ή μη δραστηριότητα.

Τεκμήρια 
καθημερινής 

ασχήμιας

Μετά από μία προεκλογική αναμέτρηση, μια 
στα σκαριά και με τα ΜΜΕ σε προπαγανδιστικό 
παροξυσμό, γίνεται διακριτή η δυσκολία σταθε-
ροποίησης της κοινωνίας (και κατά προέκταση 
της πολιτικής) σε μια ισορροπία λόγου και πρά-
ξεων που θα ευνοήσει την ανάπτυξη εποικοδομη-
τικού διαλόγου. Το ζητούμενο μέτρο είναι ένα από 
τα προϊόντα της καλής αισθητικής. Ένα επίκτητο 
αισθητήριο που διαμορφώνει με τη σειρά του τις 
απαιτήσεις που έχουμε από τον εαυτό μας και από 
το περιβάλλον μας. 

Μουσική στη διαπασών, καβγάς από κάποιο ξένο 
μπαλκόνι και δυνατά γέλια τσαλακώνουν ένα κολλαρι-
στό απόγευμα σε κάποιον ακάλυπτο χώρο της Αθήνας. 
Έκτακτες ειδήσεις διακόπτουν τον άκαρπο οίστρο του 
νεοεισερχόμενου κομματόσκυλου που υπόμεινε πολλά 
για να του επιτρέψουν να γαβγίζει δημόσια σε έναν ακό-
μα αγώνα ντεσιμπέλ. Κοντινό, κάμερα δύο, το ματς έχει 
τελειώσει και το αίμα στάζει από το κασκόλ του οπα-
δού.  Άραγε, πότε το πάθος ονομάζεται υστερία; Πότε η 
έντονη συζήτηση ονομάζεται καβγάς και η υπερβολική 
αγάπη αρρώστια; Είναι όλο αυτό γύρω μας ένας χείμαρ-
ρος αυξανόμενων σε ένταση και πλήθος αντίρροπων 
δυνάμεων που βρίσκει και χάνει την ισορροπία του ή 
η συνεχιζόμενη απώλεια του μέτρου και της αρμονίας 
σε μια κοινωνία που συνεχώς αποδυναμώνεται υπό το 
βάρος της ίδιας της στασιμότητας της;

Προ ολίγου καιρού στην Κωνσταντινούπολη, οι 
οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού πλα-
κωθήκανε στο ξύλο με αποτέλεσμα ένας οπαδός του 
Ολυμπιακού να καταλήξει στο νοσοκομείο με κίνδυνο 
να χάσει τη ζωή του. Μια εβδομάδα αργότερα, οπαδοί 
του Ολυμπιακού επιτέθηκαν με πέτρες στο πούλμαν με 
τους παίκτες του Παναθηναϊκού τραυματίζοντας δύο 
παίκτες. Οι κερκίδες, έχουν γίνει μόνιμος τόπος εκδή-
λωσης της ασχήμιας, της βίας και της βαρβαρότητας, 
χαρακτηριστικά που ο δημόσιος δρόμος έχει κατακτή-
σει εδώ και δεκαετίες. Κατά την οδήγηση, ειδικά στη 
μεγαλούπολη, βρίθει η ανευθυνότητα, η επικινδυνότητα 
και ο ατομισμός. Αν κανείς έχει οδηγήσει στην Αθήνα, 
με τα χρόνια θα έχει σίγουρα διακρίνει και τη διαφορά 
στη συμπεριφορά των οδηγών. Ο δρόμος, ως δημόσιος 
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Oh!  it’s such a nice day, I just want to 
sleep.

Yes I need to lay on the sand, under the 
sun, in front of the sea. 

Yes, there are water-sports, activities, 
work, but the best way to profit from a day 
like this is to savor the moments.
Time to relax, time to enjoy the simple 
things which seem so rare.

That’s what always makes summer 
different and refreshing: the sun, the sand 
and the sea can be part of your everyday 
life.

Yes, there will always be worries, 
problems, ups and downs, and nowadays 
‘downs’ certainly outnumber ‘ups’.
But there’s always something beautiful to 
praise for and to discover.  

Especially since you know you are the 
lucky one to be here on holidays, try to 
make the best of it and discover…

Phevos Kallitsis



Acorn is a product of nature 

that can be used in its entirety, 

nothing is thrown away.
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‘Hamada’ is a Greek word that means the 
uncollected fruit, which is left to rot under a tree. 
For generations, the acorn hull was processed on 
Kea island for use in leather tanning factories. 
However, during the last 70 years, the acorns 
have been left to rot, neglected as a valuable 
crop.

Acorn is a product of nature that can be used in 
its entirety, nothing is thrown away. The caps have 
been used for hundreds of years for tanning and 
dying leather. This environmentally friendly method 
for leather tanning is an alternative to the terribly 
harmful chemicals that became widely used from 
the 1960s (acorn caps are high in tannins which 
effectively soften and treat leather). Furthermore, 
from the acorn nut we can produce animal feed, 
baking flour and oil that is used as a cosmetic base. 
Acorns are high in protein, potassium, magnesium, 
calcium and vitamin B6. Acorn flour can be used 
in place of wheat and corn flour and has more fiber 
than both, as well.  I hope that people of Kea and 
everyone in Greece will revalue their real assets 
-fruits, wind, the sun- and that they will seek 
income based on the environmental integrity of the 
places they inhabit, says Marcie Mayer, founder of 
the project.

The aim of the Hamada Acorn Initiative is to 

restore the acorn as an important factor of the local 
Kean economy. Californian Marcie Mayer, fulltime 
resident of  Kea island, aims to produce Acorn Oil 
and Acorn Flour based products, while sharing 
ideas and information with the local residents about 
a multitude of possible Acorn cottage industries. 
She believes that people should acquire acorn skills 
and knowledge and bring this information to others 
near and far, until there is a general understanding 
that acorns are a viable, sustainable and nutritious 
food source, needing little interference by man. 
We’ve already begun making history on Kea and 
with your help there is so much more we can do... 
(Marcie speaking at TEDxThessaloniki May 2012 
about sustainable income provided by acorns and 
acorn caps, in the midst of the Greek crisis).

I remain fascinated by Marcie’s acorn quest 
to “make something out of nothing” and also 
impressed by her determination to see the vision 
of a new acorn economy into a reality. She 
often compares the Mastic forest of Chios and 
proliferation of Mastic products to what Kea could 
be doing with acorns says Stephen, volunteer of 
the Hamada initiative.  

But, is the idea actually new?
800 BC, the Greek poet Hesiod, in his Works and 
Days, asserted that acorns effectively prevented 
hunger: “Honest people do not suffer from famine, 
since the gods give them abundant subsistence: 
acorn-bearing oaks, honey and sheep”.

c b a
article by:  

Hara Ledaki

The Roman poet Ovid (43BC - 18AD) later repeats the story of acorns being 
eaten in Fasti, a retelling of the religious festivals of the Roman calendar. Under 
the feast of Ceres, goddess of grain and agriculture, he remembers that prior to 
the age of agriculture, people lived on acorns: “the sturdy oak afforded a splendid 
affluence. The Roman poet and philosopher Lucretius (99B -55BC) also tells 
us that acorn decked oak boughs were carried in procession in the rites of the 
Eluesinian Mysteries, so important was the oak to people’s lives.

David Bainbridge, who coined the term balanoculture (a society in which the 
collection, storage, preparation, and consumption of acorns as a foodstuff play a 
large role), contends that balanocultures were among the most stable and affluent 
cultures the human world has ever known. It was only when people moved down 
into the plains from the oak uplands of Europe, Asia, North Africa and North 
America and began cultivating grains that we actually had to start working hard 
for our food!

Today
Koreans regularly eat dotori-muk (acorn jelly). Acorn flour, acorn jelly and • 
acorn noodles are available in most Korean markets. 
Chinese prepare a stew of leached acorns and water chestnuts in brown sauce.• 
Turks prepare Raccahout, a hot drink or porridge of acorn meal mixed with • 
vanilla, sugar, and other flours.
In Extramadura Spain acorns are used for sweets, Iberian Ham and Bellota • 
Acorn Liquor.
The word for oak in Tunisia means “the meal-bearing tree”.• 

The Hamada acorn initiative will hold annual acorn collecting, storing and  
processing seminars, as well as maintain an acorn shelling, leaching and pressing 
facility. For more information, visit the site: www.iloveacorns.com.

The Hamada 
Acorn Initiative, an 

economic paradigm

serious 
proposals

Cycling Group  
Sunday 10th of June
Tour de Paros! For the second consecutive year 
Paros Park, the Public Welfare Cultural Devel-
opment Corporation of Paros and the Cycling 
Club of Paros organize the cycling tour of the 
island, the Tour de Paros. The start of Tour de 
Paros is at 8.30 am at the port of Naousa and 
the finish line will be at Paros Park. The route, 
which throughout the tour is on asphalt, has 
a distance of 68Km and passes  through all 
the main villages of the island. The estimated 
completion time of the tour is around 4 hours. 
Categories: Men and Women (age over 16). 
Please note that athletes should register at least 
one hour before the tour’s starting time. The 
event is supported by the Municipality of Paros, 
the Police force of Paros, the Coast Guard of 
Paros, the Greek Rescue Team and numerous 
volunteers.

Naxos

Paros
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European Music Day  
21st/ 22nd of June
It is the longest day of the year and music 
celebrates! The European Music Day has es-
tablished itself over the past 13 years. Amateur 
and professional musicians share the stage for 
two consecutive days in 22 countries all across 
Europe and we have the chance to enjoy a wide  
spectrum of music for free! Naxos island par-
ticipates for the second year in a row. This time 
the festival will take place in two locations: The 
first day it will be held in a mountainous village 
of the island and the second day in Chora (the 
island’s capital). 
Program
> 21/6: Dr. Albert Flipout’s one CAN band Fea-
turing Mickey Pantelous, Bog Art, A’ thelome
> 22/6: Back to the Future, Duetto per Caso 
& Javier Rico, Kelados (Traditional oriental 
music), Gadjo Dilo
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Lemonοstifel define themselves as electro-
acoustic, up-tempo, retro-Mediterranean 
punks, deeply traditional and incurably 
romantic. It is a band with seven members, 
each member bringing in his own influences. 
Their sound is an orchestral mixture of pop, 
swing, jazz, funk and ethnic… Rather difficult 
to label them, so they use to describe their 
music as “psychological support with profound 
understanding”. Their second studio recording 
is out now on  the Alltogethernow  Records.

> How much time do you spend with the band?
When we used to live in the same city we spent the 
entire day together playing music and throwing parties 
at the slightest excuse. For the past year we live in 
different places, so our everyday rhythms are different. 
Maybe this makes things more meaningful.

> There is a tendency in the Greek music scene 
during the past few years towards world music, 
mixing different elements, creating a fusion of 
various music styles – i.e. jazz, swing, latin, reggae. 
Bands such as Locomondo and Maraveyas Illegal, 
have been very successful following  this route. 

How do you place yourselves in relation to this 
development?
First of all, regarding Greek music,  there is nothing 
new about this. Furthermore, it is important to draw a 
line between copying and mimicking on the one hand 
and incorporating elements from other music styles 
on the other. Lemonostifel are neither Rastafari, nor 
French gypsies. It is a band from Thessaloniki -as 
Aggelakas once said- with its own personal true music, 
creating its own musical landscape out of  its own 
sounds and experiences. Time will show whether we 
have accomplished something. But it’s for a just cause 
and it’s worth the effort.

> What was the impact of social media for the 
promotion of your music?
Social media plays an important role and we try to be 
part of it as much as possible. Still we believe that the 
best way for us to promote our music is  through our 
live gigs, that’s why we play live as much as possible.

> Do you ever feel that the lack of lyrics in your 
compositions creates somehow a distance between 
you and the audience?
We feel that we have lyrics, it’s just that they are not 
words but the video projections we show during our 
concerts. People dig it and they show it every time. We 
thank them.

> So what’s in your blood? Rock or Jazz?
In our veins runs music without prejudices.

> It is easy nowadays for one person to reproduce 
the sound of a whole orchestra in a laptop: how 
hard is it for a 7-member band to evolve through 
time and space? 
The dynamics of a group of seven people is totally 
different from that of a single person. Different energy, 
different result. This is also true for the studio. That’s 
why we record live, together. We believe it makes a 
whole lot of difference. 

> Do you think that because of our current 
socio-political circumstances an artist must look 
beyond the “psychological support with profound 
understanding”?
Truth has always been the path of the artist, but in a 
group of seven people this path always goes through 
mutual support and understanding.

> How much time do you spend with the band?
When we used to live in the same city we spent the 
entire day together playing music and throwing parties 
at the slightest excuse. For the past year we live in 
different places, so our everyday rhythms are different. 
Maybe this makes things more meaningful.

interview:
George Maninis

gimanin@gmail.comc b a
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Το Πέτρινο 
Χώρα, 22830 41940 
Εστιατόριο

διασκέδαση
La Strata 
Χώρα,22830 25977 
Cafe
Sivilla 
Χώρα, 22830 22511 
Cafe-Bar
Αλλού
Άνετος φιλικός χώρος, φτιαγ-
μένος με άποψη. Με ρο-
φήματα, χυμούς, παγωτά, 
σάντουιτς, ποικιλίες να συνο-
δεύουν τα “οινοπνεύματα”.
Free internet, γιγαντοοθόνες 
για τα σπορ, επιλεγμένη μου-
σική 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
Μονοπώλιο
Monopolio Café για ενα καλό 
καφέ το πρωί, ένα νόστιμο 
σνακ το μεσημέρι και ενα δρο-
σιστικό ποτό στο ηλιοβασίλε-
μα. Για διασκέδαση, ξεκούρα-
ση και απόλαυση, ένα σημείο 
συνάντησης για κουβέντες και 
παιχνίδια.
Χώρα, 
Ακτή Ν. Νάζου 4, 22830 
25770 
Cafe

Μικρό Καφέ 
Χώρα, Ευαγγελιστρίας 42, 
22830 22730 
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 23303 
Garden restaurant
Argonauta

Το νέο εστιατόριο Αργοναύτης 
μας γνωρίζει με την απλή με-
σογειακή κουζίνα. Ο σέφ μας 
μαγειρεύει μόνο ότι βρίσκει 
καθημερινά φρέσκο στην το-
πική αγορά και δημιουργεί 
ιδιαίτερες γεύσεις με ντόπια 
προιόντα. Καλέστε μας για 
να ενημερωθείτε για το μενού 
ημέρας!
Παροικιά, 22840 21875 
Restaurant 
Franca Scala 
Παροικιά, Παλαιά αγορά,  
22840 24407, 6937 358892 
Εστιατόριο
La Pasteria 
Παρ. Παροικιά, 
22840 23350 
Εστιατόριο
Magaya 
Παραλία Σουβλιά, 
22840 23791 
Εστιατόριο - Beach Bar
Ostria 
Αλυκή, 22840 91362 
Εστιατόριο
Pizzarella 
Νάουσα, 22840 53150 
Πιτσαρία
Tao’s Center 
22840 28882 
Restaurant Bar
Απανεμιά 
Πλάτανος Παροικιά, 
22840 23684 
Εστιατόριο
Άρωμα 
Παροικιά, 22840 21985 
Εστιατόριο
Έπαυλης 
Νάουσα, 22840 52129 
Εστιατόριο
Μανώλης 
Αλυκή, 22840 92005 
Πιτσαρία
Μαργαρίτα 
Νάουσα, 
22840 52362 
Εστιατόριο

Ταρτιν 
Παραλία Παροικιά, 
22840 21206 
Εστιατόριο
Το Μουράγιο 
Αλυκή, 22840 91165 
Ουζερί-Ψαροταβέρνα 

διασκέδαση
Castello 
Παροικιά, 22840 24507 
Cafe
Coffeshop 
Παροικιά, 
Πλ. Μαντώς Μαυρογένους, 
22840 23443 
Cafe
El Pollo Loco 
Νάουσα,22840 53355 
Cafe-Bar
Konstantza 
Νάουσα, 22840 52999 
Cafe
La Frianterie 
Νάουσα, 22840 51191 
Cafe
Nostos 
Νάουσα, 22840 53328 
Club
Salon d’or Paros 
Παροικιά, 22840 22186 
Cocktail Bar
View Cafe 
Παροικιά, 22840 22251 
Cafe-Bar
Vicky’s ice cream
Γουστόζικο και χαριτωμένο 
μαγαζί δίπλα στο Κάστρο της 
Αντιπάρου. Εχει γευστικό 
(μμμμ!!) χειροποίητο παγωτό 
ημέρας από ποιοτικές πρώτες 
ύλες. Απολαύστε τα και στη 
δροσερή αυλή του καφέ Ναυ-
άγιο, μαζί με άλλες λιχουδιές.
Αντίπαρος, 22840 61012
Παγωτό 
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

Σαντορίνη
γεύση
Dionysos Cuisine 
Φηρά, 22860 23845 
Εστιατόριο
Classico Restaurant
Εξαιρετικό περιβάλλον που 
σας προσφέρει στιγμές χαλά-
ρωσης και ηρεμίας, συνδυά-
ζοντας το μπάνιο στη θάλασ-
σα, ένα εύγευστο γεύμα και το 
ποτό σας.
Καμάρι, Παραλία, 
22860 34245      
Εστιατόριο
Katrin Gallery 
Φηρά, 22860 23200-1 
Εστιατόριο
Koukoumavlos 
Φηρά, 22860 23807 
Εστιατόριο
Pelekanos 
Οία, 22860 71553 
Εστιατόριο
Sphinx 
Φηρά, 22860 23823 
Εστιατόριο
Vanilia 
Φηροστεφάνι, 22860 25631 
Εστιατόριο
Άμπελος 
Φηρά, 22860 25554 
Εστιατόριο
Αρχιπέλαγος 
Φηρά, 22860 24509 
Εστιατόριο
Γεύσεις Ελλάδας 
Καρτεράδο, 22860 24224 
Μεζεδοπωλείο
Ελιά 
Φηρά, 22860 23165 
Εστιατόριο
Νυχτέρι 
Καμάρι, 22860 33480 
Μεζεδοπωλείο-Εστιατόριο
Ποσειδών 
Καμάρι, 22860 33994 
Εστιατόριο
Σελήνη 
Φηρά, 22860 22249 
Εστιατόριο
Φανάρι 
Φηρά, 22860 25107 
Εστιατόριο 

διασκέδαση 
Classico 
Φηρά, 
22860 23112 
Cafe
Diverso Cafe 
Φηρά, 22860 24405  
Cafe
Franco’s Bar 
Φηρά, 22860 24428 
Cocktail Bar
Kira Thira 
Φηρά, 22860 22770 
Jazz Bar
Koo Club 
Φηρά, 22860 22025 
Club

Navy’s 
Καμάρι, 22860 31033 
Cafe-Bar-Εστιατόριο
The pure 
Φηρά, 22860 21250 
Cafe-Bar
Town Club 
Φηρά, 22860 22820 
Club
Γαλήνη 
Φηροστεφάνι, 22860 22095, 
Cafe
Χόβολη
Απολαύστε τον καφέ σας πα-
ρέα με υπέροχα παραδοσιακά 
γλυκίσματα στο Cafe Χόβολη. 
Ανοικτά από νωρίς το πρωί, 
σε ένα υπέροχα διακοσμημένο 
χώρο, σερβίρει ελληνικό μαζί 
με σπιτικό γλυκό του κουτα-
λιού, τσάι με αφράτο κέικ και 
φρεσκοψημένα μυρωδάτα 
κουλούρια.
Καμάρι, 22860 33160 
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία
Art Space 
Έξω Γωνιά, 
22860 32774, 6932 899509 
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό  
Μουσείο Φηρών 
Φηρά, 22860 22217 
Μουσείο
Λαογραφικό 
Μουσείο 
Σαντορίνης 
Κοντοχώρι Φηρών, 
22860 22792 
Μουσείο
Μουσείο Οίνου 
Φηρά, 22860 31322 
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο 
Οίας 
Οία, 22860 71156 
Μουσείο
Προϊστορικό  
μουσείο 
Σαντορίνης 
Φηρά, 22860 23217 
Μουσείο

Μύκονος
γεύση
Blu 
Παλιό Λιμάνι, 22890 22955 
Εστιατόριο
Elia 
Ελιά, 22890 71204 
Εστιατόριο
Gola 
Χώρα, 22890 23010 
Εστιατόριο
La Medusse 
Ορνός, 22890 24094 
Εστιατόριο
Leto Restaurant 
Χώρα, 22890 22207, 22918 
Εστιατόριο

Αύρα 
Χώρα, 22890 22298 
Εστιατόριο
Μα’ερειό 
Χώρα, 
Καλογερά 16, 
22890 28825 
Ταβέρνα
Σταύρος 
Άνω Μερά, 
22890 71577 
Ταβέρνα

διασκέδαση
Blu Blu 
Παλιό Λιμάνι, 
22890 28711 
Lounge & internet cafe
Coffee Cat 
Χώρα, 
Πλατεία Αγ. Κυριακής, 
22890 79796 
Cafe
Galleraki 
Χώρα, 
22890 27188 
Bar
Music Cafe 
Παλιό Λιμάνι, 
22890 27625 
Restaurant-bar
Scarpa cafe 
Χώρα, Σκάρπα, 
22890 23294 
Cocktail bar
Veranda Club 
Χώρα, Σκάρπα, 
22890 26262 
Cocktail bar

τέχνη - μουσεία
Scala Shop Gallery 
Ματογιάννι 48, 
22890 26992 
Αίθουσα τέχνης
Minima Gallery 
Πλατεία Γουμενιώ, 
22890 23236 
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Δήλου 
Νήσος Δήλος, 
22890 22259 
Μουσείο
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Μυκόνου 
Χώρα, 22890 22325 
Μουσείο
Δημοτική Πινακοθήκη 
Μυκόνου  
Ματογιάννι 45,  
22890 27190 
Αίθουσα Τέχνης
Λαογραφικό 
Μουσείο 
Κάστρο, 
22890 22591 
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο  
Αιγαίου 
Ενόπλων Δυνάμεων 10, 
22890 22700 
Μουσείο

Τήνος
γεύση 
Άγονη Γραμμή 
Πάνορμος,  
Ταβέρνα
Αίθριο 
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών, 
22830 23033 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Βωλάξ 
Βωλάξ, 22830 41021 
Εστιατόριο
Επίνειο 
Χώρα, 22830 24294 
Ταβέρνα
Κατώι 
Φαλατάδος, 22830 4100 
Εστιατόριο
Λεύκες 
Φαλατάδος, 22830 41335 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Μαΐστρος 
Πάνορμος, 22830 31280 
Ψαροταβέρνα
Μάρκος 
Πάνορμος,  22830 31336, 31221 
Εστιατόριο
Μεταξύ μας 
Χώρα, 22830 24137 
Εστιατόριο
Παλαιά Παλλάδα 
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών, 
22830 23516 
Ταβέρνα
Παλέτα 
Πάνορμος, 22830 31930 
Ψαροταβέρνα
Πεντόστρατο 
Μέση, 22830 41127 
Ταβέρνα
Ρακομπερδέματα 
Φαλατάδος, 22830 41810 
Μεζεδοπωλείο
Ρόκος 
Βωλάξ, 22830 41989 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Τα Μυρώνια 
Πύργος, 22830 31229 
Μεζεδοπωλείο
Ταρσανάς 
Χώρα, 22830 24667 
Εστιατόριο
Το Ζευκί 
Χώρα, Αλεξ. Λαγούρου 6, 
22830 22231 
Εστιατόριο-Ψαροταβέρνα
Το θαλασσάκι 
Υστέρνια, 22830 31366 
Εστιατόριο
Το κουτούκι της 
Ελένης 
Χώρα, 22830 24857 
Ταβέρνα
Το Περιβόλι
Ακολουθήστε το νερό της πη-
γής και θα βρεθείτε σ’ενα μο-
ναδικό περιβάλλον. Σπιτικές 
γεύσεις στη σκιά μιας αιωνό-
βιας κληματαριάς με θέα τα 
νησιά του Αιγαίου.
Καρδιανή, 6945 987460
Καφέ-Εστιατόριο

Santorini
Classico Restaurant
An exceptional environment which offers 
you moments of relaxation. Enjoy the state 
of being calm, combining sea bathing with 
a delicious meal and your drink. 
Kamari, Beach 
+30 22860 34245      
Restaurant

Classico 
Fira 
+30 22860 23112 
Cafe

Diverso Cafe 
Fira 
+30 22860 24405  
Cafe

Chovoli
Enjoy your coffee along with delicious 
traditional delicacies at Chovoli café. 
Open early in the morning, in a beautifully 
decorated environment, it serves traditional 
greek coffee accombinied with traditional 
homemade greek sweets (tou koutaliou), tea 
with fluffy cake and aromatic cookies. 
Kamari, 
+30 22860 33160 
Cafe-Bar

Mykonos
Scala Shop Gallery 
Matogianni 48, 
+30 22890 26992 
Art Gallery

Tinos 
To Perivoli
Follow the spring water and you will 
find yourself in a unique environment. 
Homemade cuisine served under the shadow 
of a perennial vine arbor, with a view of the 
Aegean islands.
Kardiani, 
+30 6945 987460
Cafe-Restaurant

Allou
A cozy friendly place, made with style. 
It serves beverages, juices, ice cream, 
sandwiches and variety of meats to 
accompany the spirits. Free internet, wide-
screen televisions for watching the sport 
events and selected music till very late...
Chora, D. Drosou 12, 
+30 22830 23375 
Cafe-Bar

Kiriakatiko 
Chora, G. Pomer - G. Gafou, 
+30 22830 22606 
Traditional Cafe

Monopolio
Choose Monopolio Café for a good cup of 
coffee in the morning, a delicious afternoon 
snack and a refreshing drink at the sunset. For 
entertainment, relaxation and enjoyment, a 
meeting spot for conversations and games.
Chora, Akt N. Naksou
+30 22830 25770 
Cafe

Paros
Argonauta    
Visit Argonauta 
restaurant and try 
our daily dishes 
cooked according 
to the local market’s 
availability. Fresh ingredients combined 
in several unique ways by our chef offer a 
value for money meal! Call us to ask for the 
daily menu!
Parikia, 
+30 22840 23303
Restaurant

Vicky’s ice cream
A stylish and cute ice cream shop, next to 
Antiparos Venetian Castle. It offers yummy 
(mmm!) daily produced ice cream of high 
quality. You can also enjoy it at the cool 
courtyard of café Navagio with many other 
tasty delicacies!
Antiparos, 
+30 22840 61012
Ice Cream

Syros
Dio Tzitzikia 
st’ Armirikia
Try fresh seafood, variety of salads, 
appetizers and local dishes, made with the 
finest materials. Enjoy lunch or dinner by 
the sea! Before or after swimming…
Kini, 
+30 22810 71151 
Restaurant

E-Ame
Enjoy gourmet 
cuisine, fine beers 
and special cocktails, 
while relaxing on the stairs.
Ermoupoli,  Chiou 45,
+30 22810 87870 
Cafe-Deli
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Χάντρες 
Παροικιά, 22840 53563 
Club

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό  
Μουσείο Πάρου 
Παροικιά, 22840 21231 
Μουσείο
Βυζαντινό Μουσείο 
Νάουσας 
Νάουσα, 22840 53261 
Μουσείο
Ιστορικό και  
Λαογραφικό 
Μουσείο Ανθέμιον 
Πούντα, 22840 91010 
Μουσείο
Μουσείο Λαϊκού  
Πολιτισμού του 
Αιγαίου 
Κοιλάδα Λευκών, 
22840 41827 
Μουσείο

Σύρος
γεύση 

Grill

Καλοψημένα, ζουμερά κρέατα 
στα κάρβουνα, ψητά λαχανικά 
και τυριά, φρέσκες δροσερές 
σαλάτες από τη μεγάλη ποικι-
λία του salad bar σ’ ένα χώρο 
επίσης δροσερό και μοντέρνο.
Ερμούπολη, 
Ακτή Παπαγού 6,
22810 82202 
Εστιατόριο
Porto

Ερμούπολη, 
Ακτή Πέτρου Ράλλη 48,
22810 81178 
Εστιατόριο
Scherzosa

Ερμούπολη, πλ. Παπάγου,
22810 88838 
Πιτσαρία
Stomio

Ερμούπολη, 
Άνδρου 4,
22810 83786 
Ταχυφαγείο
Tasty

Ερμούπολη, 
πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 84303, 87112
Πιτσαρία
Αλλού Γυαλού

Κίνι, 22810 71196
Εστιατόριο
Αλχημείες στη 

λαδόκολα

Αζόλιμνος, 22810 63128
Εστιατόριο
Άμβυξ

Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο 

Δυο τζιζίκια 

στ’ αρμυρίκια

Δοκιμάστε φρέσκα θαλασ-
σινά, ποικιλία από σαλάτες, 
ορεκτικά και τοπικά εδέσμα-
τα, 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
Ε-αμέ

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

Άνω Σύρος, 
22810 82100
Παραδοσιακή 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 διακρίνο-
νται για τη σπιτική τους γεύ-
ση. Η παραδοσιακή ταβέρνα 
“Στην Ιθάκη του Αη” βρί-
σκεται από το 1999 σε πολλά 
ελληνικά έντυπα και σε τουρι-
στικούς οδηγούς της Γαλλίας 
και της Γερμανίας, ως ταβέρ-
να 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
Belle Époque

«Εδώ δεν υπάρχουν ξένοι, 
παρά μόνο φίλοι που δεν 
έχουν γνωριστεί ακόμα». Στο 
κέντρο της Ερμούπολης, αρ-
χίζει το ταξίδι στη δική μας 
«Ωραία Εποχή» με διαφορε-
τικές προτάσεις για όλες τις 
ώρες της ημέρας, συνδυάζο-
ντας την παράδοση της Σύρου 
με γαλλικές πινελιές.
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388 
Café & more
Boheme del mar

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

Ερμούπολη, Απόλλωνος 2
22810 79360 
Cafe

Cocoon

Ερμούπολη, 22810 85270 
Cafe
Cozy

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

Ερμούπολη, 22810 81513 
Cafe
Daidadi Gelato

Ερμούπολη, Λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
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,

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,
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
Αστέρια

Ερμούπολη, Βαπόρια   
6944 388632
Beach bar
Δημαρχείο    

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Καφενείο-Αναψυκτήριο
Εν Πλω

Στον γραφικό όρμο της 
Βάρης, δίπλα στη θάλασ-
σα, απολαύστε το μπάνιο 
σας μαζί με καφέ, club 
sandwich, δροσερή φρου-
τοσαλάτα, παγωτά, βάφλα, 
χυμούς, μπύρες και ποτά 
από το πρωϊ μέχρι αργά το 
βράδυ.
Βάρη, 6955 264690 
Cafe-Bar
Ελληνικόν Καφενείον

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη, 

22810 87550 
Παραδοσιακό Καφενείο
Μέγαρον

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

Καφεποτείο

Ακολουθώντας τις μενεξεδί 
πινακίδες στα σοκάκια της 
Άνω Σύρου, θα βρεθείτε σε 
μια καταπληκτική τοποθεσία 
λίγο κάτω από τον Σαν Τζώρ-
τζη. Αγναντεύοντας την Ερ-
μούπολη και τα κοντινά νησιά 
από ψηλά μπορείτε να απο-
λαύσετε τις γλυκιές όσο και τις 
αλμυρές σας επιθυμίες. 
Άνω Σύρος, 
Δομένικου Βεντούρη 7,
6955264690     
Παραδοσιακό Καφενείο
Πάνθεον

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 89070 

Cafe
Πειραματικό

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

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

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Bar
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
Ινστιτούτο Κυβέλη

Ερμούπολη, Λεωνίδου 4,
22810 84769 
Μουσείο
Μουσείο 

Μ. Βαμβακάρη

Άνω Σύρος, 22810 85159 
Μουσείο
Πινακοθήκη 

Κυκλάδων

Ερμούπολη, Εμ. Παπαδάμ,
22810 80918 
Πινακοθήκη
Τέχνης Χώρος 

“Αποθήκη”

Ερμούπολη, Απόλλωνος 4,
22810 87990 
Αίθουσα τέχνης
Το Καράβι

Άνω Σύρος, Πιάτσα
22810 84230 
Αίθουσα τέχνης

Σύρος
Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας, Εστιατόριο 

"Η Στρίγγλα που' φαγε αρνάκι" Άνω Σύρος π. Δημαρχείο 

Άνω Σύρου, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”, Συριανών 

Καφεποτείο Ερμούπολη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, 

Θέατρο Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, 

Βιβλιοπωλείο “Κόκκινη κλωστή δεμένη”, Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Μουσικά 

Όργανα Yajam,  Beach bar Αστέρια, Cafe Belle Époque, Cafe Jar, Cafe Plaza, 

Cafe-bar Boheme del Mar, Cafe-bar Εν Πλω, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, 

Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, Γρηγόρης Μικρογεύματα,  Γλυκοπωλείο-Ουζερί 

Στης Νινέττας, Εστιατόριο Grill, Εστιατόριο Πέτρινο, Bar-Restaurant Elia, 

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 

Κύθνος
Μέριχας Πρακτορείο Τύπου 

Χώρα Παραδοσιακά γλυκά Τραταμέντο 

Μύκονος
Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Scala Shop Gallery, 

Cafe-bar Galleraki, Island Myconos Travel 

Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο 

Νάξος
Χώρα Super Market Βιδάλης, Καφενείο Ελιά

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

Coffeeshop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Meltemi, Ταξιδιωτικό πρακτορείο 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 Κάμπος Μουσείο 

Κώστα Τσόκλη

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

Το Serious  κυκλοφορεί και στα πλοία της NEL Lines Aqua spirit και Aqua JewelZητήστε μας 
το serious

> info@serious.gr

> 22810 79449

Thia Methi 
«Thia Methi» is 
more than just an 
eatery! Enjoy live 
traditional music, 
Cretan music and Rebetika 
daily, except Monday.
Ermoupoli, Chiou 43,
+30 6908 520165 
Tavern

Stin Ithaki 
tou Ai
Here, the appetizers 
and dishes that you 
are going to taste, 
are distinguished for their homemade 
flavor. The tavern «Ai’s Ithaca» maintains 
its reputation since 1999 and is referred to 
many Greek publications and tourist guides 
in France and Germany, as a tavern worth 
visiting.
Ermoupoli,  Kl. & Kyp. Stefanou 1,
+30 22810 82060 
Traditional Tavern 

Tis Filomilas
Azolimnos
+30 22810 62088
Restaurant

I Strigla pou egine arnaki
Azolimnos,
+30 22810 81588 
Restaurant

En Plo
In the picturesque 
bay of Vari, near 
the sea, enjoy 
your swim with 
a coffee, a club sandwich, fresh fruit 
salad, ice cream, waffles, juices, beer and 
drinks. Open from early in the morning 
till late in the evening.
Vari, 
+30 6955 264690 
Traditional Cafe

Syrianon 
Kafepotio 
Following the violet 
signs in the alleys of 
Ano Syros, you will 
find yourself in an amazing location just 
below San George’s Cathedral. While gazing 
at Ermoupolis and the nearby islands from 
high above, you can enjoy our sweet and 
salty flavors. 
Ano Syros, 
Domenicou Ventouri 7,
+30 6955 264690     
Traditional Cafe




