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Πολιτιστική Διαδρομή
στην Τήνο
Sounds and shows by the sea

Η υπνοβασία της
μεσαίας τάξης
Εικαστικό Σεργιάνι
στα νησιά
Ημέρες χορού στη Νάξο
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04 // Ατζέντα
Πού να πάτε, τι να δείτε, ποιον ν’ ακούσετε

Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν
Τεύχος #25
Ιούλιος 2012

06 // Πολιτιστική Διαδρομή στην Τήνο
Ένα Φεστιβάλ Γιορτή
07 // Διεθνής λογοτεχνική συνάντηση
Τήνος: Χώρα, Βωλάξ, Πύργος
08 // Ημέρες χορού στη Νάξο
09 // Έντεχνη Διέξοδος

το

εξώφυλλο

στον Πύργο Μπαζαίου
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10 // Carnibal records
Οι Carnibal, Κώστας και Σπήλιος, μιλούν στον
Γιώργο Μανίνη

Υπεύθυνη σύνταξης
Τζένη Παπαζιού
Σύμβουλοι έκδοσης
Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας
Επιμέλεια κειμένων
Γεωργία Ματσούκα

Το καλοκαίρι αυτό δεν είναι σαν τα άλλα. Όπως όλα τα καλοκαίρια μας υποχρεώνει να
θυμηθούμε πως η ζωή θέλει κέφι. Πόσο πρέπει να προσπαθήσει κανείς για να περιφρουρήσει
τα συναισθήματα του; τις όμορφες στιγμές που περνά με τους φίλους του; πόσο να αντισταθεί
για να πάει κόντρα στην καθοδηγούμενη απελπισία;

Διόρθωση κειμένων
Ιωάννα Λαμπράκη

11 // Ηχοτόπια που χρήζουν ακρόασης
12 // Εικαστικό Σεργιάνι
στα εργαστήρια και τους χώρους Τέχνης
14 // Συνάντηση για τον Πολιτισμό και την
Παράδοση στη Σύρο
15 // Καλοκαίρι στην Πάρο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι μέρος φωτογραφίας του
Γιάννη Βαβίτσα.
Ο Γιάννης Βαβίτσας γεννήθηκε και ζει στη Σύρο. Έχει
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σπουδάσει Τεχνολόγος Γεωπονίας και έχει μεταπτυχιακό

από τον Φοίβο Καλλίτση

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το ενδιαφέρον του για τη
φωτογραφία ξεκίνησε παράλληλα με τις σπουδές του όταν

19 // Η υπνοβασία της μεσαίας τάξης

θέλησε να καταγράψει τα αυτοφυή φυτά του νησιού του.

ακόμα και σε διάστημα λίγων μόνο μηνών εις βάρος

20 // Φοβού την Ελπίδα

12

πολλές φορές της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, εστίασε

του Νικόλα Kαμακάρη
21 // English version of Serious
22 // Sounds and shows by the sea

το ενδιαφέρον του στην καταγραφή και φωτογράφιση των

Serifos Festival

στοιχείων που παραμένουν και αποτελούν κομμάτια της
ταυτότητας τους πριν αυτά αλλοιωθούν ή χαθούν οριστικά.

24 // 10th Folktale Festival & Festival of the
Aegean

Παραδοσιακές δραστηριότητες και ασχολίες των

26 // Οδηγός / Guide – Seriously

Κυκλαδιτών, οικισμοί, αλώνια, πανάρχαια ξωκλήσια,
αναβαθμίδες, προϊστορικοί οικισμοί, φυτά και ζώα, που
βρίσκονται σκορπισμένα σε όλες τις Κυκλάδες αποτελούν
τα θέματα των φωτογραφιών του. Αντιπροσωπευτικές
φωτογραφικές απεικονίσεις μπορείτε να δείτε στην
ιστοσελίδα www.cycladesimages.eu.

Ξέρω έναν τόπο που κάποιοι τα έχουν καταφέρει. Μια κοινωνία ανθρώπων που απλά ξέρει και
αποδέχεται πως είμαστε όλοι ίσοι. Μια χούφτα ανθρώπων που επαναστατεί προσφέροντας
την αγάπη και τη φροντίδα της σε 140 παιδιά. Παιδιά της μεγαλύτερης ανάγκης. Παιδιά που
μεγαλώνουν περνώντας από αυτή την “ιδανική” κοινωνία και μαθαίνουν πως ότι τους λείπει
από το δικό τους περιβάλλον μπορεί να καλλιεργηθεί και το σπουδαιότερο να διεκδικηθεί.

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Γιώργος Ασσύριος
Γιάννης Βαβίτσας
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Γιάννης Καρποντίνης
Χαρά Λεδάκη
Μαρίνα Ρηγούτσου
Πέγκυ Στεργιού
Γιώργος Μανίνης
Χρυσή Πυρουνάκη

Η ουτοπία είναι η πιο αληθινή προσδοκία. Έχουμε ξεχάσει τι αξίζουμε, έχουμε ξεχάσει πόσα
δικαιούμαστε. Τα παιδιά ξέρουν πως το τώρα έχει σημασία και πως για όσα ευτυχήσαμε
αξίζει να παλέψουμε. Όσες πιο πολλές στιγμές συγκινητικής ευτυχίας ζει κανείς τόσο
περισσότερους λόγους έχει να μην τα παρατήσει.
*Οι κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά Χαρούμενα Νιάτα είναι μια οργάνωση που παλεύει
χρόνια τώρα για να προσφέρει, σε όσα περισσότερα παιδιά μπορεί, ημέρες ξενοιασιάς και
δημιουργίας καταπολεμώντας την ξενοφοβία, το ρατσισμό και την κοινωνική περιθωριοποίηση.
Στις 9 Ιουλίου άνοιξε τις πύλες της και έως το τέλος του μήνα υλοποιεί ένα σπουδαίο παιδαγωγικό
πρόγραμμα με την υποστήριξη 60 εθελοντών απ’ όλο τον κόσμο. www.kataskinosi.gr

Αγγλική Έκδοση
Φοίβος Καλλίτσης
Κωνσταντίνος Λόντος

Τζένη Παπαζιού

Εικονογράφηση
Βασίλης Ευδοκιάς

του Πάνου Δραμυτινού

Έχοντας ζήσει όλη του τη ζωή στα νησιά του αρχιπελάγους
ραγδαίες αλλαγές που αυτά υφίστανται τα τελευταία χρόνια,

θέατρο
18 // Μια μικρή ανακάλυψη

τίτλο σπουδών από το τμήμα Περιβάλλοντος του

(Σύρος, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Νάξος) και βλέποντας τις

16 // Σύρος: Πολιτισμός σε σχολείο, λατομείο,

cba
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φωτο: Γιάννης Βαβίτσας
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Τάσεις, προτάσεις
30 // Νέα Υόρκη – Σύρος
από τον δημοσιογράφο Αχιλλέα Πεκλάρη
Βιβλιοκριτική

Υπεύθυνοι Διανομής
Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης
Λογιστήριο
Αβάκιον
Παπαζιός & Συνεργάτες
Αριστοτέλους 48, Αθήνα
210 8214744
Έκδοση
Serious
Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος
Τ. 22810 79449
F. 22810 79409
www.serious.gr
info@serious.gr
Εκτύπωση
ΔΙΑΣΤΑΣΗ - Γραφικές Τέχνες

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

Έκθεση φωτογραφίας
του Γιώργου Καπλανίδη
στη γκαλερί Ποντοπόρος στη Νάουσα, από 10
έως 21 Ιουλίου.
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Η Νατάσσα Μποφίλιου σε ένα μουσικό
πρόγραμμα, βασισμένο
στην αυθεντική συγκίνηση της προσωπικής
της ερμηνείας, στον
Πύργο Μπαζαίου στις
21.30.

Τήνος

Συγγραφείς από
δεκατρείς χώρες θα
συναντηθούν στην Τήνο
στο πλαίσιο του 3ου
Διεθνούς Λογοτεχνικού
Φεστιβάλ. Στη Χώρα,
στον Βωλάξ και στον
Πύργο έως τις 28/7.

Μύκονος

Το Τριπλό Κονσέρτο του
Μπετόβεν και ο δυναμισμός της Συμφωνίας Αρ.
7, στο πλαίσιο του 8ου
Φεστιβάλ Αιγαίου στο
Θέατρο Απόλλων. Ώρα
έναρξης 21.00.

Κυριακή

Σάββατο

Παρασκευή

13 Σύρος

Αφήγηση παραμυθιών στο “Συριανών
Καφεποτείο” στην Άνω
Σύρο, στις 19.00. Παράλληλα, από 12 έως
15/7 λειτουργεί bazaar
παιδικού βιβλίου.

Σέριφος

22

Ο Χρήστος Θηβαίος
στην εναρκτήρια συναυλία του Α΄Φεστιβάλ
Σερίφου στο θέατρο της
Κάτω Χώρας, στις 21.00

Μουσική της Ανατολικής Μεσογείου με
τον Haig Yazdjian.
Στο θέατρο Αρχίλοχος
στις 21.30.

20

Σύρος

Συναυλία του Δημήτρη
Μπάση στο Δημοτικό
Σχολείο Άνω Σύρου,
στις 21.15.

Έκθεση-αφιέρωμα στον
σημαντικό Μυκονιάτη
ζωγράφο Αντώνη Πολυκανδριώτη, από τις 14
έως τις 26 Ιουλίου στη
Δημοτική Πινακοθήκη.

Νάξος

Πέμπτη

11

Σύρος

Μύκονος

Πάρος

28

Νάξος
Η Burger Project στο
Ένα ξέφρενο βαλκαθέατρο Λάκκας στις
νικό πανηγύρι από το
21.00, στο πλαίσιο
ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ και τις
του 2ου Φεστιβάλ
Αντανάκλασις. “Ιστορίες για Κρουστά”
του Βασίλη Βασιλάτου
στις “Ημέρες Χορού
στον Κυνίδαρο Νάξου”.

3

Νάξος

4

Ρεσιτάλ πιάνου των
Σέριφος
Χρήστου Μαράντου
Το μουσικό σύνολο
και Harald Ossberger σε
“Φιστικί Σαλόνι” σε ένα έργα για τέσσερα χέρια,
μουσικό ταξίδι από το
των: Mozart, Schumann,
νότιο Αιγαίο μέχρι την
Liszt, Lauermann και
Ήπειρο. Στο θέατρο της Λιακάκη. Στον Πύργο
Κάτω Χώρας στις 21.00. Μπαζαίου στις 21.30.

Κέα

29

23

Η Paros Jazz Academy
για δεύτερη χρονιά
στο Πάρκο Πάρου με
το Jasser Haj Youssef
Quartet, στις 21.30.

26

16

Πάρος

Τετάρτη

Τρίτη
Πάρος

12

14

10

Μύκονος

Προβολή της νέας ταιΣύρος
νίας του Τιμ Μπάρτον
Το συγκρότημα Φρικα“Dark Shadows” στο
ντέλα σε μια παράσταση
Cine Manto. Από 9 έως
με ελληνικά, ιταλικά,
12 Ιουλίου στις 23.00.
ιρλανδέζικα και σμυρνέικα τραγούδια, στο
Δημοτικό Σχολείο Άνω
Σύρου στις 21.15.

27

Δευτέρα

Ιούλιος 2012

Η 10η Γιορτή Παραμυθιών κλείνει με ένα
ολοήμερο Αφιέρωμα
στους αδελφούς Γκριμ,
που περιέχει έκθεση,
αφηγήσεις και ομιλίες.

click

eshop.cosmosyr.com
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χώρα-βωλάξ-πύργος

Διεθνής

Λογοτεχνική

τήνος

Πολιτιστική

Συνάντηση

διαδρομή
Το φετινό φεστιβάλ της Τήνου παραμένει ιδιαίτερου χαρακτήρα, με ποικίλες εκδηλώσεις
που σηματοδοτούν διαφορετικές ματιές προς
την πραγματικότητα. Συναυλίες κλασικής μουσικής, ρεσιτάλ κορυφαίων σολίστ, ένα διεθνές
συνέδριο, όπερα, μια τιμητική εκδήλωση, μια
θεατρική παράσταση ανήκουν στο πρόγραμμα
του Φεστιβάλ για τον Ιούλιο.

“Απέχουμε πολύ από το να έχουμε μια
σοβαρή σχέση με τον πολιτισμό”

Στις 9 Ιουλίου ένα ρεσιτάλ 12 κορυφαίων σολίστ

Για τρίτη συνεχή χρονιά, επί τρεις μέρες, σε τρία διαφορετικά σημεία της

πνευστών όπου συμμετέχει ο διεθνώς καταξιωμένος

Τήνου, συγγραφείς από δεκατρείς χώρες θα συναντηθούν και θα συνδιαλεχθούν

Ο Θέμης Ροδαμίτης αναφέρεται στις δυσκολίες

τρομπετίστας Jeroen Berwaerts µε το σύνολο χάλκι-

μέσα από τα κείμενά τους στο 3ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Τήνου που τείνει

που συναντά σήμερα ο πολιτισμός. “Προσωπικά έχω

νων πνευστών Hellenic Brass. Ένα αφιέρωμα στον G.

να γίνει θεσμός. Με τους συγγραφείς συνοδοιπορούν μουσικοί κι άλλοι καλλιτέ-

δυσκολευτεί πολύ για χρόνια να προσπαθώ να πείσω

Gabrieli, εμπλουτισμένο με συνθέσεις του Gershwin

χνες αποδεικνύοντας ότι το Φεστιβάλ, πέρα από ένα λογοτεχνικό γεγονός, είναι

ότι η χώρα μας είναι ένας ευλογημένος τόπος και γιατί

και spirituals. Στις 20 Ιουλίου, η συναυλία της Καμερά-

ένας πολυπολιτισμικός τόπος συνομιλίας των γραμμάτων και των τεχνών. Για του

από φυσικής ομορφιάς είναι μοναδική, αλλά και γιατί

τα στη Χώρα, ενώ στον Πύργο άριες από δημοφιλείς

λόγου το αληθές, οι βραδιές θα κλείσουν με συναυλία τζαζ, τοπικά μουσικά σχή-

είναι κληρονόμος του μεγαλύτερου ίσως ανθρώπινου

όπερες και οπερέτες από τον ελβετικό θίασο “L’avant-

ματα και παραδοσιακούς χορούς.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Τήνου,

πολιτισμού. Συνεπώς, θα μπορούσαμε με το σωστό

scène opéra” με συνοδεία πιάνο. Αυτή η συναυλία θα

Το εγχείρημα διοργανώνει η Κοινωνία των (Δε)κάτων, το λογοτεχνικό σω-

Θέμης Ροδαμίτης μιλάει στο Serious για τις φετινές

προσανατολισμό, την παιδεία και την ιστορία μας,

είναι ο προπομπός της όπερας “Το Φιλί της Λεονόρας”

ματείο που καταγράφει τις σύγχρονες λογοτεχνικές τάσεις στην Ελλάδα και το

προσδοκίες. “Το φετινό φεστιβάλ κάνοντας αρκετές

να έχουμε ένα στέρεο έδαφος και πάνω σε αυτό να

από την ίδια ομάδα (21/7), που αφηγείται την αναγκα-

εξωτερικό μέσα από τις σελίδες του περιοδικού του και το Ίδρυμα Τηνιακού Πο-

δικές του παραγωγές θέλει να δυναμώσει τις διαχρο-

πειραματιζόμαστε. Για το Αιγαίο ισχύει ακόμα περισ-

στική συνάντηση ανθρώπων που προέρχονται από εξαι-

λιτισμού που συνδράμει σε επιλεγμένες πολιτιστικές δράσεις. Η διοργάνωση υπο-

νικές αξίες του τόπου μας στις ψυχές των ανθρώπων,

σότερο αυτό. Όμως ας είμαστε ειλικρινείς, απέχουμε

ρετικά διαφορετικούς ορίζοντες και όπου κάθε ερμη-

στηρίζεται από τον Δήμο Τήνου. Η Κοινωνία των (Δε)κάτων διατυπώνει το στό-

τονώνοντας έτσι το ηθικό που τόσο έχουμε ανάγκη.

πολύ ακόμη από το να λέμε ότι έχουμε κάποια σοβαρή

νευτής υπερασπίζεται έναν διαφορετικό λόγο ύπαρξης.

χο: “H λογοτεχνία και ο πολιτισμός να προσφέρουν μια ανάσα που τόσο έχουμε

Έτσι στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα ακουστούν φωνές

σχέση με τις αξίες του πολιτισμού. Είναι πολύ μακρύς

Αυτό δημιουργεί ένα ζωντανό διάλογο παθών, μίσους,

ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Όταν τα υλικά αγαθά περιορίζονται,

σημαντικών ποιητών του κόσμου που υμνούν τον ελ-

ο δρόμος και ο αγώνας για τον πολιτισμό είναι κυρίως

εφικτών ή ανέφικτων ερώτων, πόθων, διαμάχης. Για

οι τέχνες, παρόλο που δεν μπορούν να προσφέρουν χειροπιαστές λύσεις, μπορούν

ληνικό πολιτισμό, θα αποκαλύψουμε ότι μια από τις

αυτός που δίνεται μέσα στην καθημερινότητα απένα-

το λιμπρέτο έχουν εργαστεί περίπου πενήντα άτομα,

να στηρίξουν και να εμπνεύσουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της μαζι-

σημαντικότερες μορφές της Οθωμανικής αυτοκρατο-

ντι σε παγιωμένες νοοτροπίες. Είναι καιρός να ασχο-

τραγουδιστές σολίστες, χορευτές, ηθοποιοί, τεχνικοί,

κής κοινωνικής μελαγχολίας. Ειδικά αν μιλούν στην καρδιά μας, όπως τα κείμενα

ρίας ήταν από την Τήνο, σημαντικές προσωπικότη-

ληθούμε σοβαρά με τον δημόσιο χώρο βάζοντας στην

διοικητικό προσωπικό, ενώνοντας διάφορα είδη παρα-

αγαπημένων συγγραφέων και ποιητών”.

τες θα μιλήσουν για την ανάγκη να προτάξουμε τον

άκρη την ιδιοτέλεια και τότε όλα θα γίνουν καλύτερα.

στατικών τεχνών ώστε να παρουσιάσουν τον άνθρωπο

πολιτισμό μας απέναντι στην κρίση, ενώ εικαστικά

Το φεστιβάλ δεν είναι εκδηλώσεις. Είναι μια πολιτι-

μέσα από τα συναισθήματά του.

γεγονότα που θα πραγματοποιηθούν τονίζουν ότι η

στική διαδρομή. Μια γιορτή”.

Στο Φεστιβάλ βρίσκουν κοινό έδαφος ο πλούτος των διαφορετικών γλωσσών
και οι σύγχρονες τάσεις της λογοτεχνίας. Έτσι, ο Γιάννης Ευσταθίου, η Ιωάννα Καρυστιάνη, ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος, ο Κώστας Κατσουλάρης και άλλοι Έλληνες

Τέλος, στις 28 Ιουλίου η “Ιφιγένεια εν Αυλίδι”,

συγγραφείς θα υποδεχτούν συναδέλφους τους από τις ΗΠΑ, τον Λίβανο, την Αίγυ-

ρι καλλιτεχνών που εδώ συνομιλούν με την φύση και

Το Διεθνές Συνέδριο “Εκπαίδευση και Αγορά Ερ-

σε μετάφραση Κ.Χ. Μύρη (φιλολογικό ψευδώνυμο

πτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία, το Ιράκ, το Μαρόκο, αλλά κι από ευρωπαϊκές χώρες.

καινοτομούν ανοίγοντας νέους δρόμους”. Πώς, όμως,

γασίας στη Μεσόγειο, Κρίση Αναπαραγωγής – Κρίση

του Κώστα Γεωργουσόπουλου) και σε σκηνοθεσία

Όλοι οι συγγραφείς θα μοιραστούν την εμπειρία τους με το κοινό μέσα από αναγνώ-

επηρέασαν τη διοργάνωση οι περικοπές των δαπανών

Κρατών” έχει πραγματοποιηθεί ήδη σε συνεργασία

του Θέμη Μουμουλίδη, κλείνει τις πολιτιστικές εκδη-

σεις των έργων τους. Επίσης, φέτος θα γίνει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στην Αραβική

για τον πολιτισμό; “Εμείς πάντοτε φτιάχναμε ένα χει-

με το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και το Ίδρυμα

λώσεις του Ιουλίου στην Τήνο. Το θέμα της αρχαίας

Ποιητική Άνοιξη με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που σημάδεψαν την πολιτική

ροποίητο φεστιβάλ με τα ελάχιστα. Προσπαθήσαμε

Bourdieu. Στις 25 Ιουλίου μια εκδήλωση προς τιμήν

αυτής τραγωδίας αποτελεί σχόλιο σχετικά με την πο-

κατάσταση στις αραβικές χώρες, από τις οποίες προέρχονται οι έξι ποιητές από τη

να ζωντανέψουμε παραδοσιακά επαγγέλματα, τοπικές

του Τήνιου Μαρκάκη Ζαλώνη, ιατροφιλόσοφου που

λιτική σκοπιμότητα και την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση

Συρία, τον Λίβανο, την Αίγυπτο, το Ιράκ, την Παλαιστίνη και το Μαρόκο.

αξίες, στοιχεία που αναδεικνύουν την Τήνο ως τόπο

έζησε στο τέλος του 18ου αιώνα κι έμεινε γνωστός από

μπροστά στον παραλογισμού του θείου. Πρόκειται

Μια επίκληση των δυνάμεων του πνεύματος, τώρα που η καθαρή σκέψη εμπο-

πολιτιστικού προορισμού. Δώσαμε χώρο σε νέες ιδέες,

τη συγγραφική του παρακαταθήκη, αφού έγραψε μια

για μια παράσταση που το χαμηλό της εισιτήριο είναι

δίζεται από αναχώματα. Το Φεστιβάλ ανοίγει στις 26 Ιουλίου και η είσοδος είναι

τολμήσαμε σε πρωτοποριακές παραγωγές, αγωνιστή-

περιγραφή της Τήνου, μια πραγματεία για το άσθμα

αντιστρόφως ανάλογο της ποιότητας της παραγωγής.

ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

καμε να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή κάτω από

και προπαντός έναν λίβελο εναντίον των Φαναριωτών

Παίζουν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Στέλιος Μάϊ-

την ομπρέλα του πολιτισμού και αυτό, όπως καταλα-

που έπαιξε ιστορικό ρόλο. Βασικός ομιλητής είναι ο

νας, Ιωάννα Παππά, Μηνάς Χατζησάββας, Γιάννης

βαίνετε, είναι μια βαθιά πολιτική πράξη. Συνεπώς, η

Jacques Bouchard, τακτικός καθηγητής νεοελληνικής

Στανκόγλου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Άγγελος

κρίση μας βρίσκει ευαισθητοποιημένους και δημιουρ-

φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ και μέ-

Μπουράς, Λουκία Μιχαλοπούλου, Μαρούσα Πανα-

γικούς. Το φετινό μας φεστιβάλ θα κοστίσει σε αμοι-

λος της Καναδικής Ακαδημίας. Η εκδήλωση είναι μια

γιωτοπούλου, Γιάννα Παπαγεωργίου, Λένα Παπαλη-

βές καλλιτεχνών λιγότερο από 5000 ευρώ και όπως

παραγωγή του φεστιβάλ, σε συνεργασία με τον σύλ-

γούρα, Αρετή Πασχάλη. Κορυφαία η Ρίτα Αντωνο-

ξέρετε είναι και μεγάλο και πολύ πλούσιο”.

λογο Οι Φίλοι του Κρόκου, με ελεύθερη είσοδο.

πούλου.

Τήνος αναπτύσσεται σε ένα δημιουργικό εργαστή-

> 26/7 Χώρα
> 27/7 Βωλάξ
> 28/7 Πύργος
> Ώρα έναρξης: 20.30
> Πληροφορίες: info@dekata.gr
> Το αναλυτικό πρόγραμμα και λίγα λόγια για τους
συγγραφείς μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του
φεστιβάλ www.tinoslitfestival.com

info
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Ημέρες Χορού
κειμενο:
Γιάννης Καρποντίνης

κειμενο:
Μαρίνα Ρηγούτσου

σιλάτου θα προσφέρει εργαστήρι κρουστών για
κάθε ηλικία.
Οι βραδιές προβλέπονται εξίσου ενδιαφέρουσες.

Οι Ναξιώτες λένε ότι τα παιδιά στον Κυνίδαρο πρώτα μαθαίνουν να χορεύουν και μετά
να περπατούν. Αυτή η φυσική κλίση επισημοποιείται με τον αντίστοιχο θεσμό εδώ και
τρία χρόνια, το τελευταίο Σαββατοκύριακο
του Ιουλίου. Οι “Ημέρες Χορού στον Κυνίδαρο Νάξου” φέρνουν στο επίκεντρο τη διατήρηση και την παράδοση των παραδοσιακών χορών και της μουσικής του τόπου, αλλά
ταυτόχρονα ανοίγουν δίοδο επικοινωνίας με
χορούς και μουσικές άλλων πολιτισμών.

νάξος

Έντεχνη Διέξοδος
cba

cba
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Έτσι, στις 27 Ιουλίου, η ερασιτεχνική ομάδα χορού
της ντόπιας σχολής Motus Dance Studio θα παρουσιάσει το χοροθεατρικό δρώμενο “Τραγείδωλον”,
έργο εμπνευσμένο από την αρχαιότητα. Το ίδιο
βράδυ, η ομάδα χορού Saltator σε συνεργασία με το
συγκρότημα EleKtroBalKana θα παρουσιάσουν το

Το Φεστιβάλ Νάξου ανοίγει αυλαία για 12η συνεχή χρονιά και επιστρατεύει όλη την ενέργεια και τη διάθεση
για ένα καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αναδεικνύει την πολιτιστική φυσιογνωμία της νησιού. Οι
εκδηλώσεις ξεκινούν στις 28 Ιουλίου και διαρκούν έως τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.

Δη-Μήτηρ-Γη Μέρες του Φωτός
unplugged

έργο “Στο Φως της Μέρας”, που καταλήγει σε ένα
σύγχρονο παραδοσιακό πανηγύρι με τη συμμετοχή
των θεατών. Η παράσταση διερευνά κι επισημαίνει
την ομορφιά και την απλότητα της παράδοσης.
Την επόμενη μέρα (28/7), ο Βασίλης Βασιλάτος
και οι “Ιστορίες για Κρουστά”, με το γνωστό τους

Οι Ημέρες Χορού προσφέρονται για όποιον θέ-

κέφι και τη δυναμική τους διάθεση, θα συνοδέψουν

λει να γνωρίσει τους παραδοσιακούς χορούς της Νά-

ζωντανά το χορευτικό τμήμα του Ελληνικού Κέντρου

ξου αλλά και σύγχρονους χορούς από την Ελλάδα

Λαογραφικών Μελετών σε ένα μουσικοχορευτικό

και τον κόσμο. Η επαφή με διαφορετικά ακούσματα

ταξίδι από τον Έβρο έως το Δούναβη. Φασαριόζι-

και χορευτικές νοοτροπίες είναι σημείο αναφοράς

κοι τσίγκινοι κουβάδες και παραδοσιακά νταούλια

του διημέρου. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός στόχος

θα συναντήσουν ρυθμικά τη φωνή, το ακορντεόν,

των πολιτιστικών συλλόγων “Άγιος Γεώργιος” και

το βιολί, το μπάσο, το κλαρινέτο, την γκάιντα και

“Ο Απίκραντος” που εμπνεύστηκαν από τη ναξιώ-

την κιθάρα, με σκοπό να ταξιδέψουν το κοινό στα

τικη παράδοση και, με τη συνεργασία της εταιρείας

διαφορετικά αλλά και συγχρόνως κοινά “μουσικο-

Αφοι Καρποντίνη-Ναξιακά Μάρμαρα, έκαναν τον

χορευτικά τοπία” των Βαλκανίων. Το μουσικό τους

Κυνίδαρο ορμητήριο πολιτισμικής ανταλλαγής. Οι

σύμπαν περιλαμβάνει στοιχεία από την ελληνική

συναυλίες εξελίσσονται σε γλέντια όπου εμπλέκο-

παράδοση αλλά και τη βαλκανική, την έθνικ και τη

νται οι φιλοξενούμενοι επισκέπτες, γίνονται παρου-

τζαζ μουσική σκηνή. Στο διάλειμμα, το χορευτικό

σιάσεις των παραδοσιακών χορών του Κυνίδαρου,

τμήμα των πολιτιστικών συλλόγων θα κάνει σύντο-

ενώ τα δωρεάν εργαστήρια προσφέρονται σε μι-

μη παρουσίαση των παραδοσιακών χορών του Κυ-

κρούς και μεγάλους από τις χορευτικές και μουσικές

νιδάρου (συρτό, μπάλο και βλάχα), συνοδευόμενο

ομάδες που συμμετέχουν.

από ντόπιους μουσικούς. Η βραδιά θα καταλήξει σε

Το πρόγραμμα του διημέρου, πλούσιο, πυκνό

ένα ξέφρενο βαλκανικό πανηγύρι, που υπόσχεται να

και με πολλές εναλλαγές. Το φως της μέρας είναι

συμπαρασύρει το κοινό στους ρυθμούς του μέχρι

αφιερωμένο στα εργαστήρια και οι βραδιές στο

τελικής πτώσεως.

θέαμα και το γλέντι. Ήδη από την Παρασκευή 27

Στον τόπο που είναι εξίσου συνυφασμένος με το

Ιουλίου, θα γίνει εργαστήρι χορού και θεατρικού

περίφημο μάρμαρο και την πίστη στον παραδοσιακό

παιχνιδιού για παιδιά, από την ομάδα Saltator, ενώ

χορό, εκεί, επαγγελματίες κι ερασιτέχνες, καλλιτέ-

το Σάββατο 28 θα γίνουν μαθήματα παραδοσια-

χνες και θεατές, ντόπιοι κι επισκέπτες, θα ανταλ-

κών χορών του Κυνίδαρου. Την Κυριακή (29/7),

λάξουν χορευτικές φιγούρες που θα χαραχτούν στη

το σχήμα “Ιστορίες για Κρουστά” του Βασίλη Βα-

μνήμη ως χαρούμενη στιγμή.

> 27-28 Ιουλίου - Κυνίδαρος Νάξου
> εισιτήριο: 10€ και 5€ για παιδιά 5 - 15 ετών
> εισιτήριο διημέρου: 15€ και 7,50€ αντίστοιχα
> τα εργαστήρια είναι δωρεάν

info

Η σύγχρονη τέχνη συναντά την αρχαία ελληνική
μυθολογία σε μία ξεχωριστή έκθεση που διαμόρφωσαν ειδικά για τον Πύργο Μπαζαίου, οι καλλιτέχνες Μίλτος Παντελιάς και Ειρήνη Γκόνου. Μια
πολυδιάστατη εικαστική αναζήτηση των αρχέτυπων
εικόνων της θεάς Δήμητρας, με τίτλο “Δη-ΜήτηρΓη”, αναπτύσσεται αφηγηματικά και βρίσκεται σε
διάλογο με έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού – το ιερό της Δήμητρας, ενώ παράλληλα επεκτείνεται και συνοδεύεται
ηχητικά από τις μουσικές συνθέσεις του Ηλία Παντελιά. Οι καλλιτέχνες, μετουσιώνοντας την αρχαία
ελληνική παρακαταθήκη σε τέχνη, προσκαλούν το
κοινό, το Σάββατο 28 Ιουλίου και ώρα 20.30, να
αναστοχαστεί συμβολισμούς και έννοιες που όσο κι
αν μεταλλάσσονται μέσα από εξελικτικά πολιτιστικά πρότυπα, επιστήμες και θρησκευτικές δοξασίες,
παραμένουν εγχάρακτες στο συλλογικό ασυνείδητο.
Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 2 Σεπτεμβρίου και θα
είναι ανοικτή για το κοινό καθημερινά από τις 10.00
έως τις 17.00.

Τη Δευτέρα 30 Ιουλίου στις 21.30 η Νατάσσα Μποφίλιου, ξεχωριστή ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, υπόσχεται μια μαγική ατμόσφαιρα, απόλυτης ευαισθησίας και μελωδικότητας στον Πύργο
Μπαζαίου, με γνωστά και αγαπημένα τραγούδια αλλά και καινούρια, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. Ενορχηστρώσεις – πιάνο Θέμης Καραμουρατίδης, τσέλο Άρης Ζέρβας, βιολί
Δημήτρης Κουζής.

Σελήνη

Séléné - La lune et ses mystères
Κάτω απ’το πρώτο ολόγιομο αυγουστιάτικο φεγγάρι, την Πέμπτη 2 Αυγούστου στις 21.30 στο
Ιερό του Διονύσου στη θέση Ύρια θα πραγματοποιηθεί βραδιά σύγχρονου χορού με ελεύθερη
είσοδο, όπου ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα χορευτικό σόλο σε
χορογραφία και ερμηνεία της Janet Amato και μουσική της Monique de Vivie. Το πρόγραμμα
θα ολοκληρωθεί με ένα project για την έναρξη του ταξιδιού της ύπαρξης προς την ένωση. Δύο
σώματα που αναζητούν την ποίηση του ενός, από την ομάδα σύγχρονου χορού Sinequanon.
Όντα: Πόπη Σφήκα και Δημήτρης Σωτηρίου, μουσική: Χρήστος Παππάς.
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Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com
http://to-and-fro.tumblr.com

ν
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Συνεντευξη:
Γιώργος Μανίνης
gimanin@gmail.com

cba

01//Michael Kiwanuka – Home Again (Polydor)
Το ραδιόφωνο του BBC είναι ίσως από τα λίγα παγκοσμίως που συνεχίζουν να δη-

> Θα μου επιτρεπό-

από τη φύση τους χορευτικά, δυναμίτες θα έλεγα. Τι

μιουργούν ραδιοφωνική ιστορία και να σχηματίζουν τάσεις. Όταν λοιπόν το BBC

ταν να πω ότι ο Palov

παραπάνω πιστεύετε ότι προσθέτει η δική σας συμ-

σε ανακοινώνει ως το Νο1 για τον “Ήχο του 2012” χωρίς ακόμα να έχεις επίσημη

πρεσβεύει την εμπει-

βολή;

ολοκληρωμένη κυκλοφορία, τότε αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες

ρία του παλιού, ενώ ο

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα κομμάτια που δια-

θα αυξηθούν απότομα. Το Νο1 λοιπόν, ο 25χρονος Λονδρέζος Michael Kiwanuka,

Panama τη φρεσκάδα του

λέγουμε δεν είναι και τόσο δυναμίτες. Αν ακούσεις το

κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του “Home Again” τον Μάρτιο. Μέχρι τότε έπαιζε σε

νέου αίματος. Ποια θετικά

αυθεντικό δείγμα πριν το πειράξουμε ίσως να σου πε-

βραδιές που προωθούν νέα ταλέντα. Δηλώνει επηρεασμένος από τον Jimi Hendrix,

και ποια αρνητικά στοιχεία

ράσει απαρατήρητο. Από την άλλη, έχουν μια πολύ εν-

αλλά στο δίσκο του δεν υπάρχουν θορυβώδη κιθαριστικά σόλο, ούτε ροκ ήχοι. Οι

αναδύθηκαν από αυτή τη συνύ-

διαφέρουσα προοπτική να αφομοιωθούν στη σύγχρονη

δισκοκριτικοί δεν απέφυγαν να του κολλήσουν αρκετές αναφορές που προέρχονται

μουσική σκηνή κι εδώ ερχόμαστε εμείς. Τους δίνουμε

από τη δεκαετία του ’70, όπως ο Terri Callier, ο Van Morrison και ο Bill Withers.

Από αρνητικά άλλο τίποτα. Το μόνο θετικό

αυτή τη μορφή που θα τα βοηθήσει να το καταφέρουν

Εμάς μας θυμίζει τον Dylan πριν ηλεκτριστεί. Όχι άδικα βέβαια. Ο Kiwanuka δεν

παρξη;
είναι ότι τα πάνε καλά τα ζώδια μας. Φαντάσου

αυτό. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι μια πλήρη

δημιουργεί κάτι καινοτόμο, αλλά ακολουθεί την πεπατημένη της σόουλ, γκόσπελ και

πως στον Σπήλιο δεν αρέσει η αγκινάρα (Cardoon) και

ανακατάταξη του κομματιού με προσθήκη πιο σύγχρο-

τζαζ παράδοσης. Το κάνει όμως καλά, αφού το συνθετικό ταλέντο και η χαρισματική

στον Κώστα το πιλάφι (Palov). Πέρα από την πλάκα, το

νων ηλεκτρονικών ήχων.

φωνή του επέτρεψαν να γράψει μερικές κολλητικές μελωδίες (“Worry walks beside

σημαντικότερο είναι η κοινή μας μουσική αισθητική.

> H ελληνική μουσική έχει μια μικρή έστω κληρονο-

me”). Το εναρκτήριο “Tell me a story” με το σόλο από σαξόφωνο αφήνει να εννο-

Ίσως σε αυτό οφείλονται όλα. Αν επιλέγαμε να αλλά-

μιά στο σουίνγκ και το ρετρό. Θα θέλατε να χρησιμο-

ηθεί ότι πρόκειται για ένα δίσκο με κίνηση, όμως η συνέχεια στερεί αυτή τη χαρά.

ξουμε κάτι, θα αλλάζαμε την ανικανότητά μας να δια-

ποιήσετε ελληνικά sample κι αν ναι, γιατί δεν το έχετε

Ως γνήσιος τροβαδούρος που δεν αφήνει την κιθάρα από πάνω του, είναι φυσικό να

χειριστούμε θέματα που αφορούν την προώθηση και τη

κάνει μέχρι στιγμής;

τραγουδάει συνεσταλμένα. Οι συνθέσεις του αφήνουν μια γλυκόπικρη γεύση, μια

διαφήμισή μας.

Θα χρησιμοποιούσαμε από οποιαδήποτε χώρα του πλα-

χαρμολύπη, την οποία προτιμούμε από τις γλυκανάλατες συνθέσεις τύπου Norah

> Όλες οι κυκλοφορίες σας είναι ψηφιακές. Αυτό συμ-

νήτη sample αρκεί να το γουστάραμε πολύ. Ο Σπήλιος

Jones. Με τις ευλογίες του BBC λοιπόν, η χρονιά αναμένεται λαμπρή. Το θέμα είναι

βαίνει επειδή θέλετε να συμβαδίσετε με το ρυθμό του

είναι η αλήθεια ότι σε μια δουλειά που ετοιμάζει με τον

βέβαια πώς ο 25χρονος θα διαχειριστεί μελλοντικά αυτή την επιτυχία και τι ποιοτικό

διαδικτύου ή λόγω πρακτικών δυσκολιών; Είναι στα

Άγγελο Αγγελίδη, εμπεριέχει το “Captain Pantelis”, κομ-

απόθεμα κουβαλάει ή είναι σε θέση να παράξει. Προς το παρόν, δηλώνει ότι προε-

μελλοντικά σχέδια σας να κυκλοφορήσετε κάτι σε φυ-

μάτι φτιαγμένο με sample από ένα ελληνικό swing του

τοιμάζεται για τα δύσκολα (“I am getting ready”).

σική μορφή; Οι κασέτες έχουν επιστρέψει στη μόδα!

’30. Άρα είσαι προφητικός, Γιώργο, και να βεβαιώσουμε

Όταν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την εταιρεία, προ-

ότι αυτή η ερώτηση δεν έγινε βάσει κάποιου σχεδίου για

02//Simon Bloom – Hazy moon (Restless Wind)

βληματιστήκαμε αρκετά με το θέμα του φορμάτ που θα

την προβολή του εν λόγω κομματιού ή project (σ.σ. η

Όσοι έχετε δει την ταινία του Ν. Νικολαΐδη “Ο χαμένος τα παίρνει όλα” σίγουρα

κυκλοφορήσουν τα κομμάτια. Καταλήξαμε μετά από

ερώτηση έγινε επειδή τα τελευταία χρόνια παρατηρεί-

θα θυμάστε τον πιτσιρικά που έπαιζε στην κιθάρα ένα τραγούδι για τον “Όμορφο

σκέψη στην ψηφιακή μορφή και όχι σε κάποιο βινύλιο

ται μια τάση στον ελληνικό χώρο, άκου για παράδειγμα

κόσμο” (“Wonderful world”) και αποτέλεσε ίσως τον πιο σταθερό σύντροφο του

ή cd. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να αρκεστούμε σε

Imam Baildi ή J Melik).

πρωταγωνιστή Αγγελάκα στην ταινία. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Simon Bloom

κλισέ τύπου “το βινύλιο έχει πεθάνει”. Η πραγματική αι-

> Διαβάζοντας την ιδρυτική προκήρυξη της Carnibal,

ή αλλιώς Συμεών Νικολαΐδη, γιο του αείμνηστου σκηνοθέτη. Η συμμετοχή του στην

τία ήταν το οικονομικό, που περιορίζει το κεφάλαιο μας

είδα με χαρά να αναφέρονται η Σύρος και η Αμοργός.

ταινία αποτέλεσε την αφορμή για την κύρια ενασχόληση του με τη μουσική (πάντα

και κατ’ επέκταση το πώς κινούμαστε. Δεν ξεκινήσαμε

Ποια η σχέση σας με αυτά τα νησιά;

βέβαια ένιωθε μια έλξη). Το “Hazy moon” είναι ο τρίτος προσωπικός του δίσκος

την Carnibal για βιοποριστικούς λόγους, αλλά ως ένα

Η ιδρυτική προκήρυξη της Carnibal ήταν αποτέλεσμα

που κυκλοφορεί μάλιστα στην Restless Wind, την οποία ο ίδιος ίδρυσε. Από την

> Ποια ανάγκη σας οδήγησε να συστήσετε μια νέα

μέσο έκφρασης δίχως να εξαρτόμαστε από τρίτους.

μιας στιγμής έκλαμψης της φαντασίας του Κώστα. Η

πρώτη κιόλας ακρόαση ήθελα να αλλάξω το “Hazy” με τη λέξη “Lazy”, αφού τα

δισκογραφική εταιρεία και γιατί το όνομα αυτής

> Είναι εξοικειωμένο το ελληνικό ακροατήριο να αγο-

αναφορά των νησιών αυτών είναι εντελώς τυχαία, αλλά

συναισθήματα που προκαλεί ο δίσκος συνδέονται με στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας

Carnibal;

ράζει μουσική και πόσο μάλλον από ηλεκτρονικό κα-

η τύχη μας δουλεύει!

και ξεγνοιασιάς. Οι απλές συνθέσεις, με ρυθμούς που ξεκινούν από ρέγγε και αγγί-

Η ανάγκη που μας ώθησε στη σύσταση της Carnibal εί-

τάστημα; Τι λένε τα στατιστικά στις πωλήσεις σας;

(σ.σ. Μπορεί να μην θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά

ζουν την ψυχεδελική ποπ συμβάλλουν προς την προαναφερθείσα συναισθηματική

ναι η ανεξαρτητοποίηση και η αποκλειστική επιλογή για

Το ελληνικό κοινό δεν είναι συνηθισμένο ν’ αγοράζει μου-

μέχρι πρότινος ο Σπήλιος έντυνε με μουσικές τις καλο-

κατάσταση. Η προσθήκη δεύτερων φωνητικών προσφέρει μια δυναμική στα κομμά-

το τι, το πότε, το πώς και το γιατί. Πρόκειται για ένα

σική με οποιαδήποτε έννοια, πόσο μάλλον από ηλεκτρονι-

καιρινές νύχτες στο Γιασεμί στη Χώρα της Αμοργού,

τια, η οποία όμως δεν δύναται να ξεπεράσει την μεγάλη ανεπάρκεια στους στίχους.

bootleg label. Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορούμε ανε-

κό κατάστημα. Απόλυτα κατανοητό και σεβαστό, αν ανα-

ενώ ο Κώστας έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές ως μουσικός

Από το “Wonderful world” της ταινίας μέχρι το “Wanna be free”, δεν φαίνεται να

πίσημα remixes και edits σε ήδη υπάρχοντα κομμάτια

λογιστούμε την ελληνική πραγματικότητα σε σύγκριση με

επισκέπτης στη Σύρο.)

υπάρχει κάποια εξέλιξη στον τρόπο που o Simon Bloom παρουσιάζει τα θέματα του.

και όχι αυθεντικές παραγωγές. Mέχρι στιγμής έχουμε

την τιμή ενός cd ή βινυλίου. Άλλωστε όποιος ασχολείται

> Αν ανάμεσα στις στοιχειωμένες συλλογές δίσκων,

Εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας απαίδευτα δεμένες μεταξύ τους. Σε αρκετές

κυκλοφορήσει τέσσερα ep με συμμετοχές από Ελλάδα,

με το διαδίκτυο και με τη μουσική, θα γνωρίζει ήδη ότι

ανακαλύπτατε ένα θησαυρό, πως θα τον επενδύατε

περιπτώσεις μάλιστα η ανυπαρξία ομοιοκαταληξίας επηρεάζει αρνητικά την ευχά-

Ισπανία, Πορτογαλία και Αγγλία. Κάποια στιγμή μέσα

μπορεί να βρει πάρα πολλά πράγματα είτε προς πώληση

για την εξέλιξη της Carnibal;

ριστη μελωδία (“Hypnotic blues”). Θα μπορούσε ίσως να μελετήσει το στιχουργικό

στο καλοκαίρι θα βγει και το πέμπτο ep.

είτε ελεύθερα. Ουδείς αναμάρτητος! Τα στατιστικά λένε

Καθημερινά όλο και κάποιοι θησαυροί πέφτουν στα

φαινόμενο των “Gravity says I” που ανήκουν στην εταιρεία του. Πέρα απ’ αυτό, δεν

Το όνομα προέκυψε δίχως να το σκεφτούμε πολύ. Πρό-

ότι ευτυχώς έχουμε βρει κοινό πέραν της Ελλάδας, που

χέρια μας, αλλά τους κρύβουμε και δεν θυμόμαστε που

θα ήταν άτοπο να καταθέσω ανάλογες μουσικές αναφορές από την εγχώρια σκηνή.

κειται για ένα συνδυασμό των λέξεων “Κανίβαλος” και

είναι ήδη εξοικειωμένο με την οnline αγορά μουσικής.

τους βάζουμε… Άρα η επένδυση για την εξέλιξη της

Όσοι λοιπόν ελκύεστε από τους ήχους των Earthbound ή τον ακουστικό δίσκο των

“Καρναβάλι”. Ακουγόταν ωραία και το υιοθετήσαμε.

> Τα κομμάτια που χρησιμοποιείται ως sample είναι

Carnibal έχει άμεση σχέση με τη μνήμη μας…

Vodka Juniors, τότε πιθανότατα το Hazy moon να σας ταιριάζει.

Η Carnibal είναι μια νεότευκτη δισκογραφική που συστήθηκε από τον Panama Cardoon
(Κώστα) και τον Palov (Σπήλιο), γνωστό dj
της αθηναϊκής σκηνής και άλλοτε συνεργάτη
του Blend aka Mishkin. Μέχρι στιγμής έχουν
κυκλοφορήσει συλλογικά τέσσερις ψηφιακές
συλλογές, που μπορείτε να τις προμηθευτείτε
έναντι μικρού αντιτίμου από το ηλεκτρονικό
κατάστημα Juno (θα τις βρείτε εύκολα γιατί
φιγουράρουν στις υψηλές θέσεις των τσαρτ).
Πέραν των δύο, στις συλλογές συγκαταλέγονται και άλλοι γνωστοί παραγωγοί από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Εξερευνούν μουσικές του κόσμου με κύρια έμφαση στους ήχους
της Λατινικής Αμερικής αλλά και το σουίνγκ.
Γνώριμοι ήχοι και πρόσωπα σε όσους ταξιδεύουν το καλοκαίρι στις Κυκλάδες. Ο Palov και
ο Panama Cardoon απαντάνε στις ερωτήσεις
του Serious.
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Καλλιτέχνες εν Σύρω
ανοίγουν τις πύλες τους
Στη Σύρο ζει και εργάζεται ένας καθόλου
ευκαταφρόνητος αριθμός καλλιτεχνών, 16 από
τους οποίους αποφάσισαν να ανοίξουν τα εργαστήριά τους στο κοινό αυτό το καλοκαίρι. Οι χώροι αυτοί είναι διάσπαρτοι στο νησί: Από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά, στο δρόμο για τις παραλίες και ανάμεσα στους οικισμούς
του νησιού, μπορεί κανείς να συναντήσει εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής,
κεραμικών, ψηφιδωτού, κοσμήματος αλλά και παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Το εργαστήριο του καλλιτέχνη είναι ο χώρος όπου έννοιες που δεν έχουν
λέξεις και εικόνες που δεν έχουν ακόμα ειδωθεί ψάχνουν μια μορφή να τους

Εικαστικό Σεργιάνι

αρμόζει, μέσα σε μπουκαλάκια και σωληνάρια, σφυριά και καλέμια, πανιά και
χαρτιά, κόλες για κάθε πιθανή κι απίθανη χρήση. Ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας
δούλευε ατσαλάκωτος σε ένα χώρο που περισσότερο έμοιαζε με σαλόνι. Ο
Φράνσις Μπέικον πατούσε σε σωρούς από άδεια σωληνάρια, τσαλακωμένες

cba

Κειμενο:
Γεωργία Ματσούκα

Η εικαστική κινητικότητα του καλοκαιριού
είναι ζωντανή απόδειξη ότι η δημιουργία μπορεί
να γίνει ο αντίποδας στην ακινησία της μελαγχολίας των ημερών. Καλλιτέχνες εκθέτουν τα έργα
τους στις Κυκλάδες και παρακινούν την ψυχική
μας ανάταση.

Αφιέρωμα στον ζωγράφο
Αντώνη Πολυκανδριώτη

καθηγητές τον Βικάτο, τον Γερανιώτη, τον Ροϊλό, τον

μας περιβάλλει. Μάλιστα, σε πολλά από τα πρωτότυπα

φωτογραφίες και μουσκεμένα με νέφτι πανιά. Σε κάθε περίπτωση, το εργαστή-

Λύτρα -από το εργαστήριο του οποίου και αποφοίτησε-

έργα της έχει κάνει ηλεκτρονική επεξεργασία. Την πο-

ριο είναι ένας χώρος γεμάτος με τη ζωντάνια, τη χαρά αλλά και την αγωνία της

ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, τη Μαδρίτη

ρεία της μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στην ιστο-

δημιουργίας. Για τους επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους της Σύρου, ανοίγει

και τη Ρώμη. Εργάστηκε στο εργαστήριο του Δημήτρη

σελίδα www.myspace.com/irenka_international. Η τε-

μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου ένα “κυνήγι θησαυρού”. Σύντομα θα κυκλοφο-

Γαλάνη και στα Μουσεία του Λούβρου, του Πράντο

λευταία της καλλιτεχνική εργασία έχει θέματα σχετικά

ρήσει σε διάφορους δημόσιους χώρους ο χάρτης των ανοιχτών εργαστηρίων,

και του Βατικανού. Ταξίδεψε και επισκέφθηκε σημα-

με διάφορες φυλές του κόσμου, τα ανθρώπινα δικαιώ-

με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο επισκέπτης θα μπορεί να ανακαλύπτει

ντικά μουσεία στην Ευρώπη. Δίδαξε ως καθηγητής

ματα και την οικολογία.

στο δρόμο του, εκτός από τα ταβερνάκια και τις παραλίες, εστίες καλλιτεχνικής
δημιουργίας. Για να δει κανείς τα έργα εν τη γενέσει, να ρωτήσει, να μάθει, να

Τεχνικών στη Μέση Εκπαίδευση επί σειρά ετών, καθώς και στη Σχολή Δοξιάδη ως καθηγητής Ελευθέρου

Απουσίες που σιγανά πατούν στη γη

αγγίξει, να μυρίσει. Ο θεσμός των ανοιχτών εργαστηρίων είναι αρκετά διαδε-

Σχεδίου και στην A.B.C.. Έργα του ανήκουν σε δημό-

Μια άλλη οπτική γωνία της ουτοπίας πραγματεύε-

δομένος στο εξωτερικό. Στη Σύρο, την ιδέα πρότεινε η Rachel Gozlan, οι καλ-

σιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα (Πανεπιστή-

ται η έκθεση “Απουσίες” της Αναστασίας Κωνσταντά-

λιτέχνες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και θα υλοποιηθεί με την υποστήρι-

μιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ακαδημία

κου, υπό το πρίσμα μιας ιδιαίτερης πτυχής της χαρακτι-

ξη της AFASYR (Amicale Francophone des Amis de Syros). Πληροφορίες, νέα

Μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο του Μυκονιά-

Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Υπουργείο

κής που ονομάζεται ξηρή βελονογραφία σε πλέξιγκλας.

και φωτογραφίες θα δημοσιεύονται τακτικά στο afasyros.blogspot.com.

τη ζωγράφου Αντώνη Πολυκανδριώτη διοργανώνει

Παιδείας, Δήμος Αθηναίων, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Θέμα της, η υποψία ματαιότητας, οι αποξενωμένες

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Ανδρέας Κελεμπέσης, Αθανασία Μπόλια, Μα-

η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος

κ.ά.) και το εξωτερικό.

υπάρξεις, η αίσθηση της απουσίας, της ουτοπίας των

ρία Ξαγοράρη, David Benforado, Έλσα Χαραλάμπους, J.C. Sabatier, Michelle

προσδοκιών σε ένα κόσμο μοναχικό. Μια περιπλάνη-

Balcon, Έυα Περσάκη, Regine Simmel, Rachel Gozlan, Παναγιώτης Καλού-

ση μέσω τέχνης στις ανθρώπινες στιγμές ακινησίας,

δης, Carol Byrne, Μπάμπης Καμπανόπουλος, Αργυρώ Κώστα, Κατερίνα Κυπριώτη, Θωμάς Σταρίδας.

Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου από τις 14 έως τις
26 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου. Στο

Η ουτοπία υπάρχει

αφιέρωμα περιλαμβάνονται περίπου 30 χαρακτηριστι-

Ότι η ουτοπία υπάρχει διατείνεται μέσα από τη ζω-

στις στιγμές αναμονής του ανέφικτου και του χαμένου

κά έργα από τη συνολική θεματολογία του ζωγράφου,

γραφική της η Ειρήνη Τελίδου και προς απόδειξη αυτής

παραδείσου. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την 1η Αυ-

προσωπογραφίες και ολόσωμες φιγούρες, συνθέσεις,

της θέσης εκθέτει τα έργα της κάτω από τον ομώνυμο

γούστου, στις 8.30μ.μ., στην Αίθουσα Εμμ.Ροΐδη του

τοπία, νεκρές φύσεις, καθημερινές σκηνές, επαγγέλμα-

τίτλο, στο χώρο της Θείας Μέθης, στην Πλατεία Μια-

Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης και θα διαρκέσει

τα. Τα έργα συγκεντρώθηκαν από συλλογές του στενού

ούλη της Ερμούπολης. Η έκθεση ζωγραφικής θα διαρ-

μέχρι τις 10 του μήνα.

οικογενειακού και φιλικού περίγυρου του ζωγράφου.

κέσει από τις 4 μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Η Αναστασία Κωνσταντάκου σπούδασε ζωγραφική

Στα εγκαίνια της έκθεσης που θα γίνουν την Κυ-

Η Ειρήνη Τελίδου, που ζει στη Σύρο τα τελευταία

στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη και σκηνογραφία

ριακή 15 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα

χρόνια, χρησιμοποιεί στη ζωγραφική διάφορες τεχνικές

με δάσκαλο τον Βασίλη Βασιλειάδη. Για πολλά χρό-

Πολλαπλών Χρήσεων της ΚΔΕΠΠΑΜ, θα μιλήσουν η

και πρώτες ύλες. Πρόθεσή της, η τέχνη της να φέρνει

νια, η κύρια επαγγελματική της δραστηριότητα ήταν

επιμελήτρια της έκθεσης και κόρη του ζωγράφου Άλ-

στην επιφάνεια τις διαστάσεις τόσο των εσωτερικών

η σκηνογραφία, η ενδυματολογία, η διακόσμηση και

κηστις Πολυκανδριώτου, καθώς και η ιστορικός τέχνης

μας κόσμων όσο και του απέραντου σύμπαντος, έχο-

η διαφήμιση, με αξιόλογες συνεργασίες. Στη χαρακτι-

Ίρις Κρητικού.

ντας θέματα, μεταξύ άλλων, που απεικονίζουν την αγά-

κή μυήθηκε από την Δήμητρα Σιατερλή και τον Pino

Ο Αντώνης Πολυκανδριώτης γεννήθηκε στη Μύκο-

πη της για την πνευματικότητα, το ανθρώπινο δυναμικό

Pandolfini. Από το 2011 που έκανε την πρώτη της έκθε-

νο το 1904 και πέθανε στην Αθήνα τo 1990. Σπούδασε

και την μητέρα φύση, τις δομές του DNA, τα ενεργει-

ση έχει πλέον αφιερωθεί στην δημιουργία χαρακτικών

ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με

ακά κύματα, τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο που

και ζωγραφικών έργων.
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Το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ) οργανώνει και αυτό
το καλοκαίρι τα Σεμινάρια της Ερμούπολης, από την Παρασκευή 6 έως την Κυριακή

15
πάρος

15 Ιουλίου με την επιστημονική και οργανωτική συνεργασία του Ινστιτούτου Ιστορικών
Ερευνών / Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με υπεύθυνους τον κ. Δ. Δημητρόπουλο και την κ. Κ. Δέδε.
Μια σημαντική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που ξεκίνησε το καλοκαίρι του

Ιστορικό
Αρχείο
Κυκλάδων

1984 με την πρωτοβουλία και τη φροντίδα του Βασίλη Παναγιωτόπουλου και φιλοξενείται στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου Κυκλάδων.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, των Σεμιναρίων Ερμούπολης, διοργανώνεται (9/7) ενημερωτική
ημερίδα σχετικά με την ιστορική ταυτότητα των νεώτερων μνημείων του νησιού αλλά
και την καλλιτεχνική αξία τους με τίτλο “Σβήνοντας τη μνήμη. Tα ιστορικά μνημεία της
Σύρου”. Με ομιλητές τους: Χριστίνα Αγριαντώνη - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γιώργος
Αδαμόπουλος - πολ. μηχανικός, Πέπη Γαβαλά - ΓΑΚ Σπάρτης, Ελένη Γαρέζου - ιστορικός, Ειρήνη Γρατσία - αρχαιολόγος, Αγγελική Κόκκου - αρχαιολόγος, Λήδα Παπαστεφανάκη - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγγελική Φενερλή - ιστορικός. Την επιμέλεια της
ημερίδας έχει κάνει η ιστορικός τέχνης Μαρία Θηρεσία Δαλεζίου.
Η αιτία για τη δημιουργία της συνάντησης αυτής είναι η σταδιακή κακοποίηση από

Η Paros Jazz Academy

Καλoκαίρι

Πάρο

άγνοια, αμέλεια και αρκετές φορές από ιδιοτέλεια που γίνεται σε σημαντικά ιστορικά

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Paros Jazz Academy

κτίρια και ιστορικούς χώρους του νησιού που έχουν ανακηρυχθεί μνημεία της νεώτερης

έρχεται στο Πάρκο Πάρου και το υπαίθριο αμφιθέα-

ιστορίας. Την Τετάρτη 11 Ιουλίου διεξάγεται το σεμινάριο με τίτλο “Ποια Ελλάδα; Ποια

τρο Αρχίλοχος με μια συναυλία κι ένα εργαστήρι. Την

Ευρώπη;” και στις 12 Ιουλίου θα γίνουν εισηγήσεις και συζήτηση σχετικά με τις “Τε-

Τρίτη 10 Ιουλίου, ο δεξιοτέχνης της βιόλας ντ’ αμό-

χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: ένα πολύτιμο και σχετικά ανεκμετάλλευτο

ρε Jasser Haj Youssef και το κουαρτέτο του θα παί-

Το πανηγύρι του Νηρέα

κοίτασμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας”.

ξει oriental jazz για το κοινό. To Jasser Haj Youssef

Το πανηγύρι του Νηρέα είναι ένα ιδιότυπο πανηγύρι,

Quartet απαρτίζεται από τον Gaël Cadoux στο πιάνο,

αφού δεν είναι ετήσιο. Έχει καθιερωθεί κάθε δεύτε-

τον Arnaud Dolmen στα τύμπανα, τον Gwo Ka και τον

ρο καλοκαίρι να ανταμώνουν φίλοι σε μια εκδήλω-

MarcBuronfosse στο ακουστικό μπάσο. Όντας δεκτι-

ση-αφορμή για γλέντι. Ντόπιοι και ξένοι βιώνουν

Last but not least

κοί σε όλα τα είδη μουσικής, μας υπόσχονται στιγμές

μια εναλλακτική μορφή διασκέδασης κι αφήνουν το

Στις 6 Ιουλίου ξεκινάει το συνέδριο “Η Ελλάδα μπο-

τζαζ με επιρροές από το κλασικό αραβικό ρεπερτόριο,

παραδοσιακό γλέντι, με βιολιά και με τσαμπούνες,

ρεί - Διαφυγή από την κρίση με αλληλέγγυες κοινοτι-

μπαρόκ πινελιές και κραδασμούς ψυχής και σώματος.

να εκπληρώσει το στόχο του, ο οποίος περιγράφεται

κές δράσεις”, στο Σπίτι Λογοτεχνίας, στις Λεύκες. Στο

Εντωμεταξύ, από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου διεξάγεται

από τους διοργανωτές με λίγα λόγια και καλά: “Για

πλαίσιό του, πραγματοποιείται η συναυλία “Μέρες του

το Summer Jazz Course. Οι συμμετέχοντες θα έχουν

να ξορκίσουμε την καθημερινότητα, να θυμηθούμε το

φωτός” με τη Νατάσσα Μποφίλιου, στις 28 Ιουλίου,

τη δυνατότητα να μάθουν, να τελειοποιήσουν και να

μεγαλείο της μικρής κοινότητας και της αλληλεγγύης

στο Ανοιχτό θέατρο Λευκών.

παίξουν τη μουσική τους. Η ακαδημία διαθέτει μια

των ανθρώπων της. Για να απολαύσουμε συγκινητικές

Από τις 7 έως τις 15, το Καλλιτεχνικό Οδοιπορικό

ομάδα έμπειρων καθηγητών και καλλιτεχνών, όλοι με

και σουρεαλιστικές στιγμές όπου μικροί και μεγάλοι

Πάρου κι αμέσως μετά, 17 και 18 Ιουλίου είναι το 2ο

διεθνείς καριέρες, που μοιράζονται τις γνώσεις και το

αγκαλιάζονται σε χορούς κυκλωτικούς, μα πάνω από

Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, στο Θέατρο Πάρκου

πάθος τους για τη μουσική με φοιτητές από όλο τον

όλα για να συναντήσουμε τους φίλους μας”. Στις 14

Πάρου, με δύο συναυλίες, μία υπό τη διεύθυνση του

κόσμο.

Ιουλίου, στον Σχολικό Κήπο της Νάουσας.

Peter Tiboris και μία από το New Zealand Trio.

> 6-15 Ιουλίου
> Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων (πλατεία Μιαούλη)
> Ώρες διεξαγωγής: 9.30-13.30, 18.30-21.00
> Δωρεάν συμμετοχή

info

Συνάντηση για τον
Πολιτισμό και την
Παράδοση
Το Σεμινάριο Βιώσιμης Ανάπτυξης Πολιτισμού
και Παράδοσης είναι ανοιχτό για το ευρύ κοινό κι έχει στόχο την προώθηση

στην
cba

στήρια πρακτικής εφαρμογής και διαδραστικής επεξεργασίας των θεμάτων υπό την
εποπτεία των καθηγητών.

των θεμάτων προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Το επιμορφωτικό διαπανεπιστημιακό σεμινάριο διοργανώνεται για δεύτερη χρο-

της Σύρου. Θα διεξαχθεί στο τέλος Ιουλίου στην ιστορική Μονή Ιησουιτών της Άνω

νιά, διαρκεί μια εβδομάδα και απευθύνεται όχι μόνο σε επιστήμονες αλλά και σε

Σύρου, από το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Καθολικής Επισκοπής Σύρου (ΚΙΜΚΕΣ)

όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για το θέμα. Ο περσινός κύκλος έδειξε ότι

και το Ινστιτούτο Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παράδοσης, που

πρόκειται για ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα, ωστόσο με λόγο προσιτό

εξασφάλισαν τη συνεργασία καθηγητών δέκα διαφορετικών πανεπιστημιακών ιδρυ-

και άμεσο. Το κόστος, δε, είναι εξαιρετικά χαμηλό, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με το

μάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει -εκτός των

εύρος των γνώσεων που προσφέρει (100 ευρώ και 50 ευρώ για δημοσίους υπάλλη-

διαλέξεων συνολικής διάρκειας 24 ωρών- ξεναγήσεις και επί τόπου επισκέψεις στην

λους και σπουδαστές). Το πρόγραμμα συντονίζει ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ και

Άνω Σύρο και στην Ερμούπολη, σε αγροτικούς παραδοσιακούς οικισμούς και σε

τέως Πρόεδρος της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Παράλληλα με τις διαλέξεις, θα γίνονται εργα-

Ιωσήφ Στεφάνου.

> 22-28 Ιουλίου
> Μονή Ιησουιτών, Άνω Σύρος
> Πληροφορίες για συμμετοχή: seminariakimkes.blogspot.gr, seminaria.kimkes@gmail.com

info

τηλ. 6945 234077

Παραλία Βάρης, Σύρος
τηλ. 6945 234077

Κειμενο:
Χαρά Λεδάκη
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Η συννεφιά περνάει με καλά τραγούδια
Ένας άρτιος ερμηνευτής, με ευρεία μουσική παιδεία και σημαντικές συνεργασίες στο ενεργητικό του, πρόκειται να τραγουδήσει στο Δημοτικό Σχολείο
Άνω Σύρου, στις 18 Ιουλίου. Ο Δημήτρης Μπάσης, θα αποπειραθεί να παρασύρει το κοινό σε μια όμορφη μουσική διαδρομή. Στο πρόγραμμά του υπάρχουν

σε σχολείο, λατομείο, θέατρο

τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, την παλιότερη αλλά και την

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη πλάι στην Ορχήστρα των Κυκλάδων

καλλιτεχνικής του ταυτότητας θα περιδιαβεί στα μουσικά είδη για περίπου δύο

Η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια ενώνει τις δυνάμεις της με το Νίκο Κυπουργό και στις 26 Ιουλίου συμμετέχει στη συναυ-

ο Γιάννης Σινάνης στο μπουζούκι και το λαούτο, και ο Ντίνος Χατζηιορδάνου

λία-παρουσίαση τραγουδιών του ελληνικού κινηματογράφου. Στο Λατομείο Καραβέλα, η Ελευθερία Αρβανιτάκη ανεβαίνει στη

στο ακορντεόν. Μας υπόσχονται μια βραδιά, με απρόβλεπτες επιλογές, εκρη-

σκηνή μαζί με την Ορχήστρα των Κυκλάδων.

κτικές ερμηνείες, συγκίνηση, αυτοσχεδιασμό.

πιο πρόσφατη συνεργασία του με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, αλλά κι άλλα, παραδοσιακά, σμυρνέικα, ρεμπέτικα, λαϊκά. Πάντα με γνώμονα την τήρηση της
ώρες. Μαζί του ο Γιάννης Παπαζαχαράκης στην ενορχήστρωση και τις κιθάρες,

Στη συναυλία, ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός παρουσιάζει την πιο πρόσφατη δουλειά της Ορχήστρας που είναι αφιερωμένη
στη μουσική για τον κινηματογράφο και θα ακουστούν κομμάτια του ίδιου του συνθέτη, αλλά και του Μάνου Χατζιδάκι, του

Όπως γνώρισε ο Τσέρτος τον Βαμβακάρη

Μίκη Θεοδωράκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Μάνου Λοΐζου, του Διονύση Σαββόπουλου,

Ο Μπάμπης Τσέρτος κάνει μια αναδρομή στις μουσικές επιρροές της πο-

της Ελένης Καραΐνδρου, του Νίκου Παπάζογλου, του Νίκου Ξυδάκη, του Σταμάτη Κραουνάκη,του Παναγιώτη Καλα-

ρείας του, σε ό,τι είχε επίδραση στο έργο του αλλά και σε συνθέσεις νεώτερων

Το μεγαλύτερο site
ανταλλαγής σπιτιών στον κόσμο
προσφέρει τη δυνατότητα
για δωρεάν διακοπές
Στην καρδιά του Παρισιού

που ο ίδιος ενέπνευσε. Στο πρόγραμμα βρίσκονται όλα τα συγγενή ακούσματα

ντζόπουλου.

που έχουν κοινό παρονομαστή τον Μάρκο Βαμβακάρη. Άλλωστε, ο Τσέρτος
> Ο Νίκος Κυπουργός μιλάει στο Serious για τη συνεργασία του με την Ελευθερία Αρβανιτάκη...

έχει εκφράσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για το μεγαλείο του Συριανού ρε-

Χαίρομαι πολύ που η Ελευθερία ανταποκρίθηκε με χαρά στην πρόσκλησή μου να συμμετάσχει στη συναυλία, στηρίζο-

μπέτη. Τα πολλά λόγια περιττά, αφού κι ο ένας κι ο άλλος δημιουργός λένε

ντας την ορχήστρα μας. Και όχι μόνο σαν guest, αφού θα τραγουδήσει στο μεγαλύτερο μέρος της συναυλίας. Θα πει υπέροχα

όσα χρειάζεται να πουν με τα τραγούδια τους. Στις 23 Ιουλίου στο Δημοτικό

τραγούδια από τον κινηματογράφο, πολλά από τα οποία είχε ήδη στο ρεπερτόριό της. Με την Ελευθερία είμαστε συνεργάτες

Ένα γοητευτικό και ήσυχο
σπίτι στο κέντρο του Παρισιού, σε λιγότερο από 10
λεπτά με τα πόδια από την
Sacré Cœur της Μονμάρτρης. Αποτελείται από 2
επίπεδα γύρω από μια
μεγάλη φωτεινή αυλή.

Σχολείο Άνω Σύρου, στις 9.15 το βράδυ.

και κυρίως φίλοι από πολλά χρόνια. Της μετέφερα τον ενθουσιασμό μου για την ορχήστρα, αλλά της ζήτησα πρώτα να ακούσει τη
δουλειά μας και μετά να πει το ναι.
> Μάλιστα θα έχουμε και άλλες σημαντικές συνεργασίες να περιμένουμε
Το φθινόπωρο έπεται η συνεργασία με τον Διονύση Σαββόπουλο, στον οποίο επίσης άρεσε πολύ η ιδέα. Ξέρετε, στην Αθήνα,
και όχι μόνο, η Ορχήστρα των Κυκλάδων συζητιέται πολύ, οι ήχοι και οι απόηχοί μας έφτασαν εκεί από καιρό.
> Πώς βλέπει ο ίδιος την έως τώρα πορεία της ορχήστρας;

Άνθος θεατρικόν
Τρία διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη που είναι εμπνευσμένα από τον γενέθλιο τόπο του και τους φτωχούς ταπεινούς κατοίκους του, το
“Μοιρολόι της φώκιας”, το “Έρως-Ήρως” και το “Άνθος του γιαλού”, γίνονται
μια θεατρική παράσταση χάρη σε εξαιρετικούς συντελεστές. Αρκεί να πούμε

Έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο μέσα στον ενάμιση χρόνο από το ξεκίνημά της. Προστέθηκαν μέλη και παράλληλα

ότι τη θεατρική προσαρμογή έχει κάνει ο Ερρίκος Μπελιές, τη σκηνοθεσία η

τελειοποιήθηκαν τα παλαιότερα. Όλοι μελετούν περισσότερο, μου ζητούν να τους εμπιστευτώ ολοένα και πιό δύσκο-

Μάνια Παπαδημητρίου, ενώ τους φωτισμούς ανέλαβε ο Δήμος Αβδελιώδης.

λα κομμάτια. Και από συναυλία σε συναυλία θα γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι.

για την ερμηνεία του, αφού το “Άνθος του γιαλού” έχει ήδη ταξιδέψει αρκε-

Η συμμετοχή δίνει χαρά σε όλους μας, αυτή είναι η κινητήρια δύναμή μας. Χαιρόμαστε στις συναυλίες, στις

τά. Την αξιολογότατη σύμπραξη δημιουργών ολοκληρώνει η συμμετοχή του

Όλοι έχουν κι ένα άλλο επάγγελμα, δεν καλύπτει κανείς βιοποριστικές παρά μόνο άλλες, πιό ουσιαστικές ανάγκες. Ο συντονισμός είναι σπουδαίο πράγμα. Και αυτό φαίνεται στη σκηνή, γι’ αυτό ίσως μας αγκάλιασε ο κόσμος.

Ανταλλαγή με Σαρδηνία

Επί σκηνής ο Τάκης Χρυσικάκος, ο οποίος έχει δεχτεί διθυραμβική κριτική

> Και τι αφήνει πίσω της κάθε κοινή προσπάθεια;
πρόβες, στην παρέα... Γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα πάνω απ’ όλα.

ID 101471

Λουδοβίκου των Ανωγείων που συνοδεύει την παράσταση και μετά συνεχίζει

Διακοπές στη Σαρδηνία,
σε αγροτική πέτρινη κατοικία. Το σπίτι, παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής,
περιβάλλεται από μεγάλο
κήπο με πορτοκαλιές λεμονιές και καρυδιές

με γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του. Όλα αυτά θα διαδραματιστούν στο
Θέατρο Απόλλων, στις 24 και 25 Ιουλίου.

Σκεφθείτε στις μέρες μας τι σημαίνει αυτό...

Αμανέδες και μινοράκια
Ο Νίκος Κυπουργός, που τα τελευταία χρόνια μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στις υποχρεώσεις του στην Αθήνα και

Ο Ιούλιος τελειώνει στη Σύρο με μια κορυφαία συναυλία, αφιερωμένη

τη νησιώτικη ηρεμία που βρίσκει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, μαζί με μια ομάδα είκοσι πέντε μουσικών που όλοι τους

στους μουσικούς δρόμους της Μικράς Ασίας, με αφορμή τα 90 χρόνια από την

ζουν στη Σύρο, δημιούργησαν πριν από ενάμιση χρόνο την Ορχήστρα των Κυκλάδων. Το μεράκι με το οποίο δουλεύει αυτό το

καταστροφή της Σμύρνης. Η Γλυκερία και η παρέα της επί σκηνής Λατομεί-

πολυμελές σχήμα, είναι μια απόδειξη ότι η συλλογικότητα και η έκφραση μέσω της τέχνης είναι ένα ασφαλές αντίδοτο στη

ου Καραβέλα μας ταξιδεύουν, στις 30 του μήνα, με μοναδικές ερμηνείες και

γκρίνια και την κατήφεια της κρίσης.

ID 242773

Το πιο διάσημο πάρκο του Άμστερνταμ

έθνικ διάθεση, από τη θάλασσα της Σμύρνης ως την Κωνσταντινούπολη και το
Βόσπορο κι από την αγορά της Καππαδοκίας και τα καφέ-αμάν ως την Αγιά
Σοφιά, μεταφέροντας μας την μουσική ατμόσφαιρα στις ελληνοαρμενικές γειτονιές, πριν από τον τραγικό Σεπτέμβρη του 1922, τότε που η μουσική συνέδεε
τους δυο λαούς και τους έκανε να μοιράζονται χαρές και λύπες.Ο τίτλος της
συναυλίας “Σμυρνέικο μινόρε”.
Μαζί με την μοναδική στο είδος Γλυκερία θα είναι η διάσημη Τουρκάλα
Dilek Koc, γνωστή και για την τραγουδιστική της ερμηνεία στην ταινία “Πολίτικη κουζίνα”, που ζει στην Ελλάδα και είναι γνώστης των παραδοσιακών
και σύγχρονων τραγουδιών της κοινής μουσικής παράδοσης των δυο λαών. Τη
συντροφιά ολοκληρώνει η Αρετή Κετιμέ. Φυσικά, η ορχήστρα που θα συνοδεύει τις τρεις φωνές δε θα μπορούσε παρά αν είναι ιδιαίτερης καλλιτεχνικής
ικανότητας: Ούτι, βιολί, λαούτο, σαντούρι, νέι, φλογέρες, κανονάκι και ο μεγάλος σολίστ του ακορντεόν Λάζαρος Κουλαξίζης, χρωματίζουν τη σκηνή με τα
χαρακτηριστικά μουσικά χρώματα της Μικρασίας.

ID 195311

Ένα όμορφο διαμέρισμα
στο ιστορικό κέντρο του
Άμστερνταμ. Ψηλά ταβάνια, μεγάλα παράθυρα
με θέα σε έναν όμορφο
εσωτερικό κήπο. Ήσυχη,
περιοχή, κοντά στο πάρκο
Vondelpark, ιδανική για οικογένειες. Αξιοθέατα όπως
το Rijksmuseum και το
μουσείο Βαν Γκογκ είναι
μόνο 15 λεπτά με τα πόδια.
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Μία εβδομάδα πριν η νέα κυβέρνηση αποφασίσει να καταργήσει το Υπουργείο Πολιτισμού -συγγνώμη, να το συγχωνεύσει με το
Παιδείας έτσι ώστε ο πολιτισμός και η εκπαίδευση να έχουν μία κοινή πορεία- βρέθηκα
σε μία προβολή-πάρτι στο Bios. Μία ομάδα
νέων κινηματογραφιστών, ορμώμενοι από τη
συμπρωτεύουσα, αποφάσισαν να γιορτάσουν
την επιτυχημένη πορεία της ταινίας τους στο
Short Film Corner του φεστιβάλ των Καννών.

αυτή την αρχική ιδέα, όμως κατορθώνουν να κλεί-

δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να πάνε όσο πιο

σουν τον αφηγηματικό τους κύκλο εγκαίρως, χωρίς

πέρα μπορούν τη δουλειά τους. Η ταινία αποτελεί ένα

βαρύγδουπες ατάκες ούτε βαθυστόχαστες αναλύσεις

κερδισμένο στοίχημα. Μπορεί, σε μια εποχή που οι

για τη φύση του κόσμου μας. Ένα απλό σενάριο, με

ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους βγαίνουν στα διε-

ένα ξεκάθαρο σχόλιο για όσους “αγωνίζονται” για

θνή φεστιβάλ και επιστρέφουν με τόνους βραβεία, οι

την αλλαγή του συστήματος, ενώ ο στόχος τους είναι

μικρές αυτές κινήσεις να μοιάζουν αδιάφορες, όμως

απλώς να γίνουν μέρος του. Η προσοχή στη λεπτομέ-

αποτελούν κάτι φρέσκο το οποίο αγνοούμε.

ρεια και η φιλμ-νουάρ ατμόσφαιρα σε εκπλήσσουν

Ωστόσο, δε μπορούμε διαρκώς να στηριζόμαστε

διαρκώς χάρη στην εκπληκτική ασπρόμαυρη φωτο-

στην επιμονή και στον δονκιχωτισμό κάποιων αν-

γραφία του Wiktor-Roch Dobraczynski, η οποία μαζί

θρώπων. Γιατί κάποτε μια επιτυχημένη μικρού μή-

με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντίνου

κους ταινία μπορούσε να σου δώσει το διαβατήριο

Κωνσταντίνου και της Μαριαλένας Χρυσογονιδίου

για το επόμενο βήμα. Σήμερα, δεν ξέρω καν αν οι

κατορθώνει να καλύψει την έλλειψη προϋπολογι-

νέοι κινηματογραφιστές έχουν τη δυνατότητα να δο-

σμού.

κιμάσουν ώστε να αποφασίσει το κοινό αν απέτυχαν.

Δεν ξέρω αν πρόκειται για την ταινία που πάντα

Στη σύντομη συνομιλία που είχα με την ομάδα των

άποψη

Η υπνοβασία
της μεσαίας τάξης
δίκη των υπολοίπων στην υποτέ-

Η διαφήμιση συνέβαλε σε αυτή την κατεύθυνση

λεια- και άλλοι στη φυσική ροπή

εφευρίσκοντας τους κατάλληλους συμβολισμούς που

των κοινωνιών να διαβαθμίζονται

θα κινητοποιούσαν συναισθηματικά τον επίδοξο κα-

και να διαρθρώνονται, δηλαδή

ταναλωτή να βάλει το χέρι στην τσέπη. Ανάλογα, δε,

την τάση μερικών να ηγούνται

την καταναλωτική ομάδα, έχτισε και χτίζει ένα ακριβό

και άλλων να ακολουθούν. Σε

παραμύθι το οποίο συντηρεί και εξελίσσει σε τακτι-

κάθε περίπτωση πάντως υπήρχε

κή βάση επενδύοντάς το περίτεχνα με νέες ιδέες και

διαβάθμιση ανεξάρτητα από το αν

συμβολισμούς έτσι ώστε να μην επιτυγχάνεται ποτέ η

η μονάδα μέτρησης ήταν πνευ-

ολοκλήρωση.

ματικού ή υλικού περιεχομένου.

Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτισμός γίνεται το

Η πρόθεση για πλήρη ισότητα

κυρίαρχο πεδίο προσωπικής έκφρασης και συγχρόνως

μεταξύ των ανθρώπων την εποχή

ο κυρίαρχος φορέας προσανατολισμού της μέσω της

που σφάζονται λαοί για λίγο πε-

δημιουργίας κατάλληλων προτύπων προς παραδειγμα-

τρέλαιο αποδείχθηκε υπερβολικά

τισμό από πολύ μικρή ηλικία. Το φαινόμενο αυτό, έχει

πρόωρη.

αποδυναμώσει την πολιτική αυτοκυριαρχία του πολίτη

Κάποτε, μια θέση στη μεσαία

και την ακηδεμόνευτη σκέψη του, απαραίτητες δια-

τάξη ήταν περισσότερο αποτέλε-

χρονικές αξίες για την αντιμετώπιση του σκοταδισμού

σμα σκληρής δουλειάς, κληρονο-

που χαρακτηρίζει την εποχή μας.

μημένου κεφαλαίου ή κληροδοκείμενο:
Φοίβος Καλλίτσης
phever@gmail.com
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κείμενο:
Πάνος Δραμυτινός
panos@dramitinos.gr
Εικονογραφηση:
Βασίλης Ευδοκιάς

Η σκοτούρα των εκλογών πέρασε και ο
αστός, μπορεί να επιστρέψει, χωρίς συνειδησιακές παλινδρομήσεις, στην αναζήτηση του
ελληνικού ονείρου. Στην αρχή νευρίασε κι είπε
να φύγει από την Ευρώπη. Μετά όμως τον
ενημέρωσαν πως η Ευρώπη είναι επίπεδη κι
αν φτάσει στην άκρη θα πέσει στο κενό οπότε
είπε να κάτσει σπίτι και το βράδυ να πάει για
κάνα ποτάκι. Φυσικά, προηγήθηκε αγώνας μεταξύ ελπίδας και φόβου. Ήταν όμως η ελπίδα
της αυτοκυριαρχίας και ο φόβος χρεοκοπίας
του 2012 ή η ελπίδα για πιο ανέμελη ευρωπαϊκή ζωή έναντι του φόβου της απομόνωσης και
της ανέχειας της δεκαετίας του ‘80; Η Ελλάδα
που έκανε 35 χρόνια να χτίσει μια αξιοσημείωτη μεσαία τάξη τρόμαξε και έσπευσε να διορθώσει την πορεία της.

ονειρεύονταν να κάνουν, όμως είναι η καλύτερη ται-

δημιουργών, χάρηκα γιατί φάνηκαν αποφασισμένοι

Το Nobody’s Perfetc (ο αναγραμματισμός είναι

νία που μπορούσαν να κάνουν αυτή τη χρονική στιγ-

να συνεχίσουν να παλεύουν για αυτό που αγαπάνε

σκόπιμος) είναι ένα δεκάλεπτο ψυχολογικό δράμα

μή, δέκα άρτια λεπτά, με σωστή ροή και καλό ρυθμό.

και δε θα επαναπαυθούν στη μικρή τους επιτυχία.

μυστηρίου σε σκηνοθεσία της Δέσποινας Καβύρη και

Μία καλή αρχή για να κάνουν τα επόμενα βήματά

Δεν ξέρω αν είναι οι παρέες που δημιουργούν

του Γιώργου Μαντζουρανίδη, σε σενάριο του δεύ-

τους, σε μια εποχή που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να

το κατάλληλο κλίμα για να ξεπεραστούν τα διαρκή

τερου. Μαζί τους μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων που

αποπειραθείς να κάνεις κινηματογράφο. Η παραγωγή

εμπόδια που εμφανίζονται σε οτιδήποτε δημιουργικό

δούλεψαν εθελοντικά και κατάφεραν να καλύψουν

κατάφερε να βρει χορηγούς για να καλύψει τα απα-

και καλλιτεχνικό ή αν είναι το όραμα μεμονωμένων

οποιαδήποτε έλλειψη μέσων. Από την πρώτη προ-

ραίτητα έξοδα και την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας

ατόμων που απλά βρίσκει άτομα που το πιστεύουν.

βολή, εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί τράβηξε την

Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας απέκτη-

Η συγκεκριμένη όμως ταινία επιβεβαιώνει ότι υπάρ-

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, πάντοτε υπήρ-

προσοχή σε διεθνές επίπεδο.

Ποιά αξία έχει όμως αυτή η σκέψη;

τημένης “κοινωνικής θέσης”. Ασφαλώς και η μεσαία

Η αλλοίωση της καταναλωτικής μας κουλτούρας

τάξη δεν ήταν ποτέ ένας τίτλος αναγραμμένος στην

έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον μας από τις διαχρονι-

πολιτική ταυτότητα, αλλά μια αίσθηση βάσει του επι-

κές δωρεάν αξίες όπως η οικογένεια και η αγάπη, σε

πέδου σεβασμού που δεχόταν ο καθένας μέσα στην

άλλες τεχνητές, ενστικτώδεις, παροδικές και βραχύβι-

κοινωνία που ζούσε. Μεταπολεμικά, οι συνθήκες αυ-

ες. Προκειμένου να μεταμορφωθούμε σε υπάκουους

τές επέτρεψαν μεγαλύτερη οικονομική άνεση σε ένα

καταναλωτές, καταπολεμήθηκε σταδιακά η κριτική

όλο και αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού, η οποία

μας ικανότητα (με το σύστημα παιδείας, τη συναισθη-

γινόταν αντιληπτή από λίγες ή περισσότερες ανέσεις.

ματική και φυσική απομάκρυνση των γονέων από τα

Άλλωστε, τότε ούτε υπήρχε η μεγάλη ποικιλία προϊό-

παιδιά τους κ.ά.) στο βαθμό όμως που αλλοιώθηκε και

ντων ούτε ο εθισμός μας σε νεωτερισμούς ήταν τόσο

η πολιτική μας ιδιότητα. Γαλουχηθήκαμε σαν ασυνεί-

αξιοσημείωτος. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των ανθρώ-

δητοι καταναλωτές τόσο των προϊόντων -όταν πρόκει-

πων και της ιδιοκτησίας αγαθών έγινε σημειολογικά

ται για την αξιοποίηση του κεφαλαίου μας- όσο και

αμφίδρομη μιας και καταλάβαινε κανείς κάτι για τα

των ιδεών που κινητοποιούν την πολιτική μας δράση,

προϊόντα από τους ανθρώπους που τα είχαν και κάτι

τη συμπεριφορά μας αλλά και την ψήφο μας, μιας και

για τους ανθρώπους από τα προϊόντα που είχανε. Για

η δημοκρατία θα μπορούσε να παρομοιαστεί με την

τους νέους, σε συνδυασμό με τα κοινωνικά πρότυπα

καταναλωτική μας συμπεριφορά που σίγουρα πάσχει

που τους θέλανε γιατρούς, δικηγόρους και άλλα κατα-

από τις καταναλωτικές μας ασθένειες.

ξιωμένα μέλη της κοινωνίας, οι ανέσεις αυτές καθώς

Την ίδια στιγμή που τα διεθνή μέσα ενημέρωσης

και άλλες επικείμενες, ήταν τα σύμβολα της επιτυχίας

βρίθουν από άρθρα σχετικά με τον αποκαλούμενο πόλε-

και της επιβεβαίωσης των οικογενειακών τους προσ-

μο του νεοφιλελευθερισμού απέναντι στη μεσαία τάξη

δοκιών. Έγιναν το σημείο αναφοράς και η μονάδα

και την επιστροφή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης σε

μέτρησης της επιτυχίας. Συμπερασματικά λοιπόν, η

προπολεμική κατάσταση, εμείς στην Ελλάδα, υπνωτι-

ιδιοκτησία κυριάρχησε ως κριτήριο μέτρησης της κοι-

σμένοι από τα σερβιρισμένα διλήμματα αδυνατούμε

νωνικής θέσης.

ακόμα να συνειδητοποιήσουμε τις επιπτώσεις των κα-

σε πρόσβαση στη Βίλλα Μορντώχ -νυν Δημοτική Πι-

χουν τα ταλέντα και η εργατικότητα. Ωστόσο, έχουμε

χε για τον ένα ή τον άλλο λόγο μια κοινωνική διαστρω-

Με τη σχέση αυτή μεταξύ ιδιοκτησίας και κοι-

ταναλωτικών (πολιτικών) μας συνηθειών στο μέλλον,

Στην Αθήνα του ’60, η Έλενα, μία νεαρή φιλό-

νακοθήκη- όπου έστησε το εντυπωσιακό σκηνικό της.

κι εμείς την ευθύνη να αναζητάμε τέτοιες προσπάθει-

μάτωση που τοποθετούσε πλούσιους, φτωχούς και

νωνικής αποδοχής εδραιωμένη, ο εθισμός έγινε βε-

το δικό μας και των ανθρώπων γύρω μας. Προγραμμα-

δοξη δημοσιογράφος, αποφασίζει να ξεφύγει από τα

Πιο σημαντικό όμως είναι ότι τόλμησε να κυνηγήσει

ες. Πόσο άσχημα δηλαδή θα ήταν να κάναμε πού και

άλλους μεταξύ αυτών σε μια κλίμακα. Αυτή είναι η νο-

βαιότητα. Όταν τα σύμβολα της κοινωνικής επιτυχίας

τισμένοι πλέον να αντιδρούμε ατομικά αντί να δρούμε

όρια του κοσμικού ρεπορτάζ και να εξερευνήσει μία

κάτι μεγάλο, κατάφερε να βρεθεί στο μεγαλύτερο κι-

πού προβολές ταινιών μικρού μήκους σε κινηματο-

ητή ταξική συνείδηση ή αλλιώς η κοινωνική θέση στην

γίνανε υπερβολικά δελεαστικά αλλά οι θυσίες για την

ομαδικά αρνούμαστε μαζικά να κοιτάξουμε το τέρας

σειρά δολοφονιών. Η υπόθεση έχει τις επιπλοκές που

νηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου και να βρει νέα

γραφικές λέσχες; Αντίθετα, θα είχαμε πολύ περισσό-

οποία τοποθετεί ο καθένας τον εαυτό του σε σύγκριση

κατάκτησή τους απεχθείς εφευρέθηκε ένα καταπληκτι-

στα μάτια και επιλέγουμε συνειδητά το παραμύθι της

όλοι φανταζόμαστε.

μονοπάτια προβολής.

τερα να ανακαλύψουμε -θετικά ή αρνητικά- και πολ-

με τους γύρω του. Μερικοί θα αποδώσουν αυτή την

κό τραπεζικό προϊόν που ονομάστηκε “καταναλωτικό

μεσαίας τάξης και της καταναλωτικής κουλτούρας, που

λά να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια ενός ποτού που

τάση σε πανάρχαιες εκούσιες στοχεύσεις λίγων για την

δάνειο” το οποίο και μετέτρεψε την κοινωνική θέση σε

τη συντηρεί εις βάρος της μεγάλης ανθρώπινης τάξης

θα ακολουθούσε.

κατάκτηση της εξουσίας -και ως εκ τούτου την κατα-

εμπορεύσιμο προϊόν.

που μας χαστουκίζει καθημερινά για να ξυπνήσουμε.

Στους τίτλους τέλους έχεις την αίσθηση ότι θα

Σε πείσμα των καιρών υπάρχουν ακόμη οι άν-

μπορούσαν να κάνουν μία μεγάλου μήκους ταινία με

θρωποι που αποφασίζουν να δημιουργήσουν και να
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την Κουμουνδούρου ήταν ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε δυνατότητα συνεργασίας με
“μνημονιακές” δυνάμεις; Η απάντηση, ίσως, δοθεί προσεχώς από την πορεία των

/e n g l i s h v e r s i o n

εξελίξεων.
Όπως και να έχει, η κατάσταση είναι πλέον πιο ξεκάθαρη: η ΝΔ κι ο Αντώνης
Σαμαράς έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, με μεγάλο στοίχημα την
επαναδιαπραγμάτευση που επαγγέλθηκαν προεκλογικά. Ωστόσο, ένα σημαντικό
ερώτημα που προκύπτει, είναι μέχρι ποιο σημείο μπορεί να προβάλει αξιώσεις
για αλλαγές ένας πολιτικός αρχηγός που έχει υπογράψει και δεσμευτεί για τα έως
τώρα συμφωνηθέντα; Όσο αφορά δε το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ που αποφάσισαν
να στηρίξουν την κυβέρνηση Σαμαρά για τη “σωτηρία της χώρας”, ίσως πρέπει
να δώσουν πειστική απάντηση στο ερώτημα γιατί δε συμμετείχαν σε αυτήν με
πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής, δίνοντας έτσι ισχύ και κύρος για τις δύσκολες
διαπραγματεύσεις.
Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγάλος κερδισμένος των τελευταίων εκλογικών
αναμετρήσεων, αφού αξιοποιώντας τη δυναμική που του έδωσε η ίδια η κοινωνία
κατάφερε να εκτινάξει τα εκλογικά του ποσοστά αλλά και να φέρει στο επίκε-

Φοβού
την
cba

κείμενο:
Νικόλας Καμακάρης*
Εικονογραφηση:
Βασίλης Ευδοκιάς

Ελπίδα

ντρο την περίφημη “επαναδιαπραγμάτευση”, όχι μόνο στο λόγο των πολιτικών
του αντιπάλων στο εσωτερικό, αλλά ακόμη και στο στόμα εταίρων και δανειστών.
Ωστόσο, έστω κι αν είναι απολύτως κατανοητή η άρνησή του να συμμετέχει σε μια
κυβέρνηση που πρεσβεύει απόψεις διαμετρικά αντίθετες από τις δικές του, ίσως θα
έπρεπε να ξανασκεφτεί τη συμμετοχή του στην περίφημη “εθνική διαπραγματευτική ομάδα”, εφόσον συγκροτηθεί, ώστε να έχει σαφέστερη εικόνα για τα πεπραγαποτελεί πλέον εν δυνάμει κυβερνητική επιλογή και πρέπει να είναι απολύτως
έτοιμος σε επίπεδο προτάσεων και λύσεων όποτε κι αν του ζητηθεί, δεδομένου ότι
ασάφειες και αστοχίες της προεκλογικής περιόδου έσπειραν -ενδεχομένως με τη

Ένας βαθύτατος αναστεναγμός ανακούφισης κάλυψε τη χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη

βοήθεια των ΜΜΕ- φόβο και αμφιβολία στο εκλογικό σώμα και ίσως στοίχισαν

μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 17ης Ιουνίου και τη συμφωνία που ακολούθησε

την εκλογική νίκη.

για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Η νίκη της ΝΔ στις κάλπες απομάκρυνε

Απαντήσεις

(;) τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ κι η κυβέρνηση συνεργα-

Απαντήσεις θα δοθούν εκ των πραγμάτων την περίοδο που ακολουθεί, αν και

σίας που σχηματίστηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ έδωσε τέλος στην μακρά

σε ό,τι αφορά το καίριο ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης οι βασικές κατευθύν-

περίοδο ακυβερνησίας μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ή κάπως έτσι…

σεις έχουν ήδη δοθεί από την πλευρά των εταίρων-δανειστών, ιδιαιτέρως μετά το

Τόσο οι εκλογές της 6ης Μαΐου όσο και αυτές της 17ης Ιουνίου διεξήχθησαν

εκλογικό αποτέλεσμα της 17ης Ιουνίου που αποκατέστησε την τάξη σε επίπεδο

με σαφή διαχωριστική γραμμή στο πολιτικό σύστημα το Μνημόνιο, με ασαφές

συνομιλητών στην Ελλάδα και απομάκρυνε -έστω και προσωρινά- τον “δαίμονα

διακύβευμα την παραμονή της χώρας στο ευρώ και με κοινό παρονομαστή την

της Αριστεράς”. Τα πλέον αρμόδια χείλη στην ΕΕ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο

επαναδιαπραγμάτευση (ήπια ή επιθετική) των όρων της δανειακής σύμβασης. Με

επαναδιαπραγμάτευσης μόνο του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, κάτι που,

βάση τα παραπάνω, ο νέος διπολισμός διαμορφώθηκε ανάμεσα στην ΝΔ και το

εξάλλου, προβλέπεται στο Μνημόνιο, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν κάποιοι

ΣΥΡΙΖΑ, με το λαό να δίνει, τελικά, εντολή διακυβέρνησης στην ΝΔ που προέκρι-

συγκεκριμένοι στόχοι κι αποδειχθεί ότι το πρόγραμμα χωλαίνει. Μάλιστα, η γερ-

νε την “πάση θυσία” (ίσως πρωτίστως του ίδιου του λαού) παραμονή στο ευρώ (το

μανική πλευρά φαίνεται να απορρίπτει ακόμη κι αυτήν την ελάχιστη παροχή.

οποίο έτσι κι αλλιώς κλυδωνίζεται) και να κρατήσει στην εφεδρεία της αξιωματι-

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το ελληνικό ζήτημα, έτσι

κής αντιπολίτευσης τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιθυμεί την παραμονή στο κοινό ευ-

κι αλλιώς, δεν αποτελεί το μοναδικό και μείζον πρόβλημα της Ευρωζώνης. Στο

ρωπαϊκό νόμισμα, αλλά όχι με κάθε κόστος. Κατά πολλούς, στη λαϊκή ετυμηγορία

διάστημα που μεσολάβησε, στο μηχανισμό στήριξης προσέτρεξαν κι άλλες χώρες,

επικράτησε ο φόβος έναντι της ελπίδας, ή αλλιώς, η ελπίδα να μην επιβεβαιωθούν

όπως η Κύπρος και κυρίως η Ισπανία, η 4η μεγαλύτερη οικονομία της ΟΝΕ. Το

οι φόβοι επικράτησε του φόβου οι όποιες ελπίδες να αποδειχθούν φρούδες.

οικοδόμημα εξακολουθεί όλο και περισσότερο να τρίζει συθέμελα.

Ερωτήματα
Στο πλαίσιο της πρώτης διερευνητικής εντολής που έλαβε ο Αντώνης Σαμαράς

Βράδυ 17ης Ιουνίου. Ακυβερνησία τέλος. Ζήτω οι κυβερνήσεις συνεργασίας.

επιτεύχθηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ώστε να

Ευτυχώς με αριστερό πρόσημο. Επαναδιαπραγμάτευση με δεκανίκια; Η ελπίδα πε-

σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Δημιουργήθηκε εύλογα το ερώτημα: Γιατί

θαίνει τελευταία....

αυτή η τρικομματική κυβέρνηση δεν σχηματίστηκε μετά τις πρώτες εκλογές, δεδομένου ότι ήταν αριθμητικά εφικτό, παρά τα μικρότερα ποσοστά; Γιατί τέθηκε

*Ο Νικόλας Καμακάρης παρουσιάζει την εκπομπή “Ημερολόγιο Καταστρώματος” κάθε Σαβ-

ως απαραίτητη προϋπόθεση από τη ΔΗΜΑΡ η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, αν κι από

βατοκύριακο 7.00 - 10.00 στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989.

Summer Experiences
Yes, summer is about relaxation.
But relaxation is not just about doing
nothing. Relaxation is about escaping
and escaping needs sometimes more
the action than a repetitive routine, be
it a holiday routine. I always thought
that discoveries make things move,
they change your perception. There is
always a risk that the outcome of your
exploration will not be a match for your
higher expectations. Even though it
may not have the exceptional results
you were longing for, still the whole
experience offers you something new.
Yes, sometimes we have to disagree with
the routes dictated by our tourist guide
or by our typical routines. As you enjoy
the sea in the islands, as you sunbathe
or taste the local specialties, take an
unplanned walk, discover some lonely
beaches, listen to new music, discover the
culture beyond the mainstream touristic
suggestions. Even if it doesn’t work, in a
magic way you can say that you took a
step further.
Phevos Kallitsis

cba

μένα. Στην Κουμουνδούρου πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ

photo: Giannis Vavitsas

Βράδυ 17ης Ιουνίου. Εκλογές μέρος δεύτερον. Πρώτο κόμμα το
Μνημόνιο. Ο λαός μίλησε. Ίσως και να ψιθύρισε τα μελλοντικά του λόγια. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Κυβερνήσεις συνεργασίας. Επί του αναπόφευκτου;
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respect to our great composer Manos Hadjidakis, whose sounds have travelled all
around the world and were sung in multiple languages. So you may discover some of
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his songs in various concerts: Kostas Thomaidis’ “Songs of the Night” is combined
by songs by Hadjidakis, Theodorakis, Xarchakos, Nino Rota, Nicola Poviani and

Tinos

traditional songs from the greek-speaking villages of Southern Italy (21/7). On the 4th
of August Ilias Liougos will perform a three part concert: a tribute to Hadjidakis, a
selection of his own work and a section which bring together well known songs of our

Athens Camerata
Friday 20th of July

contemporary composers. In a more classical approach the soprano Dionysia-Niovi

cba

Klavdianou and the pianist Stefanos Nasos will sing Manos Hadjidakis’ The Great

For the 7th year and with the initative of

photo: George Pyrounakis

“Friends of Tinos” Association and the support
of Tinos Festival, a classical music concert is
organised. Athens Camerata will present works
by Bach, Tchaikovsky, Elgar and Grieg on
Friday July 20th at the Cultural Foundation of
Tinos with free entry for the public at 21.00.
Piano soloist, Apostolos Palios honored with
the Gina Bachauer Prize, conductor William

something new:

Kunhardt, Artistic Director and Conductor of
Arensky Chamber Orchestra. Free entry.

Paros
The Paros Jazz Academy
comes to the Paros Park
Tuesday 10th of July

sounds and shows
by the sea
1st Serifos Festival
cba

article by:
Phevos Kallitsis

Tales’ Rejection. Acoustic guitars, bass, percussions
and piano, colorful voices and dancers transforming
themselves into otherworldly creatures, combined

For the second consecutive year The Paros Jazz
Academy comes to the Paros Park and the outdoor Archilochos amphitheater on Tuesday July
10, at 21.30 with the Jasser Haj Youssef Quartet
for an evening of oriental jazz.
The evening holds great promise as the virtuoso
of the viola d’amore, Jasser Haj Youssef weaves
a melodic tapestry of Eastern and Oriental

The islands have the sea, the sun, the beaches,
the natural beauty, the holiday rhythm. Still
there is always something more you can
discover, a different proposal than the typical
touristic suggestions. In a gloomy period for the
country, it’s more than a pleasure to discover
initiatives that resist the supposed inevitability
of doomsday theories and take an optimistic
look into the future.

with a puppet show. A highly original musical and
theatrical extravaganza, The dirty granny’s fairytales
transfer you to another dimension with its unique
combination of media (1/8).
On the 2nd of August Maria Protopapa presents
a monologue based on a famous text by Alexandros
Papadiamantis, one of the most important greek
writers, which reveals the musicality and the sounds
of the Greek language even to the non speakers.

A cultural festival is not something new, or

Still the music events appeal to everyone who is

His perfect mastery of classical Arabic and

original as an institution, but sometimes it’s not the

interested to discover new sounds beyond languages.

traditional repertoire and his knowledge in

idea that brings something new, but its execution. The

Christos Thivaios, an exceptional artist with a great

musicology makes him one of the most promis-

newborn Festival of Serifos makes a great start. While

sense of humor, will be the opening performer at

ing exponents of the new generation of Arab

in other cultural festivals’ programs you just see a

the 1st Serifos Festival (20/7). His concert will

musicians. Joining him are renowned musicians

list of fashionable Greek singers, theatre tours with

include some of the most remarkable moments of his

Gaël Cadoux on the piano, Arnaud Dolmen

big names, overall programs that address the local

discography.

drums and Gwo Ka and Marc Buronfosse on

population, the organizers in Serifos tried to assemble

Two of the most interesting traditional bands

the acoustic bass.

acts that will appeal not only to the locals and the

playing are the Athenian group Fistiki Saloni and the

Greek visitors but to everyone who wants to discover

music group Yala. Fistiki Saloni, with an wonderful

Greek Culture. And more importantly the festival will

combination of traditional instruments with contrabass

be held at the small amphitheater of Kato Chora,

and percussion, will take us on “A musical journey

which resembles the ancient Greek amphitheatres and

from South Aegean to Epirus” presenting sounds from

offers a breathtaking, panoramic view of the Aegean.

the islands, the mainland and Asia Minor (3/8). Then

A great scenery for new cultural discoveries.

on the 11th of August Yala will present their sound

Jazz sounds under a Parian summer night sky.

serious
proposals

The theatre performances

always have the

problem of the language barrier but still the organizers

which takes a new look on traditional Cretan music
mixed with contemporary songs.

have made some interesting selections that may

Of course there are events appealing to the lovers

appeal to everyone. So don’t miss the Dirty Granny

of the international scene. A lot of concerts pay their

Eroticus, as a part of their tribute to five 20th century composers, which will also
include Ravel, Montsalvatge, Francis Poulenc and Kurt Weil (5/8).
You will also have the chance to travel musically through various continents with
the group Jazz Messages Quartet. Musical Improvisations influenced by a variety
of cultures on classic jazz pieces (30/7). In a Latin mood now, Janet Kapuya and
her band will perform songs from Buenos Aires, Madrid, Havana, the new and the
old Athens (31/7). A week earlier, the Andre Maia Band will present a “New Fado
Concept”, using traditional eastern instruments, such as kanun and bayan, instead of
the Portuguese guitar, but always remaining faithful to the expression of “Saudade”
-the loss, the sorrow, the regret (22/7).
The Festival is completed with three painting exhibitions in different parts of the
island. If then, apart from the famous sea, sun and food, you want to add culture to
your vacations in the greek islands, Serifos is the place to be

> Place: Serifos Island, Kato Chora Theatre
> From 20th of July to 12th of August
> Starting at 21.00

info

A cultural festival is not something
new, or original as an institution, but
sometimes it’s not the idea that brings
something new, but its execution.
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10 folktales
festival
th

This was the year Hollywood rediscovered the power of fairytales serving them in a new shiny
wrapping. The studios realised the magnificent ease by which these archetypical stories speak to
our inner selves.
The island of Kea (or Tzia for the locals) keeps the art of storytelling alive throughout the years
by organizing an annual Folktales Festival. This year on their special 10th year anniversary, the
festival hosts a large number of events, also addressed to the international audience. So if you are
on the island from 26 to 29 of July don’t miss it!
The festival opens on July the 26th with the art exhibition “The conspiracy of natural elements”
with rare material collected since the beginning of the festival, including some of the most
interesting Greek artists of our days (Cultural Centre “Stylianos Restis”). Also for the opening
night, an assemblage of musicians “From the four cardinal points” will take us to a magic voyage
with their sounds, accompanied by a collection of stories. Antonio Chincoa (Spain), Bedioui Lamia
(Tunisia), Daniel Gorney (USA), Kristin Groven Holmboe (Norway), Panagiotis Koulelis, Loukia
Konstantatou, Konstantinos Baltazanis, Jiannis Psimadas, (Greece) will create an amazing mosaic
of sounds and stories.
The main program of the festival begins with the Storytelling Circles where everyone is invited
to share a story, adding it to a storytelling maypole. You may also discover different forms of
expression of the storytelling procedure: Stories on the Beach (27/7 from 20.00), or a more “cinematic” storytelling like “Odyssey, Book 24: The land of the dead, The field,
peace” at the Grove theatre (28/7). On the 29th of July, the program continues with a tribute to Brothers Grimm, starting with a photographic exhibition and at 20.15 at St.
George Birgit Lehner will introduce you to folk variants and songs of the former Austro-Hungarian Empire, some truly “grim” tales with a blend of comic and tragic elements
(English and German).
And above all don’t miss the closing ceremony and the 10 year celebration, full of music. Dance, wine and snacks at Vourkari (Kinder garden) at 22.30. Also don’ t miss
the painting exhibition “Like a Fairytale” with various artists from 7 to 31st of July at Vourkari (Gallery Art s.a.). So even if you are not around during the days of the festival,
you can have a small taste. Check out the program. There is a lot more going on that you may discover than our own suggestions!

festival of the Aegean

The festival of the Aegean opened its doors in the

to watch Richard Strauss’ Salome, the controversial

Also, on the 13th of July, discover the Sunset

exceptional Apollo theatre of Syros island on June the

opera which changed the course of music in the 20th

Concert at the St. Nicholas Greek Orthodox Church

30th. It will last until the end of July. The program

century. Also for the Opera lovers the Greek Opera

where Choirs will perform a cappella sacred choral

includes choir music concerts, opera and symphonic

Studio will present famous Opera and Musical songs

music. And last but not least on the 15th of July in

orchestras from around the world, presenting some

on the 16th and 21st of July.

Miaouli Square, there will be a Concert of Syros

of the greatest masterpieces by Beethoven, Strauss,
Schubert, Theodorakis and more.

On the 17th of July, the Aquila Theatre of New

“Under the Stars”, with John Rutter who will present

York under the artistic direction of Peter Meineck

his piece Magnificat, followed by Ravel’s Bolero

The unique in Cyclades Apollo theatre has been

will present Euripides’ Hercules, which premiers

(with Maria Kasouni of the Greek National Opera)

described as the “La Piccola Scala” as it is a smaller

at the festival. For those who fall for waltz, Renato

and Beethoven’s finale from Symphony no.9 by the

scale replica of the famous Scala di Milano.

Zanella choreographs a collection of famous waltzes

Symphonic Orchestra of Tirana. The Admission is

On July 9, 11, 13, 14, 16 the Symphonic Orchestra

by Strauss, Minkus, Prokofiev as well as more

free so please be there earlier and bring a chair with

of Tirana with choruses from USA, Canada and Greece

modern expressions of the genre by Brian Eno, Laurie

you!

conducted by Peter Tiboris will present the “The Epic

Anderson and John Hassel, featuring

and Historic Genius of Beethoven”. On the 10th,

Soloists and Chorus dancers of the Greek National

12th and 14th of July we will have the opportunity

Opera Ballet.

Principals,

Music, stars and wonderful Syros, what more
could you ask for?
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Εξαπλώνεται στο
Αιγαίο...
Με 12 σημεία λιανικής
πώλησης (Super Market) &
με 3 καταστήματα Cash &
Carry, η Βιδάλης Μάρκετ
είναι η μεγαλύτερη ελληνική
αλυσίδα σούπερ μάρκετ που
δραστηριοποιείται στο Αιγαίο.
Με σαφή προσανατολισμό
την εξυπηρέτηση του πελάτη,
την ποιότητα και τις χαμηλές
τιμές συνεχίζει την ανάπτυξη
της, κόντρα στα σημεία των
καιρών και την κρίση στην
ελληνική αγορά, με ένα
νέο κατάστημα χονδρικής
πώλησης στην Τήνο.

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, widescreen televisions for watching the sport
events and selected music till very late...
Chora, D. Drosou 12,
+30 22830 23375
Cafe-Bar
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Σαντορίνη
γεύση
Dionysos Cuisine
Φηρά, 22860 23845
Εστιατόριο
Classico Restaurant
Εξαιρετικό περιβάλλον που
σας προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, συνδυάζοντας το μπάνιο στη θάλασσα, ένα εύγευστο γεύμα και το
ποτό σας.
Καμάρι, Παραλία,
22860 34245
Εστιατόριο
Katrin Gallery
Φηρά, 22860 23200-1
Εστιατόριο
Koukoumavlos
Φηρά, 22860 23807
Εστιατόριο
Pelekanos
Οία, 22860 71553
Εστιατόριο
Sphinx
Φηρά, 22860 23823
Εστιατόριο
Vanilia
Φηροστεφάνι, 22860 25631
Εστιατόριο
Άμπελος
Φηρά, 22860 25554
Εστιατόριο
Αρχιπέλαγος
Φηρά, 22860 24509
Εστιατόριο
Γεύσεις Ελλάδας
Καρτεράδο, 22860 24224
Μεζεδοπωλείο
Ελιά
Φηρά, 22860 23165
Εστιατόριο
Νυχτέρι
Καμάρι, 22860 33480
Μεζεδοπωλείο-Εστιατόριο
Ποσειδών
Καμάρι, 22860 33994
Εστιατόριο
Σελήνη
Φηρά, 22860 22249
Εστιατόριο
Φανάρι
Φηρά, 22860 25107
Εστιατόριο

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

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

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

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 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
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
Μικρό Καφέ
Χώρα, Ευαγγελιστρίας 42,
22830 22730
Cafe
Ξέμπαρκο
Πρωινά, καφές, ούζο, ποικιλί-

se

ες, γλυκά παραγωγής μας. Το
Ξέμπαρκο ανανεώθηκε και
με νέα διεύθυνση προσφέρει
πολύ καλή ποιότητα σε προσιτές τιμές.
Χώρα, Ακτή Έλλης 1,
22830 22860
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 μεσογειακή κουζίνα. Ο σέφ μας
μαγειρεύει μόνο ότι βρίσκει
καθημερινά φρέσκο στην τοπική 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
Παρ. 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 Ναυάγιο, 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
Χάντρες
Παροικιά, 22840 53563
Club

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

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
Dyo Tzitzikia
sta Armyrikia
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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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

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

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
Ε-αμέ

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, Π. 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
Βαποράκι
Φοινικιά Άνω Σύρου,
22810 83725
Εστιατόριο

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
Θαλασσινό αεράκι με ζεστό
φαγάκι και δροσερό κρασάκι. Ειρήνη Μαραγκού, Νίκος
Παπουτσάκης
Αζόλιμνος, 22810 81588
Εστιατόριο
Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325
Εστιατόριο
Θεία Μέθη

Η Θεία Μέθη ξεφεύγει από
φαγάδικο και μεζεδάρει στη
γεύση!
Ερμούπολη, Χίου 43,
6908 520165
Μεζεδοπωλείο
Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150
Εστιατόριο
Μάσα σούρα
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 81744

Μεζεδοπωλείο
Νησιωτοπούλα
Ερμούπολη, Πλ. Παπάγου
22810 81214
Εστιατόριο-Ταβέρνα
Ξανθομάλλης
Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου
& Ι. Καποδίστρια
Ταβέρνα
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 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
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
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 θάλασσα, απολαύστε το μπάνιο
σας μαζί με καφέ, club
sandwich, δροσερή φρουτοσαλάτα, παγωτά, βάφλα,
χυμούς, μπύρες και ποτά
από το πρωϊ μέχρι αργά το
βράδυ.
Βάρη, 6945 234077
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 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,
6945 234077
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

30
βιβλίο
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Νέα Υόρ κη
Σύρος
Τί κοινό έχουν Σύρος και Νέα Υόρκη; Πρώτον, είναι εμπορικά κέντρα που χτίστηκαν από πρόσφυγες και μετανάστες. Δεύτερον, τον 19ο αιώνα υπήρχε απ’ ευθείας ατμοπλοϊκή γραμμή που τις συνέδεε. Τρίτον, το βιβλίο-έρευνα του δημοσιογράφου Αχιλλέα Πεκλάρη και του φωτογράφου Αλ. Λαμπροβασίλη “Hopes, Dreams
+ Hard Times” (“Βιβλιοπωλείον της Εστίας”, 2010), με 150 πορτραίτα-ιστορίες
νεοϋορκέζων (από νταβατζή μέχρι τραπεζίτη και από άστεγο μέχρι τον Νόαμ Τσόμσκι), που από το Μουσείο Μπενάκη ταξίδεψε στα φεστιβάλ φωτογραφίας της Νέας
Υόρκης και της Σαγκάης. Τώρα επαναλαμβάνεται στη Σύρο, με φωτογράφο τον
Στέφανο Μαμίδη, με πορτραίτα και ιστορίες 70 κατοίκων του νησιού.
Αυτά και πολλά άλλα (πχ. ζωντανή σύνδεση με Μπρούκλιν!) στην εκδήλωση
για την παρουσίαση του βιβλίου και την αναγγελία/preview του νέου project, στις
21 Ιουλίου, στις 21.00 στο bar Elia, στην Ερμούπολη.

Κυκλαδίτικης ιδιοσυγκρασίας
cba

Kείμενο:
Γιώργος Φακορέλης

«...Οι μεγάλες αλιτάνες ήταν γεμάτες με κάθε
λογής λουλούδια της εποχής, οι χειμωνιάτικοι
βασιλικοί μοσχομύριζαν, τα τελευταία γενναία τριαντάφυλλα με πείσμα κρατιόντουσαν
στα κοτσάνια τους, οι λεβάντες, ο δυόσμος,
η αμπαρόριζα, το αγιόκλημα, η λουίζα, η φασκομηλιά και η ματζουράνα αρωμάτιζαν τις
ανάσες των περαστικών.»
Η Μαρία Γυφτογιάννη στο μυθιστόρημα
αυτό (“Δομινίκη, η ζωή της από λάβα και αλμύρα”, εκδόσεις Ωκεανός), χτίζει με ποιητική
γραφή και περισσή ευαισθησία ένα κινηματογραφικό οδοιπορικό, γύρω από την εξιδανικευμένη προσωπικότητα της κεντρικής του ηρωίδας
Δομινίκης και του οικογενειακού, κοινωνικού
και θρησκευτικού της περίγυρου. Ταξιδεύει τις
αισθήσεις και τα αισθήματα του αναγνώστη
μέσα από μοναδικές εικόνες, μυρωδιές, και γεύσεις στις τοποθεσίες, την ιστορία, τους θρύλους
και τις παραδόσεις της Σαντορίνης και στις κοινωνικές, εμπορικές και πνευματικές σχέσεις της
με τη Σύρα, την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι χαρακτήρες της, άριστα δομημένοι, προσεγγίζονται με ψυχαναλυτικό τρόπο υπό τη σκιά
του ηφαιστείου, που ευθύς εξ αρχής συνεχώς
υπενθυμίζει το εκρηκτικό ταμπεραμέντο και
την ασυμβίβαστη, ως άλλη δύναμη της φύσης,
ψυχοσύνθεση της Δομινίκης. Το ηφαίστειο που
τελικά, σαν κατατρεγμένη από τη μοίρα ηρωίδα
αρχαίας τραγωδίας, επέλεξε να γίνει εξορία και
τελευταίο της καταφύγιο μακριά από τους ανθρώπους αλλά κοντά στην αγάπη.
Ξεκινώντας την ιστορία της από το τέλος,
με συνεχείς χρονικές αναδρομές, περιφέρει την
ψυχή μας πάνω και μέσα από τη φύση και τη
θάλασσα, τη ναυτοσύνη, τα ήθη, τη θρησκευτικότητα και τις δεισιδαιμονίες, την πολιτική
ίντριγκα, την οικιακή οικονομία, τα στολίσματα,
τα ντυσίματα, τις γιορτές και τις λύπες, τη φιλία
και την απανθρωπιά, την αγάπη, το μίσος και τα
πάθη της αστικής και της εργατικής τάξης του
νησιού από τις αρχές του 20ού αιώνα και της
παραδοσιακής καλλιέργειας του αμπελιού και
της μικρής ντομάτας μέχρι τη βιομηχανοποίηση
της οινοπαραγωγής.
Είναι ένα μυθιστόρημα που μας μυεί με απολαυστικό τρόπο στις ιδιαιτερότητες της κυκλαδίτικης ιδιοσυγκρασίας.

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”, Συριανών
Καφεποτείο Βάρη Cafe-bar Εν Πλω 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, ΚαφέΖαχαροπλαστείο 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

Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Scala Shop Gallery,
Cafe-bar Galleraki, Island Myconos Travel,
Cine Manto
Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο
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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 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

