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Διανέμεται Δωρεάν
Τεύχος #26
Αύγουστος 2012

06 // Πολιτισμός κατά ριπάς
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Υπεύθυνη σύνταξης
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08 // Από τα πανοράματα στην ανθρώπινη φιγούρα. Αναδρομική έκθεση του Αλέξη Βερούκα
1992-2012 στη Σύρο
09 // Ανεκτίμητες Στιγμές στην Πάρο

το

09

εξώφυλλο

Σύμβουλοι έκδοσης
Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου

10 // Φιλοσοφία, Τέχνες, Λογοτεχνία
Συμπόσιο φιλοσοφίας στη Σύρο
11 // Αντανάκλασις
Μουσικό Φεστιβάλ Μυκόνου

Σπήλιος Πέτζας
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Επιμέλεια κειμένων
Γεωργία Ματσούκα
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Βαγγέλης Αραγιάννης

12 // Όγδοο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασσικής Μου-

Γιώργος Ασσύριος

σικής Κυκλάδων

Γιάννης Βαβίτσας

14 // Η Σαντορίνη με άλλη ματιά...
15 // Φεστιβάλ Νάξου

Πάνος Δραμυτινός

Έρωτες, ξενοιασιά, φιλίες, ξεφάντωμα. Πόσες προσδοκίες να ξεπληρώσει ένας μήνας; Πόσες

Φοίβος Καλλίτσης

ελπίδες να αναπτερώσει; Πόσα ταξίδια να κάνει πραγματικότητα; πόσα να φωτίσει το ένα

Χαρά Λεδάκη
Μαρίνα Ρηγούτσου

τρίτο του καλοκαιριού; Πόσα να πάρουν οι κόκκοι της άμμου και πόσα να φέρουν τα κύματα

Γιώργος Μανίνης

της θάλασσας; Ο μήνας που χωράει στις μέρες του δυο ολόγιομα φεγγάρια έχει το βάρος της

Χρυσή Πυρουνάκη

14

μισής μας ευτυχίας. Και μπορεί να καταφέρει πολλά. Παίρνουμε στα χέρια μας τον χρόνο και

16 // David Helbock
Συνέντευξη στον Βαγγέλη Αραγιάννη
18 // Τέλος ψευδαισθήσεων
του Γιώργου Ασσύριου

Αγγλική Έκδοση

τον πάμε κατά κει που θέλουμε. Σπουδαία η επιλογή της ραστώνης, της τεμπελιάς. Καθαρίζει

Φοίβος Καλλίτσης

το μυαλό και μας δίνει δύναμη να σηκωθούμε ψηλότερα.

Κωνσταντίνος Λόντος

Καλή ανάβαση!

Εικονογράφηση

Τζένη Παπαζιού

Βασίλης Ευδοκιάς

19 // Συναίνεση με... ένεση
από τον Νικόλα Καμακάρη

Υπεύθυνοι Διανομής
Πάρος - Τάκης Παντελαίος
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Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο της Λίας Κουτελιέρη

20 // Φτηνοί εντυπωσιασμοί ή φθηνό εισιτήριο
του Φοίβου Καλλίτση
21 // Ηχοτόπια που χρήζουν ακρόασης

Έργα της παρουσιάζονται αυτό το διάστημα στη γκαλερί
Αστρολάβος στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης με τίτλο

22 // Δοκίμια, έρωτες, μυστήριο...

“2011 - 2012 Exclusives”.

Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης
Λογιστήριο
Αβάκιον

23 // English version of Serious

περιβάλλοντος που ζητά να λειτουργήσει ως ένα πέρασμα σ’
ένα παράλληλο σύμπαν, σε μία άλλη διάσταση, που στοχεύει
να συν-κινήσει το σύνολο των αισθήσεων του θεατή που

20

24 // Jazz piano concert by David Helbock

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

210 8214744

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.

κατά τρόπο αντικειμενικό, υποκειμενικό, είτε καθ’ υποβολή,
επιθυμώ να συμμετέχουν στην πρόσληψη του έργου”.

Serious
Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος
Τ. 22810 79449
www.serious.gr
info@serious.gr

προσλαμβάνει το έργο. Όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση,

28 // Οδηγός Νησιών / Guide
Τάσεις, προτάσεις

έκδοση 3.0. Ελλάδα.

Αριστοτέλους 48, Αθήνα

F. 22810 79409

26 // The Park of Paros Festival

αδειοδοτημένο με Creative Commons c Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (Attribution - Share Alike)
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό μόνο του αδειοδοτημένου με c

Έκδοση
και εγκατάσταση) βασίζονται στη δημιουργία ενός

Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι

Παπαζιός & Συνεργάτες

Βιβλιοπροτάσεις από τη Χρυσή Πυρουνάκη

Η ίδια λέει για τη δουλειά της: “Τα έργα μου (ζωγραφική

c SOME RIGHTS RESERVED

Εκτύπωση
ΔΙΑΣΤΑΣΗ - Γραφικές Τέχνες

Ελλείψει ειδικής σήμανσης, για το λοιπό εκ του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious
ισχύει το © ALL RIGHTS RESERVED.

c
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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.

Τζαζ συναυλία με το
Takis Barberis Group
σε μια ξεχωριστή και
συγχρόνως ιδιόρρυθμη
συνύπαρξη Ανατολής
και Δύσης, στο Μέγαρο
Γκύζη στις 21.00. Είσοδος ελεύθερη.
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Προβολή της ταινίας
“Οι Εκδικητές” του
Τζος Γουίντον στο Σινέ
Μαντώ έως τις 30/8.
Ώρα έναρξης 22.30.

14

Σαντορίνη

15
Πάρος

Ολοκληρώνεται η έκθεση ζωγραφικής και κατασκευών του Δημήτρη
Κουτσιαύτη στο κτίριο
Μαρίνας στην παραλία
Νάουσας.

22

Σύρος

Έκθεση με έργα των
παιδιών της “Στέγης
Ανηλίκων Σύρου” στη
Θεία Μέθη, έως τις 20
Αυγούστου.

Συνεχίζεται η έκθεση
“Σύγχρονοι μαρμαρογλύπτες της Έξω
Μεριάς Τήνου” στο
Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο. Έως
τις 30 Σεπτεμβρίου.

17

30 Πάρος

Η θεατρική παράσταση
“Ιφιγένεια εν Αυλίδι”
του Ευριπίδη από την 5η
Εποχή Τέχνης, σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Βέροιας, παρουσιάζεται
στο θέατρο Πάρκου
Πάρου στις 21.00.

Τήνος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με τίτλο
“Μικροί αρχιτέκτονες
εξερευνούν το χωριό”
στο Λαογραφικό Μουσείο Τριποτάμου. Ώρα
έναρξης 12.00.

Μύκονος

Τήνος

Έκθεση γελοιογραφίας
του Κώστα και του
Βασίλη Μητρόπουλου
στο Σπίτι του Σκίτσου
στον Φαλατάδο. Έως
τις 9 Σεπτεμβρίου.

24

Στο Σινέ Έναστρον
στο Πάρκο Πάρου
προβάλλεται η
κλασική ταινία μυστηρίου “Το Γεράκι
της Μάλτας” με
ελεύθερη είσοδο.
Ώρα έναρξης 21.30.

Κυριακή

Σύρος

Βραδιά flamenco στον
πολυχώρο Elia στις
22.00 (11 και 12/8).
Συμμετέχουν: Γιώργος
Βαλλίρης κιθάρα,
Γιώτα Πεκλάρη χορός,
Γιώτα Ηρωίδου φωνή.

Η ταινία “Amazing
Spider-Man” του Marc
Webb προβάλλεται
στο Cine Manto έως
τις 19/8. Ώρες έναρξης
21.00 και 23.00.

Πάρος

Τήνος

11 12

25

13

Σύρος
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων ΝΤΠ στον χώρο
εκδηλώσεων Αυλή στην
Ερμούπολη.

16

Σύρος
Η θεατρική παράσταση
“Συμβολαιογράφος”
του Νίκου Βασιλειάδη
με την Υρώ Μανέ στο
Θέατρο Απόλλων, στις
21.00.

Παιδική αφηγηματική παράσταση με
τίτλο “Αλήθεια είναι
ή ονειρεύτηκα;” με
την παραμυθού Σάσα
Βούλγαρη, στο Μέγαρο
Γκύζη στις 21.00.
Είσοδος ελεύθερη.

19

10

Σαντορίνη

Σάββατο

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Αύγουστος 2012

Σύρος

Σύρος

31

Ο Στάθης Δρογώσης
στον χώρο εκδηλώσεων Αυλή στην
Ερμούπολη.

26

Συναυλία λήξης της
Μουσικής Κατασκήνωσης της
Φιλαρμονικής Δήμου
Σύρου-Ερμούπολης
στο Ποιμαντικό Κέντρο
Άγιος Παύλος στην Ποσειδωνία στις 20.00.

Σύρος

Υπό το φως του φεγγαριού... στην παραλία

Αζολίμνου θα απλωθούν μουσικές και ακούσματα μεθυστικά. Ρεμπέτικα, λαϊκά, παραδοσιακά, στις 31 Αυγούστου, θα γεμίσουν
κάθε πλευρά της όμορφης παραλίας.
Στην ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση που διοργανώνει ο εκπολιτιστικός σύλλογος Μάννα Αζολίμνου, συμμετέχουν: Χρυσούλα Κεχαγιόγλου φωνή, Μάνος Δελωτής κιθάρα-φωνή,
Αντώνης Μαραγκός μπουζούκι, Αρίστος
Βαμβακούσης μπουζούκι/φωνή, Γιάννης
Φράγκος βιολί, Νίκος Μανίκας κρουστά,
Αντώνης Τζίκας μπάσο.

click

eshop.cosmosyr.com
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Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς κ α τ ά ρ ι πά ς
κειμενο:
Γεωργία Ματσούκα

cba

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στην Τήνο υποκλίνονται στον χαρακτηριστικό της ρόλο
ως “νησί της Παναγίας”, χωρίς να αντιπαρέρχονται το έτερο προσωνύμιό της ως “νησί του Αιόλου”.
Ίσως γι’ αυτό, ό,τι έχει σχεδιαστεί για αυτόν μήνα δεν βροντοφωνάζει

Ελιξίριο
πολυσυμμετοχικότητας
Φυσικά, όπως σχεδόν σε κάθε κυκλαδονήσι, υπάρχουν εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων του νησιού. Δεν λείπουν οι παραδοσιακές στιγμές, με τη γιορτή του

για να επικαλύψει τη θρησκευτική κατάνυξη, αλλά στέλνει ριπές

μελιού και το “Ρακιζιό” που έρχονται ως συνέχεια της γιορτής της κάπαρης και

ισχυρών ψιθύρων που φιλοδοξούν να αντηχήσουν στην ψυχή

κού Κέντρου σε συνεργασία με συλλόγους και αδελφότητες, οι οποίες περιλαμ-

του κοινού. Πολυσυλλεκτικό, συνεχίζει ως συνδυασμός των
δυο του χαρακτήρων: του λαϊκού πολιτισμού και της σύγχρονης δημιουργίας.

Μο ν τ έ ρ ν α ακ ούσματ α

της αγκινάρας που προηγήθηκαν. Γίνεται μια σειρά εκδηλώσεων του Πνευματιβάνουν μεταξύ άλλων ημερίδες αφιερωμένες στην πολύπλευρη πνευματικότητα
της Τήνου. Έτσι, στις 13 Αυγούστου γίνεται η επιστημονική ημερίδα “Η Τήνος
των Βαλκανικών Πολέμων”, ενώ στις 22 “Ο Μαρμαρένιος της άμμου”, μια αναφορά στο μαρμαρόστρωτο οδικό δίκτυο προς τον Όρμο Υστερνίων. Επίσης, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Πνευματικού Εκπολιτιστικού Κέντρου Πανόρμου
με εικαστικές εκθέσεις, αφιερώματα στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Πύργου, χορωδιακές βραδιές. Το Tinos Jazz Festival 2012 του οποίου η 4η έκδοση φέρει τον
τίτλο “Jazz Visions”, από 24-26 Αυγούστου, ξεκινάει κάθε βράδυ στις 21.30 με

O Κωστής Μαραβέγιας κάνει μια στάση στα Λουτρά της Τήνου την Παρασκευή 17

ελεύθερη είσοδο και φιλοξενεί καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ολλανδία, το

Αυγούστου για να τραγουδήσει τη “Λόλα” μαζί με την μπάντα του, ανανεωμένη και εμπλου-

Αζερμπαϊτζάν και τη Γερμανία. Το Μουσείο Κώστα Τσόκλη, εκτός από τη διαρ-

τισμένη με νέους μουσικούς και νέα όργανα. Μια εγγυημένη γιορτινή στιγμή με χαμηλό εισι-

κή έκθεση, διοργανώνει εβδομαδιαία εικαστικά εργαστήρια για ενήλικες καθόλη

τήριο. Λίγες μέρες αργότερα, στις 22, ξεκινάει στα Λουτρά ένας νέος θεσμός: Η “1η Συνάντηση

τη διάρκεια του μήνα. Κι αφού βρεθήκαμε ανάμεσα στα πολλά εργαστήρια που

Ροκ” με φιλόδοξα νεανικά σχήματα, όπως οι Kiss the Frog, οι ContomanicA και οι Πα.Με.Για.

συγκροτούνται στο νησί, ας σημειώσουμε το Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κεραμι-

Φρα.Πε.. Ελεύθερη η είσοδος, όπως και στο πάρτι με την Sugahspank και τον Mc Yinka όπου θα

κής στην Αετοφωλιά, στις 11 και 12 Αυγούστου, που προσφέρει μαθήματα κατα-

παρουσιάσουν το νέο τους live set, αλλά και τον Alex Retsis, τον Βαγγέλη Ντουμανά και την Αναστασία

σκευής και ζωγραφικής αγγείων και αγγειοπλαστικής για μικρούς και μεγάλους,

Παπαγεωργίου. Για να δούμε…

Μ ι α ι δ ι αί τ ερη ε κ δ ή λ ωσ η λ ό γ ο υ

τα έργα των οποίων θα ψηθούν στο παραδοσιακό καμίνι. Τέλος, στην ατζέντα
ευτυχώς υπάρχουν θεάματα και προγράμματα για παιδιά, όπως θέατρο σκιών με
τον Γ. Νταγιάκο στις 17 και θεατρικό παιχνίδι βασισμένο στον “Ψεύτη βοσκό” του
Αισώπου από τη θεατρολόγο Λίλα Βιδάλη στις 26.

Το καλλιτεχνικό αφιέρωμα “Αναστασία - Κιοσέμ” αναφέρεται στην πανέμορφη Κιοσέμ, την πιο δυναμική γυναίκα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για την βαλιντέ σουλτάνα (κάτι σαν το σύγχρονο “βασιλομήτωρ”) που γέννησε τον Μουράτ Δ’ και τον τρελό Ιμπραήμ και η οποία
έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε χρόνια ιστορικά κρατώντας στα χέρια της τα ηνία της διακυβέρνησης για μισό αιώνα. Το σημείο που την δένει με το νησί
είναι το ερώτημα αν είχε τηνιακή καταγωγή. Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του μέσα από την αφήγηση του Νίκου Μιχαηλίδη, τον οποίον θα
συνοδεύει η μουσική και τα τραγούδια ενός εξαιρετικού σχήματος παραδοσιακής μουσικής. Στις 3 του Σεπτέμβρη, με ελεύθερη είσοδο.

Εικ ασ τ ι κά δρ ώμ ε ν α
Τα εικαστικά δρώμενα του νησιού είναι διάσπαρτα στο νησί. Ενδεικτικά, η “Η Ποιητική
της Ύλης” στο Φαλατάδο μέχρι τις 25 Αυγούστου, όπου η Μαρία Βιδάλη και ο Θεόφιλος
Ιερόπουλος σχεδιάζουν ένα ταξίδι ανάμεσα στην ύλη, την ποίηση και τον χρόνο, μέσα
από κύκλους φθοράς και δημιουργίας, σε μια προσπάθεια γεφύρωσης μέσων, τεχνικών
και ιδεών από διαφορετικά πλαίσια, όπως η video art. Σε έργο της έκθεσης συμμετέχει η special effects make up artist Ελεάνα Κουφάκη. Την ίδια περίοδο στη Χώρα,
στο Παλιό Σφαγείο, οι “Εικόνες μιας χαμένης συνείδησης” σε επιμέλεια του Μάνθου
Δελλατόλα και με τη συμμετοχή της Στέλλας Βιδάλη και της Εμμανουέλας Δελλατόλα
ασχολούνται με τον κατοπτρισμό του απορρίμματος στο φακό, “την ψευδαίσθηση ότι
θα αποτυπωθεί στο φωτογραφικό χαρτί και θα παραμείνει εκεί, ότι αν γυρίσεις στιγμιαία
τη ματιά σου, θα απουσιάζει”, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. Επίσης, από τις 18 έως
τις 30 Αυγούστου, έκθεση κοσμημάτων με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Δαντέλα και σύρμα”
από την Αριάδνη Βιδάλη, στον Αρνάδο. Τέλος, μια σειρά φωτογραφικών εκθέσεων με διάφορες
αφορμές.

> Πληροφορίες - προπώληση εισιτηρίων:
Δημαρχείο Τήνου – Ευαγγελιστρίας 72
> Τηλ.: 22833 60112
> e-mail: festivaltinou@gmail.com
> Facebook: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΝΟΥ

info
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Από τα
πανοράματα
στην

ανθρώπινη
φιγούρα

09
πάρος

Πενήντα πέντε έργα, καταγραφή της πορείας του Αλέξη Βερούκα, παρουσιάζονται στην αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη στη
Σύρο.
Στην έκθεση με τίτλο “Αλέξης Βερούκας–Ζωγραφική 1992-2012” παρουσιάζονται έργα που καλύπτουν όλη την εικαστική πορεία του καλλιτέχνη και αναδεικνύουν τις διαφορετικές πλευρές της και την εξέλιξή της στο
πέρασμα του χρόνου. Ειδικότερα η έκθεση καλύπτει τη διαδρομή του ζωγράφου από την “εξωτερική στην εσωτερική όραση”. Από την εποχή που
κυριαρχούν στη δουλειά του οι όψεις πόλεων, σπιτιών, δρόμων, ή ακόμα και
αρχαίων θεάτρων, ως την πρόσφατη δουλειά του, όπου ο Αλέξης Βερούκας
στρέφεται από τα εξωτερικά αντικείμενα στον εσώτερο εαυτό του. Μια απογύμνωση που χρειάζεται τόλμη να την ομολογήσει κανείς και εκφράζει μέσα
από τις στάσεις του σώματος ενδότερες καταστάσεις της ψυχής.
Η έκθεση της Σύρου, αναπτυγμένη σε τέσσερις ενότητες, δείχνει ακρι-

Αλέξης Βερούκας

βώς αυτήν τη διαδρομή. Ξεκινά με έργα από την πρώτη ατομική έκθεσή του

αναδρομική έκθεση 1992-2012

τις γνωστές πανοραμικές όψεις πόλεων (Αθήνα, Μαδρίτη, Βαρκελώνη κ.ά.)

στο Παρίσι (1992), με κενούς εσωτερικούς χώρους και γυμνά, συνεχίζει με
και με την ενότητα των αρχαίων θεάτρων στην γκαλερί “Βουρκαριανή” στη
Τζιά (2002), και καταλήγει στην τελευταία δουλειά του, την οποία πρωτοπαρουσίασε πέρυσι στην Art Athina.
Σ’ αυτή τη φρέσκια ενότητα θα επικεντρωθεί και η έκθεση, με αυτοπροσωπογραφίες, διπλά πορτρέτα σε εσωτερικούς χώρους, σώματα εγκιβωτισμένα σε μοτίβα ισλαμικής κεραμικής, καθώς τον ενδιαφέρει η γεωμετρία
της ισλαμικής τέχνης,

Ζωγραφική αφήγηση
Στο κείμενό της για τη ζωγραφική του Αλέξη Βερούκα, η Μάρω Δούκα γράφει στον κατάλογο της έκθεσης: “Προσπαθώντας να πιάσω την άκρη του
νήματος στην αφήγηση του Αλέξη Βερούκα, αφηγούμαι στη ζωγραφική, για
μένα την πεζογράφο, δεν θα μπορούσε να σημαίνει παρά την αβεβαιότητα
του χρώματος, που καλείται να υποστηρίξει τη γραμμή και την αγωνία της
γραμμής, που καλείται να επιβάλει τους όρους της στο χρώμα. Γραμμή και

Ανεκτίμητες Στιγμές
στην Πάρο
Ανάμεσα σε πατροπαράδοτα νησιώτικα γλέντια και πολιτιστικές εκδηλώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα λόγω του καθιερωμένου
λαμπρού εορτασμού της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στην Πάρο προβάλλουν εκδηλώσεις
σύγχρονου πολιτισμού. Μια πανσπερμία δρώμενων με φορείς τον δήμο, συλλόγους και πολιτιστικούς οργανισμούς που κινητοποιούνται
στο νησί. Ο Αύγουστος ποικιλόχρωμος.

χρώμα στην υπηρεσία ενός αεικίνητου φιλάνθρωπου βλέμματος, ακατάπαυστα τροφοδοτούμενου από το συναίσθημα, που καλείται και αυτό με τη σειρά του να συνομιλήσει εριστικά με την ταξιθέτρια λογική.

Καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού γίνονται

πιανίστας Τάκης Φαραζής. Λίγες μέρες μετά, στις
18, το μουσικό σκηνικό αλλάζει, γίνεται παραδοσιακό μεσογειακό: ο μοναδικός Ross Daly συναντά
τις περγαμηνές του τζαζίστα Βασίλη Ρακόπουλου,
τη λυράρισσα Κέλυ Θωμά αλλά και τους πολύ αξιόλογους μουσικούς Άγγελο Πολυχρόνου και Πέτρο
Βαρθακούρη. Επίσης, η “Ιφιγένεια εν Αυλίδι” κάνει
μια στάση στο νησί στις 30, ενώ την άλλη μέρα, και
πάλι στο Πάρκο Πάρου, πραγματοποιείται συναυλία
ρεμπέτικου με τον Κώστα Καλαφάτη και τον Γρηγόρη Βασίλα.

αρκετές εκθέσεις έργων τέχνης, ενώ το σεμινάριο

Η νηφαλιότητα του τοπίου που ακυρώνει τη φθορά, ο οξύς πόνος του

“Μαρμαρογλυπτική των Κυκλάδων” θα διεξαχθεί

Βιωματικό φεστιβάλ

σώματος που αποστρέφεται την ωραιοπάθεια, η αδιαλλαξία της ανάγκης

στην Παροικιά από το Εργαστήριο Γλυπτικής Πε-

που ματαιώνει τον συμβιβασμό, η επιμονή του χώρου που αντιστέκεται στη

ραντινού αρχής γενομένης στις 11 Αυγούστου. Λίγο

μακαριότητα.

μετά τον Δεκαπενταύγουστο, στις 19, η συγγραφέ-

Δυναμική εφόρμηση στον χώρο των πολιτιστικών
εκδηλώσεων κάνει για τρίτη χρονιά το βιωματικό
φεστιβάλ “Διαδρομές στη Μάρπησσα”. Η ομάδα διοργάνωσης αποτελείται από 50 περίπου εθελοντές οι
οποίοι προσφέρουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις
προκειμένου να υλοποιείται το όραμα για την ανάδειξη του αυθεντικού χαρακτήρα του ομώνυμου χωριού
της Πάρου μέσα από δράσεις των κατοίκων και των
επισκεπτών και με κέντρα ενδιαφέροντος την αρχιτεκτονική, τη λαογραφία, τα εικαστικά και τη μουσική.
Έτσι, με μότο “δημιουργήστε τη δική σας διαδρομή
και ελάτε να περπατήσουμε μαζί στη Μάρπησσα” ο
παραδοσιακός οικισμός ανθίζει από τις 24 μέχρι και
τις 26 Αυγούστου. Ανάμεσα στις δράσεις, μια συναυλία του Filocalia Romana Quartet,τσαμπούνες και
τουμπάκια που διαχέουν τους ήχους τους, παραδοσιακά γλέντια, περίπατοι σε ομαλό κι ανώμαλο δρόμο
αλλά και εκδηλώσεις λόγου. Στις 25 του μήνα, ένα
ταξίδι εξερεύνησης και παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού· την παρουσίαση της “Διαδρομής στ’

Από τη μια περίοδο στην άλλη, εδώ και είκοσι χρόνια, με τις αισθήσεις

ας Ιωάννα Καρυστιάνη θα βρίσκεται στο θέατρο

του στον τροχό, από το ένα ταξίδι στο επόμενο, από το έξω και από το ψηλά

Λευκών όπου θα συνομιλήσει με τους φοιτητές της

προς το πλησίον και το ένδον, αμφίδρομα, πάντα με τις ίδιες πολυμήχανες

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανε-

εμμονές του ο Αλέξης Βερούκας, αλλά και πάντα πολιορκητής εκπορθητής

πιστημίου της Ρώμης. Στο τέλος του μήνα, ο θίασος

ανικανοποίητος των ορίων του”.

Αργύρη Αθανασίου δίνει τρεις παραστάσεις θεά-

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητι-

τρου σκιών (στο Προαύλιο Γυμνασίου στις 29, στο
Προαύλιο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στις 30 και στην

σμού Σύρου με την επιμέλεια του Γιώργου Αλτουβά.

Πλατεία Κώστου στις 31), επαναφέροντας στο προσκήνιο τις θεραπευτικές ατάκες του Καραγκιόζη.

> Πινακοθήκη Κυκλάδων

Στον Αϊ Γιάννη Δέτη

> έως 2 Σεπτεμβρίου
> Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.30 -13.30 και
19.00 - 22.00 (εκτός Δευτέρας πρωί).

info

άστρα” αναλαμβάνει ο Θανάσης Ευαγγελόπουλος. Την επομένη, “Ιστορίες μυστηρίου στη
Μάρπησσα”· ένας περίπατος με ιστορίες, αφηγήσεις, αινίγματα, μυστήριο και λιγάκι τρόμο
για μικρούς και μεγάλους. Επίσης, δεν παραλείπονται εκδηλώσεις για παιδιά, όπως το κουκλοθέατρο “Ο μισοκοκοράκος” από το Εργαστήρι
Μαιρηβή, ένα εργαστήρι κατασκευής κούκλας
από την Εύα Χειλαδάκη και απογεύματα με παραδοσιακά παιχνίδια.

Στις 13 Αυγούστου στο Πάρκο Πάρου, μια συναυλία για φωνή και πιάνο που φιλοδοξεί να παρασύρει
το κοινό σε άλλοτε τρυφερές κι άλλοτε εκρηκτικές
στιγμές. Η Έλλη Πασπαλά ερμηνεύει αγγλόφωνα
τραγούδια αλλά και κομμάτια με περίφημες ελληνικές υπογραφές. Τη συνοδεύει ο δεξιοτέχνης

70%

έως

Πρωτοπαπαδάκη 12 - Ερμούπολη, 22810 88227
Νικολάου Γκύζη 7 - Τήνος, 22830 23379
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Αντανάκλασις

Μουσικό Φεστιβάλ Μυκόνου

Το μεγαλύτερο site
ανταλλαγής σπιτιών στον κόσμο
προσφέρει τη δυνατότητα
για δωρεάν διακοπές
Διαμέρισμα στο Μανχάταν

Ανάμεσα σε καλοκαίρι και φθινόπωρο το φετινό φεστιβάλ Αντανάκλασις εκφράζει τις εναλλαγές χρωμάτων και διαθέσεων των δυο
εποχών.
Μεγάλο, ηλιόλουστο διαμέρισμα σε πολυτελές
κτίριο απέναντι από το
Central Park. Δίπλα σε
μουσεία, θέατρο, εστιατόριο...

Αντανακλάσεις χρωμάτων και διαθέσεων μέσα στη διάρκεια δύο εποχών, του
καλοκαιριού και του φθινοπώρου, εκφράζει φέτος το Φεστιβάλ Αντανάκλασις
Μυκόνου, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Μύκονο.
Μια πολύχρωμη συναυλία στο θέατρο Λάκκας, το Σάββατο 25 Αυγούστου
με μουσικές του κόσμου. Το πρόγραμμα ανοίγει ο Νίκος Γράψας και το κουαρ-

Φιλοσοφία, Τέχνες, Λογοτεχνία
cba

κείμενο:

Δρ. Νάγια Καζολέα Ταβουλάρη

Η Σύρος, γενέθλιος γη του σοφού Φερεκύδη, η νήσος του πρώιμου αστισμού, των λογίων και του πολιτισμού που ως συγκείμενο
επιβιώνει στη σύγχρονη νεοκλασική Ερμούπολη των άξιων επιγόνων-πολιτισμικών μεσολαβητών, συγκροτεί ιδεώδη τόπο και για
φιλοσοφικές συναντήσεις εκτός των λοιπών
πολυειδών πολιτιστικών δρωμένων της.

τέτο Filokalia Romana. Ο Νίκος Γράψας, ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές της ελληνικής μουσικής παράδοσης αλλά και γενικότερα της Ανατολής,
των Βαλκανίων και της Μεσογείου, μας ταξιδεύει στις μουσικές της θάλασσας,

Άξιοι εκπρόσωποι του φιλοσοφικού γνωστικού

ο Δημήτρης Βαρελόπουλος (λαούτο) και η Σπυριδούλα Μπάκα (φωνή). Αμέσως

το 1ο Συμπόσιο Φιλοσοφίας που πραγματοποιεί-

πεδίου, προβεβλημένοι διεθνώς ακαδημαϊκοί διδά-

μετά, τη σκυτάλη παίρνουν μουσικοί από την Global Music Academy του Βερο-

ται το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό

σκαλοι, εγγυώνται την υψηλή στάθμη του Συμποσίου

λίνου. Ο φορέας αυτός, αποτελεί ένα κέντρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και έρευ-

Κέντρο Ερμούπολης με τίτλο “Φιλοσοφία, Τέχνες,

Φιλοσοφίας του οποίου την οργάνωση και επιμέλεια

νας, που δίνει σε μουσικούς τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να ανταλλά-

Λογοτεχνία”. Με την ανωτέρω γενικευτική θεμα-

έχουν η Δρ Π. Καζολέα-Ταβουλάρη και ο Δρ Σ. Τα-

ξουν απόψεις, γνώσεις και τεχνικές, πάνω στην παραδοσιακή μουσική της κάθε

τική, το Συμπόσιο υποδηλώνει τη διττή στοχοθε-

βουλάρης. Πραγματοποιούμενο με την ευγενή στή-

χώρας, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της πλούσιας μουσικής κληρονομιάς

σία του. Εγκιβωτίζεται στο ευρύτερο περιεχόμενο

ριξη χορηγών, το Συμπόσιο, το οποίο τελεί υπό την

της ανθρωπότητας. Φέτος το καλοκαίρι, η Global Music Academy κάνει το πρώ-

των εκδηλώσεων “Σύρος Πολιτισμός”, με θεωρη-

αιγίδα του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού

το της ταξίδι στην Ελλάδα, για να να γίνει μέρος του Φεστιβάλ Αντανάκλασις.

τική αναφορά στην Αισθητική και σε πολυεπίπε-

Ερμούπολης και του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου, με

δες προσεγγίσεις της Φιλοσοφίας της Τέχνης, ενώ

την υποστήριξη της Περιφέρεας Νοτίου Αιγαίου, με-

Σε αποχρώσεις του γαλάζιου θα παίξει ο Πέτρος Κλαμπάνης και ο Χρήστος

επικαιροποιούμενο άπτεται επίσης των συνθηκών

ταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών περιλαμβάνει

Ραφαηλίδης, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Δύο διεθνείς Έλληνες επί σκηνής

καθολικής κρίσης στη χώρα μας προτείνοντας ορ-

τους εξής καθηγητές φιλοσοφίας: Κ. Ανδρουλιδάκης,

μας παρουσιάζουν ένα πρότζεκτ που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και κινείται με

θολογικά ερμηνευτικά και εννοιολογικά εργαλεία,

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Αικ. Καλέρη, Αν.

οξυδέρκεια και δεξιοτεχνία μεταξύ πάθους και λυρισμού, μεταξύ τζαζ και world

Η δυναμική των δρωμένων αυτών δεν συνιστά

πόρρω απέχοντα από κοινοτοπίες και στερεοτυπίες.

Καθηγήτρια Παν/ου Πατρών, Ευάγ. Μουτσόπουλος,

μουσικής. Ο Χρήστος Ραφαηλίδης, ένας από τους κορυφαίους βιμπραφωνίστες

άγονη νεκρανάσταση μιας κληρονομημένης πα-

Όχι οι ελεγείες των ολοφυρομένων αλλά ο ιαματι-

Ακαδημαϊκός, Π. Νούτσος, Καθηγητής Παν/ου Ιωαν-

της παγκόσμιας τζαζ σκηνής και ο κοντραμπασίστας και συνθέτης Πέτρος Κλα-

ράδοσης, πνευματικότητας και ρομαντικών παλιν-

κός, ψυχοθεραπευτικός για τον δεινά ταλανιζόμενο

νίνων, Θ. Πελεγρίνης, Πρύτανης Παν/ου Αθηνών, Στ.

μπάνης, με διθυραμβικές κριτικές από το διεθνή τύπο για τον πρώτο του προσω-

δρομήσεων, ούτε επινοημένη ιστορία προς ενδυνά-

άνθρωπο, νηφάλιος φιλοσοφικός λόγος των επι-

Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Παν/ου Κρήτης.

πικό δίσκο “Contexual”.

μωση ενός απειλουμένου συλλογικού εγώ ή προς

χειρημάτων, σήμερα καθιστά τη φιλοσοφία αληθή

τουριστική κατανάλωση. Οι ποικίλες διοργανώσεις,

“τέχνη του βίου” και ουδόλως περιττή πολυτέλεια

οργανικά εγγραφόμενες ως ζώσα πραγματικότητα

για ολιγάριθμες ελίτ. Ο μηδενιστικός εγωκεντρι-

στη βιωματική εμπειρία εντοπίων και επισκεπτών,

σμός-ατομικισμός, η περίπου πάνδημη κοινωνική

αποτελούν οιονεί αναπόδραστη αναγκαιότητα την

παθογένεια, η κατατονική ιδεολογική αδράνεια και

οποία ενεργά στηρίζουν. Αν “ουκ επ’ άρτω μόνω ζή-

αξιακή σύγχυση, η αμνησιακή κρίση ταυτότητας

Πρωινή συνεδρία 10.30-14.00

σεται άνθρωπος”, ευεξήγητη είναι κάθε πολιτιστική

των κοινωνικών υποκειμένων, η νοσηρή διϋποκει-

Απογευματινή συνεδρία 18.30-21.00

δραστηριότητα, με τις όποιες κατά περίπτωση οργα-

μενικότητα και κυρίως η αλλοτρίωση ως “επικοι-

νωτικές ολιγωρίες της. Την παράδοξη κατά ταύτα,

νωνιακή ασθένεια συστηματικής παραμόρφωσης

αν και ουδόλως δυσερμήνευτη, απουσία-έλλειψη

της διαλογικής σχέσης” κατά Habermas, αιτείται

θεσμοθετημένων εκδηλώσεων με αντικείμενο τον

επιτακτικά την “παραμυθία της φιλοσοφίας”.

> Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου
> Ώρες διεξαγωγής:

> Είσοδος ελεύθερη

info

Εξοχικό σπίτι του 17ου αι. “βυθισμένο” στο πράσινο

από την Κάτω Ιταλία έως την Κρήτη. Μαζί του, ο Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα),

φιλοσοφικό στοχασμό φιλοδοξεί να αναπληρώσει

> Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης

ID 345025

Σπίτι με όμορφο κήπο
και ιδιωτική πισίνα στην
Μπέργκαμο, δίπλα στο
Μιλάνο σε μια λοφώδη
ζώνη με αμπέλια.

ID 303711

Ανάμεσα σε δυο παραλίες

> Προπώληση εισιτηρίων:
Scala Gallery, οδός Ματογιάννι
Elena Hotel, περιοχή Ρόχαρη
Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, Αργύραινα
> Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου και
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γρυπαρείου
Πολιτιστικού Κέντρου

info

Διαμέρισμα για 4 άτομα με
πισίνα δίπλα στη θάλασσα σε όμορφη παραλία
της De Cullera, Βαλένθια
(Ισπανία)

ID 312923
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Κλασσικής
Μουσικής
Κυκλάδων
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Kείμενο:
Μαρίνα Ρηγούτσου

“Η Σύρος είναι πρωτεύουσα της κομψότητας και της αρχοντιάς. Ποιος αλήθεια θα φανταζόταν ότι θα συναντούσε τον κόσμο αυτό
φυτεμένο σ’ ένα βραχονήσι του Αιγαίου!”
Θεόφιλος Γκοτιέ

αφηγητή στο Μελόδραμα του Richard Strauss “Ενόχ

Καραγιάννη, υψίφωνος, Ειρήνη Καραγιάννη, μεσόφω-

Άρντεν”, σε ποίηση Alfred Tennyson.

νος, Χάρης Ανδριανός, βαρύτονος ενώ η Σοφία Ταμ-

Η τραγική ιστορία του Ενόχ Άρντεν, που παρουσι-

βακοπούλου θα είναι στο πιάνο. Την επόμενη μέρα

άζεται την Τετάρτη 22 Αυγούστου, αποτελεί μια ωδή

(Σάββατο 18/08) το Γκαλά θα συνεχιστεί με έργα των:

στηn αφοσίωση και την ανιδιοτελή αγάπη, ξαναζωντα-

J. Offenbach,W. A. Mozart, V. Bellini, G. Rossinι, G.

νεύει μέσα από την υποβλητική και άκρως γοητευτική

Bizet, G. Verdi, L. Delibes

ερμηνεία του Άγγελου Αντωνόπουλου. Το έργο του

Τη Δευτέρα 20 Αυγούστου με θέμα “Από τον Βε-

Richard Strauss, γραμμένο πάνω στο αφηγηματικό

ρισμό στη Μεσοπολεμική εποχή” το Θέατρο Απόλλων

ποίημα του Alfred Tennyson, τοποθετείται σ’ένα πα-

θα πλημμυρίσει από τις μελωδίες των: G. Puccini,

Στις 17 Αυγούστου θα ανοίξει αυλαία, στο Θέατρο

ραθαλάσσιο χωριό, όπου οι ζωές τριών ανθρώπων, του

C. Debussy, Fr. Poulenc, Η. Eisler, G. Gershwin.

Απόλλων στη Σύρο, το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασσικής

Ενόχ, της Άννας και του Φίλιππου, περιπλέκονται, τα-

Συμμετέχουν η Μπέσσυ Μάλφα στο τραγούδι, η Ai

Μουσικής Κυκλάδων. Μια μουσική γιορτή που ξεκίνη-

λανίζονται κι ανατρέπονται σε μια ατέρμονη και άνιση

Motohashi στο πιάνο, ο Lars Bjornkjaer και ο Γιάννος

σε το 2004 χάρη στην αγάπη για την κλασική μουσική

πάλη με τη μοίρα τους, την οποία δέχονται με αξιοπρέ-

Μαργαζιώτης στο βιολί, ο Marko Ylönen στο βιολο-

και το πολιτιστικό όραμα του Φώτη Καραγιαννόπου-

πεια, αφού δεν μπόρεσαν να της ξεφύγουν...

ντσέλο, ο Βασίλης Παπαβασιλείου στο κοντραμπάσο,

λου, του Κώστα Φωτόπουλου, του Γιώργο Φουφόπου-

Είναι η πρώτη φορά που ο Άγγελος Αντωνόπου-

λου και στον βιολονίστα Γιάννο Μαργαζιώτη, πρώτο

λος εμφανίζεται στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της

κορυφαίο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μέσα σε αυτά

Σύρου, και μάλιστα δοκιμάζοντας ένα νέο για τον ίδιο

Την Παρασκευή 24 Αυγούστου το φεστιβάλ θα

τα χρόνια, το φεστιβάλ υποδέχτηκε διεθνούς φήμης

είδος, ένα μελόδραμα για αφηγητή και πιάνο, με τη

παρουσιάσει έργα του M. Glinka: Μεγάλο σεξτέτο για

μουσικά σύνολα και καταξιωμένους σολίστ.

συνοδεία της πιανίστας Άι Μοτοχάσι. Ένας από τους

πιάνο, κουαρτέτο εγχόρδων και μπάσο σε μι ύφεση

ο Michel Lethiec στο κλαρινέτο και ο Tolga Alpay στο
φαγκότο.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Κυ-

σημαντικότερους έλληνες ηθοποιούς, παίρνει το ρόλο

μείζονα και του F. Mendelssohn Bartholdy Οκτέτο εγ-

κλάδων, φέτος συμπληρώνει τον όγδοο χρόνο του

ενός παραμυθά, σ’ ένα έργο που παρουσιάζεται σπά-

χόρδων σε μι ύφεση μείζονα, έργο 20. Συμμετέχουν: Ai

με μία Καλοκαιρινή Ακαδημία και μία σειρά συναυ-

νια, κι έχει ερμηνευτεί στο παρελθόν από ηθοποιούς

Motohashi στο πιάνο, Lars Bjornkjaer, Γιάννος Μαρ-

λιών με διεθνούς κύρους σολίστ, όπως η Mihaela

διεθνούς φήμης, όπως ο Michael York, ο Claude Rains,

γαζιώτης, Απόλλων Γραμματικόπουλος και Δήμητρα

Martin, ο Lars Bjørnkjær, ο Yuval Gotlibovich, ο Frans

ο Patrick Stewart, ο Gary Sloan, ο Andrew Sachs και ο

Τριανταφύλλου στο βιολί, Yuval Gotlibovic στη βιόλα,

Helmerson, ο Marko Ylönen, η Βασιλική Καραγιάν-

Hans-Reinhard Müller.

Frans Helmerson και Marko Ylönen στο βιολοντσέλο

νη, η Ειρήνη Καράγιαννη, η Ai Motohashi, ο Leonard

Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η επί χρόνια

Altino, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ο Michel Lethiec,

συνεργάτιδα του Άγγελου Αντωνόπουλου, Αθανασία

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Κυ-

ο Tolga Alpay, η Ana Lúcia Garcia Altino, ο Απόλλων

Καραγιαννοπούλου, ενώ μαζί του θα βρίσκεται επί

κλάδων ολοκληρώνεται το Σάββατο 25 Αυγούστου με

Γραμματικόπουλος και η ορχήστρα “Camerata Ad

σκηνής ο ηθοποιός Νίκος Νίκας.

την Ορχήστρα Δωματίου “Camerata ad Parnassum” σε

και Βασίλης Παπαβασιλείου στο κοντραμπάσο.

Parnassum”. Ιδιαίτερη στιγμή για το Φεστιβάλ θα απο-

Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ (17/8) παρουσιά-

έργα A. Vivaldi, J.S Bach, J. Haydn, W. A. Mozart, E.

τελέσει η συμμετοχή ηθοποιών, της Μπέσσυς Μάλφα,

ζεται το “Γκαλά Όπερας”. Θα ακουστούν έργα των:

Elgar. Σολίστ: Leonardo Altino στο βιολοντσέλο, Ana

στον ρόλο της ερμηνεύτριας τραγουδιών του Μεσοπο-

J. Offenbach,W. A. Mozart, V. Bellini, G. Rossinι, G.

Altino στο πιάνο, Lars Bjornkjaer και Γιάννος Μαργα-

λέμου και του Άγγελου Αντωνόπουλου, στον ρόλο του

Bizet, G. Verdi, L. Delibes. Συμμετέχουν οι Βασιλική

ζιώτης στο βιολί και Tolga Alpay στο φαγκότο.

> Έναρξη παραστάσεων: 21.00
> Τιμή εισόδου 10, 20, 25 ευρώ. Διατίθενται οικονομικά πακέτα για τις 6 συναυλίες σε περιορισμένο αριθμό
> www.festivalcyclades.com
> Προπώληση εισιτηρίων: Θέατρο Απόλλων, 22810 85192

info
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σαντορίνη

Η Σαντορίνη
με άλλη
ματιά...

cba
Εκτός από το περίφημο ηλιοβασίλεμα με φόντο το
ηφαίστειο, η Σαντορίνη έχει να επιδείξει κι έναν ολοκληρωμένο πολιτιστικό οργανισμό που εδώ και πολλά χρόνια
διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, ειδικά τον Αύγουστο. Το Πνευματικό Κέντρο Μέγαρο Γκύζη έχει ήδη ανοίξει τις πύλες του φεστιβάλ του, που θα διαρκέσει μέχρι τις
23 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις,
οι οποίες διεξάγονται στην έδρα του, ένα αναγεννησιακό
αρχοντικό των Φηρών του 1700 με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

se

Κειμενο:
Χαρά Λεδάκη

15
νάξος

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται έως τις 4 Σεπτεμβρίου στο 12ο Φεστιβάλ Νάξου, του οποίου το
φετινό θέμα είναι «Εν-τέχνη δι-έξοδος». Οι διοργανωτές υπόσχονται να επιστρατεύσουν όλη
τους την ενέργεια και διάθεση, ώστε η τέχνη
να μας δείξει τη διέξοδο απέναντι στο φόβο
της οικονομικής συρρίκνωσης και της κοινωνικής κατάρρευσης.

Kassandra
Η “Kassandra” του Sergio Blanco, ξετυλίγει την Οδύσ-

Η εικαστική ματιά του φεστιβάλ περιλαμβάνει την ομαδική

σειά της στις 11 & 12 Αυγούστου στις 22.00, στο Notos

έκθεση “Αναμνήσεις”, μια εικαστική διαδρομή στο συναίσθημα,

Club στην Παλιά Χώρα. Ένα νέο θεατρικό είδος, η

τη μνήμη και τους ελεύθερους συνειρμούς, μέσα από τη ζωγραφι-

stand-up tragedy, όπου η Δέσποινα Σεραφείδη με τα

κή και τη γλυπτική. Με έργα τους συμμετέχουν οι ζωγράφοι Χρύ-

σπαστά αγγλικά της, μιλάει για τη δική μας αναζήτηση

σα Βέργη, Τάσος Δήμος, Πέτρος Καραβέβας, Ανδρέας Κοντέλλης,

νοήματος και ελπίδας. Πόλεμος, εξουσία, κερδισμένοι

Φεστιβάλ Νάξου

Χρήστος Παλλαντζάς και Έλενα Παπαδημητρίου, και οι γλύπτες

και χαμένοι, σεξ, χιούμορ και σαρκασμός. Η απόστα-

τους μικρούς, και όχι μόνο, φίλους του φεστιβάλ.

Αγγέλικα Κοροβέση και Άγγελος Παναγιωτίδης. Θα διαρκέσει μέ-

ση μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, ηθοποιού και

χρι τις 23 του μήνα. Επίσης, εκτός φεστιβάλ φιλοξενείται η έκθεση

θεατή, χώρου και λόγου καταρρέει. Σε σκηνοθεσία της

Μεσογειακός ήχος 2012

σέτ κόρνο, μπάσο κλαρινέτο). Παίζουν ως ντουέτο από

ζωγραφικής του Πέπου (Βαγγέλη Ρούσσου) με τίτλο “Η Σαντορίνη

Δέσποινα Σαραφείδου και της Ευαγγελία Ανδριτσάνου

Στο χώρο του Πύργου Μπαζαίου, γεφυρώνονται με

το 2002, προτιμώντας χώρους με ιδιαίτερη ακουστική,

μου με άλλη ματιά” (27/8 έως 29/9) με υδατογραφίες εμπνευσμέ-

και μουσική επιμέλεια του Βασίλη Τσόνογλου.

επιτυχία διαφορετικά μουσικά αρχεία και προσεγγί-

όπου ο ήχος των πνευστών ξεδιπλώνεται υπέροχα.

νες από το νησί. Την επιμέλεια των εκθέσεων έχει ο καλλιτεχνικός
διευθυντής του Μεγάρου Γκύζη Γιάννης Παπακωνσταντίνου.
Όσο για τις μουσικές εκδηλώσεις, πολυφωνικές και με ποικίλα
εναύσματα. Συγκεκριμένα:

καλούν ο Markus Stockhausen (τρομπέτα, μικρή τρομπέτα, σάλπιγγα) και η Tara Bouman (κλαρινέτο, μπα-

σεις (1708 στις 21.30): Ο Ross Daly στη λύρα και στο

Κουκλοθέατρο

ραμπάπ, η Κέλυ Θωμά στην κρητική λύρα και ο Βασί-

Σεμινάρια

Την παράσταση κουκλοθεάτρου “Ο μισοκοκοράκος”θα

λης Ρακόπουλος στην κλασική κιθάρα, των οποίων η

Από το 12ο Φεστιβάλ Νάξου δεν λείπουν τα σεμινά-

έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι μικροί φίλοι της

σύμπραξή έφερε ένα CD διεθνούς απήχησης και κατα-

ρια, όπου ο καθένας καλείται να ανακαλύψει τον καλ-

τέχνης (11 έως 13 Αυγούστου στις 20.00 στον Πύργο

πληκτικές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

λιτέχνη που κρύβει μέσα του.

Μπαζαίου). Ένα λαϊκό αμοραλιστικό παραμύθι, που η

Στην παρέα τους αυτό το καλοκαίρι προστίθεται ο διε-

Το Διεθνές σεμινάριο ελεύθερου μουσικού αυτοσχε-

Στις 13/8 ο Νότης Μαυρουδής γιορτάζει 50 χρόνια στο μου-

αξία του δεν βρίσκεται στο ηθικό δίδαγμα, αλλά στην

θνούς φήμης συνθέτης και δεξιοτέχνης των κρουστών

διασμού θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Ουρσουλι-

σικό στερέωμα με τη συναυλία “Στου χρόνου τις καταπακτές”,

ελπίδα και τη βεβαιότητα που δίνει στο παιδί ότι ακό-

Zohar Fresco.

νών στο Κάστρο Χώρας (26 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμ-

μια αναδρομή στο πλούσιο έργο του. Μαζί του είναι η Μόρφω

μα και ο πιο ασήμαντος και ταπεινός μπορεί να πετύχει

Τσαϊρέλη και ο Γιώργος Τοσικιάν στην κιθάρα, ο Μάνος Αβαρά-

στη ζωή. Οι κουκλοπαίκτες Μιρέλα Κατσά, Μαιρηβή

Moving sounds

Στον Πύργο Μπαζαίου θα πραγματοποιηθεί το Σεμι-

κης στις φυσαρμόνικες-πνευστά και ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος

Γεωργιάδου, Φίλιππος Φέρτης, με τη σκηνοθεσία της

Στις 26 του μήνα (21.30 στον Πύργο Μπαζαίου) σε μια

νάριο Δραματοθεραπείας-Commedia Dell’ Arte and

στο τραγούδι.

Μαιρηβή Γεωργιάδου και τη μουσική του Γιώργου

συναυλία που περιλαμβάνει διαισθητική μουσική, τζαζ

the Dramatherapist (1 και 2 Σεπτεμβρίου).

Παυλάκου, υπόσχονται μια αξέχαστη εμπειρία για

αυτοσχεδιασμούς αλλά και δικές τους συνθέσεις, μας

Στις 17/8, ρεσιτάλ κλασικής μουσικής για βιολί και πιάνο
από το Duo Edan. Οι δύο δεξιοτέχνες σολίστ από τη Βιέννη -η
ουγγρικής καταγωγής βιολονίστρια Édua Zádory και η ουκρανή
πιανίστρια Anastasiia Dombrovska- δημιούργησαν ένα εκρηκτικό
ντουέτο· η έντονη και γεμάτη αυτοπεποίθηση ερμηνεία της Zadory
συναντά το φλογερό και ορμητικό παίξιμο της Dombrovska.
Στις 20/8 το ταξίδι συνεχίζεται με το Takis Barberis Group σε
μια ξεχωριστή και συγχρόνως ιδιόρρυθμη συνύπαρξη Ανατολής
και Δύσης, όπου η τζαζ συναντά μαγικά τη φανκ, το ροκ αλλά και
την ινδική, βαλκανική και ελληνική μουσική. Ο Τάκης Μπαρμπέρης στην κιθάρα, ένας από τους πιο σημαντικούς έλληνες τζαζίστες, ερμηνεύει παλαιότερες αλλά και νέες ακυκλοφόρητες συνθέσεις του με τον Μάνο Σαριδάκη στο πιάνο, τον Γιώργο Γεωργιάδη
στο μπάσο και τον Μιχάλη Καπηλίδη στα τύμπανα.
Στις 23/8, το κοινό θα απολαύσει το ντουέτο Point Two, που
απαρτίζεται από τον κορυφαίο διεθνώς βιμπραφωνίστα και συνθέτη Χρήστο Ραφαηλίδη και τον σημαντικό νεώτερο κοντραμπασίστα και συνθέτη Πέτρο Κλαμπάνη. Καλεσμένος τους ο δεξιοτέχνης των κρουστών Bodek Janke. Οι τρεις τζαζίστες από τη Νέα
Υόρκη υπόσχονται μια ισορροπημένη δυναμική ακρόαση μεταξύ
λυρισμού, πάθους, γνώσης και δεξιοτεχνίας.

βρίου).
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Σόλο πιάνο πρότζεκτ από τον

David Helbock

cba

Συνεντευξη:
Βαγγέλης Αραγιάννης

> Στις αρχές του χρόνου είχες την ευκαιρία να εμφανιστείς σε δύο από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Λατινικής Αμερικής. Πώς αισθάνεσαι όταν βρίσκεσαι
μπροστά σε τόσο πολυπληθή ακροατήρια;

Τον γνωρίσαμε την άνοιξη του 2009, όταν εμφανίστηκε στο Θέατρο
Απόλλων με το HDV Trio. To σχήμα αυτό είχε παρουσιάσει μια ιδιαίτερη άποψη για το πιάνο τρίο, το πιο συνηθισμένο σε δομή μικρό σύνολο
της τζαζ (πιάνο, κοντραμπάσο, τύμπανα), που βασιζόταν στη συνεχή αλληλεπίδραση των τριών οργάνων, στη χρήση ηλεκτρονικών και σε ένα
συνδυασμό επιρροών από τζαζ, κλασική και αβάν γκαρντ, αλλά και από
προσωπικότητες άλλων μορφών τέχνης όπως οι ζωγράφοι Salvador Dali
και Frida Kahlo και ο αυστριακός ποιητής Erich Fried. Αυτή τη φορά ο
πολυβραβευμένος David Helbock ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου με
μόνη συντροφιά το ακουστικό πιάνο.

Υπάρχει φυσικά τεράστια ενέργεια μέσα σε ένα μεγάλο ακροατήριο και μπορείς
να την αισθανθείς και να παίξεις μαζί της. Το Μάρτιο έπαιξα με το τρίο μου στην
Πόλη του Μεξικού μπροστά σε 8000 ανθρώπους. Ήταν καταπληκτικό. Μέσα στο
κοινό ήταν και πολλά νέα παιδιά που διασκέδαζαν. Έμοιαζε περισσότερο με ένα
ευρωπαϊκό φεστιβάλ ροκ.
> Πώς ήταν η εμπειρία σου από τη δουλειά σου για το “One-Year compositional
project” το 2010, για το οποίο έπρεπε να συνθέτεις ένα νέο κομμάτι κάθε μέρα
όλη τη χρονιά;
Αρχικά σκέφτηκα ότι έχω και με το παραπάνω ιδέες για να ανταποκριθώ και τους
πρώτους μήνες οι ιδέες και τα κομμάτια έβγαιναν από μέσα μου με ευκολία. Όμως

Ο εικοσιοκτάχρονος αυστριακός πιανίστας είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα της τζαζ

ύστερα από λίγο κατάλαβα ότι επαναλάμβανα τον εαυτό μου με τρόπο που ήταν

στην Ευρώπη. Από το 1998 μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 10 άλμπουμ και έχει

αντίθετος με τα γούστα μου. Ύστερα άρχισε μια διαδικασία κατά την οποία αναζη-

κερδίσει πολλά βραβεία, ανάμεσα στα οποία το βραβείο σόλο τζαζ πιάνου στο Μο-

τούσα συνεχώς νέους τρόπους σύνθεσης και δοκίμασα πολλά διαφορετικά στυλ...

ντρέ της Ελβετίας το 2007 και το 2010 (τη δεύτερη φορά απέσπασε και το βραβείο
κοινού) και ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία της Αυστρίας, το “Outstanding Artist

> Όταν καταπιάνεσαι με το “μυστήριο” της σύνθεσης, τι είναι εκείνο που σε

Award”, το 2011. Εκτός από εξαιρετικός πιανίστας ο David Helbock έχει και ένα

κάνει να αισθανθείς ότι έχεις ολοκληρώσει ένα κομμάτι; Πώς εξελίσσεται με

ξεχωριστό χάρισμα στη σύνθεση. Χάρισμα που τον οδήγησε να συμμετάσχει στο

τον καιρό παίζοντάς το;

“One-Year compositional project”, γράφοντας για μια ολόκληρη χρονιά καθημερινά

Θα έλεγα ότι ένα κομμάτι κατά κάποιο τρόπο δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Δε φοβάμαι

ένα νέο κομμάτι και εκδίδοντας έναν τόμο 600 σελίδων με δικές του συνθέσεις με

να αλλάξω μια συγχορδία ή το ρυθμό ή οτιδήποτε άλλο, όταν αισθανθώ ότι πρέπει.

τον τίτλο “My Personal Realbook”. Έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης,

Το κάνω αυθόρμητα όταν παίζω ή καθώς γράφω, όταν νιώθω ότι η νέα αυτή εκδο-

της Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας και πριν από λίγους μήνες έπαιξε σε δύο

χή είναι καλύτερη. Τις περισσότερες φορές δεν συνθέτω για άλλους, παρά μόνο για

από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Λατινικής Αμερικής, στο Σαντιάγο της Χιλής και

τα δικά μου γκρουπ και έτσι έχουμε την ευκαιρία να προβάρουμε τη μουσική μου

στην Πόλη του Μεξικού. Το καινούριο του CD, στο υλικό του οποίου θα στηριχτεί

και να την εξελίσσουμε πηγαίνοντάς στην σε ένα άλλο επίπεδο.

κατά κύριο λόγο η συναυλία, κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο. O David Helbock μίλησε
στο Serious για την επερχόμενη συναυλία αλλά και για τα σχέδια του.

> Πώς ξεκίνησες να παίζεις με ολόκληρο το σώμα του πιάνου και να χρησιμοποιείς λούπες και ηλεκτρονικά;

> Ο Jean-Michel Pilc έχει πει ότι όταν παίζεις σόλο δεν παίζεις απλά πιάνο, αλλά

Πάντα με ενδιέφεραν οι ήχοι και οι αυτοσχεδιασμοί. Έτσι ήταν για μένα εντελώς

διευθύνεις μια ορχήστρα, της οποίας οι μουσικοί βρίσκονται όλοι μέσα στο κε-

φυσικό να επεκτείνω τις δυνατότητές μου εξερευνώντας νέους ήχους. Αργότερα

φάλι σου και στα δάκτυλά σου.

μελέτησα συνθέτες όπως ο John Cage και ο George Crumb, οι οποίοι είχαν αναπτύ-

Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να παίζεις πιάνο και κανένας από αυτούς δεν είναι

ξει συγκεκριμένες τεχνικές για τον τρόπο με τον οποίο παίζονται κάποιες αρμονίες

σωστός ή λάθος. Τους δοκιμάζω όλους. Βέβαια μερικές φορές μπορείς να προσπα-

στις χορδές του πιάνου. Πριν από πέντε χρόνια ο δάσκαλός μου ο Peter Madsen

θήσεις να αντικαταστήσεις μια ολόκληρη μπάντα και κάποιες άλλες να παίξεις πολύ

ξεκίνησε στην Αυστρία το CIA Ensemble (Collective of Improvising Artists) και

απλά και να αφήσεις το πιάνο να τραγουδήσει ένα κομμάτι ή να δεις το πιάνο σαν 88

μου ζήτησε να συμμετάσχω. Έτσι αυτό ήταν για μένα ένα σημείο εκκίνησης για να

τύμπανα (σημ. όπως τα 88 πλήκτρα του) και να παίξεις πιο ρυθμικά.

πειραματιστώ πιο εκτενώς με διάφορα σινθ και εφέ. Όμως για το καινούριο μου
σόλο πιάνο πρότζεκτ με τα τραγούδια του Prince, αποφάσισα να επιστρέψω στις

> Θα ήθελες να μας μιλήσεις για το υλικό που θα παίξεις στην εμφάνισή σου

ρίζες μου και να χρησιμοποιήσω μόνο το πιάνο, χωρίς καθόλου ηλεκτρονικά.

στη Σύρο;
Το Σεπτέμβριο πρόκειται να κυκλοφορήσει από τη βερολινέζικη εταιρεία Traumton

> Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου;

το καινούριο μου CD με τον τίτλο “Purple”. Θα παίξω αρκετά κομμάτια από αυτό το

Πριν από δύο χρόνια μετακόμισα από το Vorarlberg (στη δυτική πλευρά της Αυ-

CD, που περιλαμβάνει διασκευές τραγουδιών του διάσημου ποπ καλλιτέχνη Prince.

στρίας) στη Βιέννη, όπου γνώρισα πολλούς νέους μουσικούς. Έτσι έφτιαξα ένα νέο

Θα ακούσετε λοιπόν επιτυχίες του Prince όπως το “Kiss” ή το “Purple Rain”, παιγμέ-

τρίο και ένα νέο ντούο στη Βιέννη και για το επόμενο διάστημα έχω χιλιάδες ιδέες

νες στο πιάνο με το δικό μου στυλ, αλλά και κάποια παλαιότερα δικά μου κομμάτια.

για νέα γκρουπ και πρότζεκτ...

> Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου
> Θέατρο Απόλλων
> Eίσοδος 5 ευρώ
> Με τη χορηγία της Αυστριακής Πρεσβείας
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Συναίνεση με...

ένεση
cba

τέλος

Στην αγωνιώδη μάχη για τη “διάσωση της χώρας” και την παραμονή της στην Ευρωζώνη (προσεχώς ενδεχομένως και της παραμονής
στον πλανήτη…) έχει ριχτεί η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ μετά
τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, διεκδικώντας, τον τίτλο της ουσιαστικά
πρώτης κυβέρνησης συνεργασίας της χώρας. Μάλιστα, το συναίσθημα ευθύνης που επέδειξαν οι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι στηρίζουν τη
συγκυβέρνηση έχει προβληθεί επικοινωνιακά ως δείγμα ανόδου του
επιπέδου του πολιτικού μας πολιτισμού. Μια συναίνεση, όμως, που
-δεδομένων των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί- είναι σχεδόν βέβαιο πως θα δοκιμαστεί ποικιλοτρόπως, αν λάβει
κανείς υπ’ όψιν του τον κοινό παρονομαστή της “επαναδιαπραγμάτευσης” που τέθηκε στις δύο προεκλογικές περιόδους…

Ψευδαισθήσεων

cba

κείμενο:
Γιώργος Ασσύριος
Εικονογραφηση:
Δημήτρης Αντωνίου

Αν είχαμε πιστέψει τα όσα ακούσαμε στις αρχές του καλοκαιριού, η
χώρα θα έπρεπε τώρα να είχε προ πολλού σωθεί, καθώς επέλεξε το
ρεαλισμό του Μνημονίου και του ευρώ. Η χώρα απέκτησε καινούρια
κυβέρνηση που χαίρει της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων εταίρων μας,
οι οποίοι διαθέτουν, μετά από την αβεβαιότητα 2 μηνών, και πάλι
σοβαρούς συνομιλητές. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής
που είχε εκτροχιασθεί, επανέρχεται δριμύτερο.

κείμενο:
Νικόλας Καμακάρης*

μάλιστα, μια επαναδιαπραγμάτευση που είναι πλέον απολύτως σαφές πως -εάν και
όταν γίνει- δεν θα αφορά στην ουσία, αλλά μόνο στο θέμα της επιμήκυνσης.

Καλοπροαίρετα ή καχύποπτα;

Τρίτον, οι συνταξιούχοι που αποτέλεσαν το στήριγμα της χώρας και επέδειξαν
ψυχραιμία στην προεκλογική επίθεση του λαϊκισμού επιβραβεύονται για τη στάση

να ανακτήσει η χώρα της αξιοπιστία της και να μπορέσει να διαπραγματευτεί. Και

Συμφωνία με διαφωνίες

Ένας καλοπροαίρετος σχολιαστής θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη στάση

τους, δύο μήνες μετά, με νέες περικοπές των συντάξεών τους, πλαφόν στις δαπά-

Η αρχή ήδη έγινε στις αρχές Αυγούστου, όταν υπό την ασφυκτική πίεση των

των δύο αρχηγών: για τον μεν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε ίσως να πει ότι

νες για την υγεία και κούρεμα των προνοιακών τους επιδομάτων. Οι κυβερνώντες

εκπροσώπων της τρόικας, έπρεπε να οριστικοποιηθεί το πακέτο των νέων μέτρων,

πριν τις εκλογές δεν είχε στα δεδομένα για τη χάραξη της πολιτικής του το λαϊκό

διαθέτουν, πέρα από άφθονο ασφαλώς κυνισμό, και χιούμορ.

ύψους 11,6 δις ευρώ για τη διετία 2013-2014. Η σχετική συμφωνία που επιτεύχθη-

αίτημα περί επαναδιαπραγμάτευσης που εκφράστηκε στις εκλογές και πλέον λαμ-

Τέλος, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη που γνωρίσαμε πριν από λίγο στην περίπτωση

κε ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς του κυβερνητικού συνασπισμού, εν μέσω

βάνει σοβαρά υπ’ όψιν του. Για τον μεν Αντώνη Σαμαρά, ότι καλείται να εφαρμό-

των Χαλυβουργών, παραμένει τυφλή, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική χώρα.

ενστάσεων και διαφωνιών από τους κεντροαριστερούς(;) εταίρους -και κυρίως του

σει με το πιστόλι στο κρόταφο επιλογές και αποφάσεις του παρελθόντος, που όμως

Οι παρακρατικές ομάδες του νέου κοινοβουλευτικού μας κόμματος ανενόχλητα

ΠΑΣΟΚ- έδειξαν πως το μέλλον της κυβέρνησης συνεργασίας-συνευθύνης κάθε

αποτελούν υποχρεώσεις της χώρας και ως εκ τούτου δεν μπορεί αρχής εξ αρχής να

μπορούν να συνεχίσουν, με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, τις εκκαθα-

άλλο παρά ρόδινο είναι.

εφαρμόσει την δική του αναπτυξιακή πολιτική.

ριστικές τους επιθέσεις εναντίον των μεταναστών και των κοινωνικών κινημάτων.

Με βασικό σημείο διαφωνίας το στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο την περιβό-

Ωστόσο, ένας καχύποπτος πολίτης, ο οποίος εδώ και μία τριετία βρίσκεται στη

Μπορούν να γρονθοκοπούν και να απειλούν οποιοδήποτε στοχοποιήσουν, πάντα

ητη επαναδιαπραγμάτευση, οι “κεντροαριστεροί” κυβερνητικοί εταίροι δέχθηκαν

μέγγενη της μνημονιακής πολιτικής, μάλλον γνωρίζει πως πρόκειται για μια απλή

με πλήρη βουλευτική και δικαστική ασυλία. Σε περίπτωση μάλιστα που είστε απο-

να στηρίξουν την προώθηση του νέου πακέτου, εκφράζοντας όμως ανοιχτά τη δια-

εναλλαγή ρόλων των δύο μέχρι πρότινος κομμάτων εξουσίας που προσπαθούν να

Τι άλλαξε όμως πραγματικά στη χώρα μέσα στο σύντομο καλοκαίρι που ζούμε;

δεδειγμένα μέλος της ελληνικής φυλής μπορείτε να προμηθευτείτε τρόφιμα και

φωνία τους (κι είναι, ίσως, απορίας άξιο πώς οι πολιτικοί μας ηγέτες καταφέρνουν

διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους στην πολιτική σκηνή. Η μεν ΝΔ, έχοντας

Πρώτον, το “δικαίωμα στην εργασία” σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβητείται πλέ-

συσσίτιο από την πλατεία Συντάγματος. Σχεδόν 70 χρόνια μετά την Κατοχή, ο

να στηρίζουν κάτι με το οποίο διαφωνούν). Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δε

την ευκαιρία διακυβέρνησης της χώρας, απλώς επιχειρεί να αντλήσει δύναμη από

ον από κανέναν. Με τη συμβολή των αστυνομικών δυνάμεων και της ανεξάρτητης

φασισμός μπορεί σε αυτή τη χώρα να εμπορεύεται ελεύθερα και με πολιτική νομι-

δίστασε να κάνει λόγο για “επιλογή του πρωθυπουργού”, καθώς ο ίδιος, σε κοινή

τους εταίρους-δανειστές, ώστε να αντισταθμίσει την εκλογική της πτώση (παρά

δικαιοσύνης, το εργοστάσιο στη Χαλυβουργία άνοιξε και πάλι, μετά από 9 μήνες

μοποίηση την κοινωνική εξαθλίωση.

γραμμή με τη ΔΗΜΑΡ, εξέφρασε την άποψη πως έπρεπε πρωτίστως να γίνει πολι-

την πρωτιά στις εκλογές…), το δε ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί να διασώσει το ήδη καταρ-

τική διαπραγμάτευση για την επιμήκυνση του χρόνου εφαρμογής του προγράμμα-

ρακωμένο του εκλογικό ποσοστό, προβάλλοντας το προφίλ του υπεύθυνου αλλά

τος δημοσιονομικής προσαρμογής κι εν συνεχεία να συμφωνηθούν τα μέτρα.

και μαχητικού συνομιλητή της τρόικας. Αμφότεροι δε, υπό την πίεση μιας νέας

απεργίας και ο κύριος Μάνεσης θα μπορεί να έχει, στο εξής, το γενικό πρόσταγμα

Το καλοκαιρινό μας σκηνικό θυμίζει, επομένως, πάρα πολύ το μυθιστορηματι-

στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Ο κύριος Μάνεσης, εθνικός βιομήχανος,

κό Μεξικό του Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο ΙΙ. Οικονομική κρίση, κραυγαλέες ανισότητες

μετά τη σωτήρια κυβερνητική παρέμβαση, διασφάλισε το αναφαίρετο δικαίωμά του

και πολιτική καταπίεση, σε συνδυασμό με διεφθαρμένους κρατικούς αξιωματού-

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί πως το εν λόγω πακέτο μέτρων δεν αποτελεί νέο

αριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης, που παρά τις όποιες αδυναμίες αποτελεί

να διαμορφώνει ανταγωνιστικούς μισθούς των 450 ευρώ και να μεταφέρει ανενό-

χους και παρακρατικές συμμορίες. Ένα ελκυστικό ασφαλώς κοινωνικό περιβάλ-

στοιχείο στην εφαρμοζόμενη πολιτική, αλλά υποχρέωση της χώρας ήδη από το

εν δυνάμει απειλή για την πρωτοκαθεδρία των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων στη

χλητος ραδιενεργά κατάλοιπα με τα πλοία του, απειλώντας τους εργαζόμενους, όχι

λον για τις αστυνομικές ιστορίες που συνθέτει ο Τάιμπο ΙΙ, αλλά μια εφιαλτική

Μάρτιο, το οποίο όμως έμεινε μετέωρο λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων. Δη-

διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων.

απλά με οικονομική εξαθλίωση, αλλά και φυσική εξόντωση. Θα μπορεί, επίσης, να

πραγματικότητα για όσους τη βιώνουν. Η χώρα μετά τις εκλογές και μετά δύο

λαδή, το εν λόγω πακέτο αποτελεί απόρροια της περιόδου της κυβέρνησης Παπα-

Όσον αφορά, τέλος, στον τρίτο κυβερνητικό εταίρο, τη ΔΗΜΑΡ, θα μπορούσε

δέχεται χρηματοδοτήσεις από την τράπεζα Alpha για να μειώνει θέσεις εργασίας,

χρόνια μνημονιακής διαχείρισης βρίσκεται ολοκληρωτικά στον αστερισμό της λα-

δήμου, στην οποία, βεβαίως, συμμετείχαν οι ίδιοι κυβερνητικοί εταίροι (ΠΑΣΟΚ

κανείς να τις αποδώσει έναν απλώς διακοσμητικό ρόλο, ίσως και να τη χαρακτη-

αποδεχόμενος πλουσιοπάροχα κεφάλαια, με μηδενικό οικονομικό αντίτιμο, καθώς

τινοαμερικανοποίησής της, πνιγμένη στο φόβο, την ανασφάλεια και κυρίως στο

και ΝΔ), απλώς με διαφορετικούς ρόλους: τότε το ΠΑΣΟΚ αποτελούσε τον κορμό

ρίσει ως αριστερό άλλοθι της κυβέρνησης συνεργασίας, καθώς -με την όποια δυ-

τα τελευταία προέρχονται από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που πληρώνει

“ρεαλισμό” των κυρίαρχων, δηλαδή στην αμείλικτη ανάγκη του κέρδους και της

της κυβέρνησης συνεργασίας, ως συνέχεια της κυβέρνησης Παπανδρέου κι η ΝΔ

νατότητα άποψης της δίνεται- περιορίζεται σε γενικόλογες δεσμεύσεις περί προ-

ο ελληνικός λαός. Η ρευστότητα της εθνικής οικονομίας αποκαταστάθηκε.

εκμετάλλευσης. Ο δρόμος που τραβάμε έχει ένα αποκλειστικό είδωλο: τον κόσμο

στήριζε …εξ αποστάσεως, ενώ τώρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εύλογα, λοι-

σπάθειας να διέπονται τα μέτρα από στοιχειώδη κοινωνική δικαιοσύνη, κόκκινες

του κεφαλαίου. Είναι προφανές ότι κάποιοι διαπραγματεύονται την οικονομική

πόν, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί: γιατί ο κ. Βενιζέλος -όντας, μάλιστα,

γραμμές κλπ. Με κίνδυνο να μη διατηρήσει ούτε αυτόν τον τίτλο, αλλά να λάβει

τους ισχύ, προσφέροντας εμάς στο ευρωπαϊκό θυσιαστήριο.

υπουργός Οικονομικών- δεν έθεσε τότε ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης;

αυτόν της “ουράς του ΠΑΣΟΚ”. Ή ακόμη χειρότερα, ο δημοφιλής και καθ’ όλα

Δεύτερον, ξεκίνησαν επιτέλους οι διαρθρωτικές αλλαγές που όλοι περιμέναμε.
Η Αγροτική Τράπεζα χωρίστηκε σε δύο μέρη, ένα κερδοφόρο και ένα ζημιογόνο.
Το κερδοφόρο κομμάτι χαρίστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς του κύριου Σάλλα και

Σκοτεινές μέρες, αλλά όχι χωρίς διέξοδο. Μένει να αποδειχθεί πολύ σύντομα

Από την άλλη, ο νυν πρωθυπουργός, ο οποίος για το καλό της χώρας (sic) στή-

αξιοσέβαστος πρόεδρος της, να επιβεβαιώσει τα περί “αριστερού Καρατζαφέρη”

μαζί του το σύνολο της ελληνικής αγροτικής γης. Με μηδενικό ασφαλώς οικονο-

αν η ελπίδα μπορεί να γεννηθεί και πάλι από τον κόσμο που σηκώνει το κεφάλι και

ριξε με βαριά καρδιά την κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Λουκά Παπαδήμο, τότε

που του είχε προσδώσει, εμμέσως πλην σαφώς, ο Αλέξης Τσίπρας, με ό,τι αυτό

μικό τίμημα και παρά το γεγονός ότι το ευαγές ίδρυμα του κύριου Σάλλα είναι ήδη

αγωνίζεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες και εύκολες λύσεις.

ζητούσε μετ’ επιτάσεως εκλογές ώστε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας

συνεπάγεται για την αξιοπιστία του και το πολιτικό του μέλλον.

χρεοκοπημένο και ζει με κεφάλαια που πληρώνει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Η ελπίδα θα γεννηθεί από εμάς τους ίδιους και από τη δική μας προσωπική θέληση

και να κάνει πράξη την επαναδιαπραγμάτευση που επαγγέλλονταν, ενώ τώρα -που

Όσο για το ζημιογόνο κομμάτι θα επιβαρύνει απλά λίγο ακόμη το δημόσιο έλλειμ-

να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της ζωής μας. Τέλος ψευδαισθήσεων, άρα ώρα

(επιτέλους) έγινε πρωθυπουργός- παραπέμπει την όποια επαναδιαπραγμάτευση

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

μα, το οποίο θα πληρώσει και πάλι ο γνωστός αποδέκτης.

ανατροπών.

στις καλένδες, προκρίνοντας την άμεση λήψη μέτρων ως προαπαιτούμενο ώστε

βατοκύριακο 7.00 - 10.00 στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989.
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01//Fetameriganoi – – Different ways (Anazitisi records)

ΗΧΟΤΟΠΙΑ

Είναι ιδιαίτερη χαρά να λαμβάνουμε μηνύματα στο Serious για παρουσιάσεις δίσκων που προέρχονται από την ελληνική σκηνή και πόσο μάλλον από άτομα που
έχουν δεσμούς με την τοπική κοινωνία των Κυκλάδων. Οι Fetameriganoi (αρχικά
το διάβασα “Φεταμεριγάνοι” ενώ αργότερα “Φέτα με ρίγανη”) δημιουργήθηκαν το
2003 στην Καλαμάτα, με τον ίδιο τρόπο που ξεκινούν πολλά συγκροτήματα: φίλοι που αγαπούσαν τη μουσική κι αποφάσισαν “να κάνουν ροκ μπάντα”! Ο Θάνος,
τραγουδιστής και πληκτράς, είναι φοιτητής στο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη Σύρο κι επικοινώνησε μαζί μας με αφορμή την πρώτη τους μεγάλη κυκλοφορία
στην Anazitisi Records. Ξεκινώντας από το όνομα βέβαια, δεν άντεξα να μην κάνω
την ατυχή παρομοίωση με τον So Tiri και το επικό “Φέτα με ψωμί”. Γνωρίζω ότι ένα

που χρήζουν ακρόασης
01

02

όνομα μπορεί να επιλεχθεί λόγω νεανικής παρόρμησης, αλλά μπορεί να επαναξιολογηθεί όταν το γκρουπ περνάει σε πιο ώριμη περίοδο. Οι ίδιοι συστήνονται ως γκρουπ
της εναλλακτικής ροκ. Δεν μπορώ να διαφωνήσω και χωρίς να έχω μιλήσει μαζί τους
φαντάζομαι πως μεγάλη τους επιρροή αποτελούν οι Muse. Ο ήχος τους έχει αρκετές
ομοιότητες που συνοψίζονται στην έντονη χρήση πλήκτρων και ήρεμες μπαλάντες
με ξεσπάσματα που συνοδεύονται από βαριά κιθαριστικά ριφ και σόλο. Δεν ξέρω
γιατί οι Fetameriganoi διάλεξαν τη αγγλική γλώσσα για να πουν τις ιστορίες τους,

Διαβάζω μια συνέντευξη του Christopher Nolan και συνειδητοποιώ γιατί καταφέρνει να παραμένει καλλιτέχνης σε ένα σύστημα μαζικής κατανάλωσης διασκέδασης. Ο σκηνοθέτης του
“Dark night Rises”, της πιο πρόσφατης ταινίας με ήρωα το Batman, έχοντας στο ενεργητικό του
μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου, επιμένει σε
μερικές κλασικές αξίες. Πέρα από τις κλασικές ατάκες για τη σημασία στους χαρακτήρες και την
οπτική αρτιότητα, που στην περίπτωση του Nolan ισχύουν, αλλά έχουν γίνει χειρότερα κλισέ κι από
σενάριο του Παπακαλιάτη, ο σκηνοθέτης που κατάφερε να αναστήσει τον Batman μιλάει για την
άρνησή του να στραφεί στο 3D.

όμως αυτό προσθέτει μια δυσκολία που σχετίζεται με την έκφραση και τη σύνθεση
σοβαρών στίχων. Πέρα απ’ αυτό που καταγράφεται ως μέγιστο αρνητικό στοιχείο,
πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι συνθέσεις τους είναι προσεγμένες, με περάσματα κι
εναλλαγές που θα ζήλευαν γκρουπ του είδους με πολλά άλμπουμ στις πλάτες τους.
Στις κορυφαίες στιγμές του δίσκου συγκαταλέγουμε το “Verity” και το “At first”,
αφού ξεχωρίζουν για τη συνοχή και τη δυναμική τους. Τα 111 αντίτυπα βινυλίου
που κόπηκαν καθιστούν το άλμπουμ συλλεκτικό, γι’ αυτό και η τιμή του είναι λίγο
τσιμπημένη. Δεδομένου μάλιστα ότι λίγοι πλέον κατέχουν πικάπ για λόγους πέρα
από μουσειακούς, το γκρουπ διαθέτει το άλμπουμ δωρεάν από τη σελίδα του στο
Soundcloud. Αξίζει μια καλή ακρόαση για να πάρετε μια ιδέα από την εναλλακτική
ροκ σκηνή της επαρχίας, τώρα που αρκετοί αφήνουμε τις μεγάλες πόλεις.

Υπάρχουν σίγουρα πρακτικά θέματα, όπως αυτό των γυαλιών στις “τρισδιάστατες” προβολές τα οποία σκουραίνουν τα χρώματα, οπότε μία ταινία όπως
ο Σκοτεινός Ιππότης θα πρέπει να αλλάξει αισθητικά και να φωτίσει. Ο Nolan
όμως σχολιάζει με ένα θεμελιώδες κινηματογραφικό δεδομένο: “Θεωρώ ότι οι
στερεοσκοπικές εικόνες είναι πολύ μικρές και περιορισμένης εμβέλειας. Η ονομασία 3D είναι λανθασμένη. Οι ταινίες είναι ήδη τρισδιάστατες, αυτό είναι και
το όλο νόημα της φωτογραφίας.[…] Προτιμώ ένα μεγάλο καμβά, να βλέπω μία
τεράστια οθόνη και σε μια εικόνα που με ξεπερνά. Μόλις αντιμετωπίσεις την ίδια
εικόνα στερεοσκοπικά, αυτομάτως συρρικνώνεται και γίνεται ένα απλό παράθυρο”.
Η μόδα της 3D προβολής έδωσε μια ανάσα στις αίθουσες, οι οποίες με τον
ανταγωνισμό των DVD, του Blu-ray και του διαδικτύου χρειαζόντουσαν κάτι
νέο για να τραβήξουν το κοινό. Η εμπειρία της μεγάλης οθόνης και της στερεοσκοπικής εικόνας ήταν το διαφημιστικό τρικ που έπιασε. Ξαφνικά όλες οι
μεγάλες παραγωγές έπαιζαν σε 3D και το κοινό τσίμπησε το δόλωμα.
Παρά το γεγονός ότι ελάχιστες ταινίες όντως εκμεταλλεύονται την τεχνολογία, απλώς περιλαμβάνουν κάποιες σκηνές γυρισμένες για 3D, ενώ η υπόλοιπη
ταινία δεν έχει καμία διαφορά από την απλή προβολή στη διπλανή αίθουσα, το
κοινό φάνηκε διατεθειμένο να πληρώσει για μια νέα εμπειρία. Στούντιο, διανομείς και αίθουσες πόνταραν σε κάτι καινούριο, σε ένα νέο διαφημιστικό τρικ
που θα μπορούσε να τους αποφέρει εύκολο και γρήγορο κέρδος.
Στην Ελλάδα, τη δεκαετία του ’90 τα multiplex τράβηξαν την προσοχή ενός
ευρύτερου κοινού πέρα από τους κλασικούς κινηματογραφόφιλους. Αυτομάτως, ο κινηματογράφος από μία τέχνη για τον κόσμο έγινε προϊόν προς μαζική
κατανάλωση. Επίσης έγινε ακόμη πιο ακριβός, με τα μεγάλα συγκροτήματα να
είναι τα πρώτα τα οποία αυξάνουν τις τιμές του εισιτηρίου. Το 3D ήταν η επό-

μενη επανάσταση η οποία οδήγησε σε νέες αυξήσεις τιμών. Ξαφνικά οι προβολές έφτασαν τα 12 ευρώ γιατί ήταν 3D, όμως η υπόσχεση της διαφορετικής
εμπειρίας ήταν αρκετή.
Όμως ο κινηματογράφος δεν είναι τα πυροτεχνήματα, είναι οι ταινίες και η
μαγεία της σκοτεινής αίθουσας. Η μαγεία που περιγράφει ο Christopher Nolan
και την οποία διατηρεί στις ταινίες του πεισματικά. Τα στερεοσκοπικά γυαλιά
όντως συρρικνώνουν την εικόνα και η μαγεία χάνεται, η οθόνη είναι μία γυάλα
όχι ένα πέρασμα σε έναν άλλο κόσμο. Η αίσθηση της γυάλας είναι ακόμη πιο
έντονη στις πανάκριβες 3D τηλεοράσεις που έρχονται επιθετικά να κλέψουν
και αυτή την καινοτομία.
Έπρεπε να ανατραπούν πολλές ισορροπίες για να αλλάξει αυτή η λογική
της αρπαχτής. Σε μια εποχή που δύσκολα πείθεις κάποιον να ξοδεύει, οι αίθουσες χρειάζονται κάτι περισσότερο από φτηνούς εντυπωσιασμούς. Το πρώτο
βήμα έγινε, καθώς οι αίθουσες κατεβάζουν τις τιμές ή κάνουν προσφορές σε
συγκεκριμένες -νεκρές συνήθως- ημέρες. Ακόμη και τα βαρύγδουπα multiplex
αναγκάστηκαν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, οι διαφημίσεις από το “Η καλύτερη αίθουσα στον κόσμο (γι’ αυτό και την πληρώνεις πανάκριβα)” πήγαν στο
“Το εισιτήριο μόνο 7 ή 6,5 ή δεν ξέρω πόσο ευρώ”.
Ίσως κάποια στιγμή και οι διαχειριστές των multiplex να σκεφτούν και τις
μηνιαίες συνδρομές όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου προπληρώνεις ένα πόσο το μήνα και μπορείς να δεις όσες ταινίες επιθυμείς. Δεν είναι ότι ο
κόσμος ξεπέρασε τον κινηματογράφο ως δραστηριότητα, απλά έχει καταντήσει
πολύ ακριβός, ειδικά σε σύγκριση με τους μεγάλους αντιπάλους του. Επειδή
όμως η μαγεία της έβδομης τέχνης κρύβεται και στη μεγάλη οθόνη και στην
ατμόσφαιρα της αίθουσας, όταν αυτή η αίθουσα δεν είναι πολυτέλεια σίγουρα
θα κερδίσει το κοινό της.

02//Underwater Chess – In joy your fear (Photovoltaic records)
Αν καμιά φορά έχει τύχει να βολτάρετε στην παραλία της Ερμούπολης και να ακούτε
περίεργους θορύβους, τότε είναι αρκετά πιθανό να έχετε πέσει πάνω σε μια από τις
εμφανίσεις του ντουέτου των Underwater Chess. Πειραγμένο βιολί και κιθάρα, περασμένα μέσα από συστοιχία φίλτρων και το αποτέλεσμα αλλόκοτο. Οι Underwater
Chess παίζουν μαζί για πάνω από μια δεκαετία και μόλις φέτος κατάφεραν να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη δουλειά, πέρα από διάσπαρτα τραγούδια σε κάτι συλλογές κατά το παρελθόν. Κύρια αιτία αυτής της καθυστέρησης είναι ότι ως επαγγελμα-

SUMM

τίες μουσικοί με διαφορετικές πορείες, ο Μιχάλης κι ο Πάνος έχουν ελάχιστο χρόνο
να βρεθούν μαζί. Όταν όμως σμίγουν, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία για να
επικοινωνήσουν αφού ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι που ρέει άφθονος μέσα τους. Το
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“In joy your fear” όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τυπικό άλμπουμ: η διάρκεια
του είναι κοντά στα 15 λεπτά, ενώ τα κομμάτια ηχούν σαν ενδεικτικά αποσπάσματα
αυτού που αποδίδεται ζωντανά. Αν έπρεπε να δοθεί μια περιγραφή του ήχου, τότε
σίγουρα θα περιείχε την λέξη “πειραματισμός” που δεν είναι αποκρουστικός αφού
κινείται σε μια εύθραυστη ισορροπία μεταξύ μελωδίας και θορύβου. Πιθανοί λόγοι
λοιπόν για τους οποίους ηχογραφήθηκε ο δίσκος είναι η πολυαναμενόμενη καταχώριση του γκρουπ στους δισκογραφικούς καταλόγους, αλλά και η προσφορά ενός
αναμνηστικού στους φίλους που για χρόνια τώρα τους ακολουθούν στις ζωντανές
εμφανίσεις τους. Η τιμή πιθανότατα καλύπτει μόνο τα έξοδα παραγωγής και μάλλον
ο πιο εύκολος τρόπος να το αποκτήσετε είναι μέσω προσωπικής επαφής με τους ιδίους. Αν ζούσαμε σε χώρα που εκτιμά την μουσική παιδεία (κάτι που στις μέρες μας
φαντάζει πιο δευτερεύον από ποτέ), τότε η τεχνική αρτιότητα και η συνθετική ικανότητα των Underwater Chess θα αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Δυστυχώς
όμως σήμερα προτιμούμε κυρίως το εύκολο και το διασκεδαστικό.
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Δοκίμια,
έρωτες,
μυστήριο...
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κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

Δεκάδες βιβλία εκδίδονται κάθε μήνα, δεκάδες ιστορίες που περιμένουν να τις διαβάσετε, να αποκαλύψουν την αρχή και το τέλος
τους. Ανεξιχνίαστα μυστήρια, παθιασμένοι έρωτες, αλλά και δοκίμια
που καθρεφτίζουν τις δυσκολίες και τις ελπίδες της εποχής. Ορίστε
ορισμένες από αυτές που αξίζει αναμφισβήτητα να διαβάσετε.

Take some music sounds with you. Do
not just buy CDs that you will rarely
listen to. Try to feel the rhythm and
go beyond the playlists of the radios
and the clubs. Find the music piece
that will accompany your slideshows
of the summer. It’s not hard… just let
the sounds take over. The scenery is
extraordinary, the ambience is amazing,
the sun, the moon, the stars, the sea,
just create the soundtrack for the movie
of your summer. I don’t know…maybe
because we have so much music in
this issue I couldn’t stop thinking of the
songs that defined my summers. By that
I don’t mean the songs that we listened
to repeatedly year after year. I mean the
sounds that almost bring tears in your
eyes. Absorb the images, the tastes and
the sounds. Summer is here to stay.
Phevos Kallitsis

cba

Από το Βιβλιοπωλείο της Εστίας, ένα μυθιστόρημα με ιδιαίτερη δομή, γραμμένο
από τον Θανάση Βαλτινό. Ο “Ανάπλους” είναι μια επινοημένη συνέντευξη για να
περιγράψει τον πολιτικά ανυποψίαστο έφηβο η ζωή του οποίου επηρεάζεται από τα
ιστορικά γεγονότα του Εμφυλίου. Είναι η αφορμή για να ταρακουνήσει τη σκέψη
του αναγνώστη σχετικά με τον απόηχο που αφήνει η Ιστορία στη ζωή μας. Εστιάζει
όχι τόσο στα γεγονότα αλλά στην ευρεία αντίληψη για τα πράγματα που προκύπτουν από αυτά. “Δε με απασχολεί η πραγματικότητα αλλά το απόσταγμά της στην
ποιητική του μορφή” λέει ο ίδιος.
Δύο δοκίμια σε ένα βιβλίο για το πρόβλημα του έρωτα και την ερωτικότητα, δια
χειρός Λου Αντρέας-Σαλομέ που ο Νίτσε θεωρούσε ιδανική συνομιλήτρια και σύντροφο. Όχι όμως και η ίδια. Στο “Περί έρωτος”, η γοητευτική και αινιγματική μαθήτρια του Νίτσε διατυπώνει τις σκέψεις της ως ψυχογράφος της φύσης του ανθρώπου. “Ωστόσο αυτή η συμμετοχή του πνεύματος στην ερωτική μέθη περιέχει τόσο
πολλή μέθη, τόσο σαφή συμπτώματα του μεθυσιού από ποτό, ώστε δεν φαίνεται να
μένει καμιά άλλη διέξοδος παρά να την απωθήσει κανείς σε ρομαντικό έδαφος ή να
την υποπτευθεί κατά κάποιον τρόπο ως παθολογική” γράφει και οι εκδόσεις Οδός
Πανός ανέλαβαν να το φέρουν σε γνώση μας.

photo: Giannis Vavitsas

Είναι καλοκαίρι και στο Ραθμόι όλα παραμένουν τα ίδια. Συνεπώς η
εμφάνιση ενός μελαχρινού αγνώστου που καταφτάνει με τη μηχανή του
και αρχίζει να φωτογραφίζει μια τοπική κηδεία δε μένει απαρατήρητη. Ο
Φλόριαν όμως δε γνωρίζει πως στην οικογένεια της κηδείας ανήκει η μισή
πόλη. Λίγο έξω από την πόλη ζει η Έλι, ένα νεαρό συντηρητικό κορίτσι, παντρεμένο με ένα μεγαλύτερό της άντρα. Ο Φλόριαν σκοπεύει να φύγει από
την Ιρλανδία και η Έλι να διατηρήσει την ήσυχη, μοναχική, καθημερινή της
ρουτίνα. Η γνωριμία τους όμως θα αλλάξει όλα τους τα σχέδια και η σχέση
τους θα προκαλέσει τα ήθη και την ανοχή της μικρής επαρχιακής πόλης
στο σύντομο αυτό διάστημα του καλοκαιριού. Με την εξαιρετική του πένα,
ο Ουίλιαμ Τρέβορ στο “Καλοκαιρινό ειδύλλιο” παραθέτει επιδέξια στο
χαρτί τις αδυναμίες της ανθρώπινης καρδιάς, εκθέτει με λιτές περιγραφές
ρεαλιστικούς και αυθεντικούς χαρακτήρες, τις ελπίδες, τους φόβους και τον
πόνο τους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια μιας κοινωνίας να
αυτοπροσδιορίσει τα όρια της σεξουαλικής της ελευθερίας πέρα από τον
πουριτανισμό της εκκλησίας. Ένα αξιόλογο βιβλίο από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
Ο Τσαρλς Νιούμαν στον “Άνθρωπο-μηχανή” λατρεύει κάθε τι μηχανικό και σαν παιδί ονειρευόταν να γίνει τρένο. Ως έφηβος αναρωτιόταν πότε
οι εκπληκτικά κατασκευασμένες μηχανές έγιναν ανώτερες από τον άνθρωπο που συχνά αποδεικνύεται άχρηστος και ανόητος. Ως ενήλικος περνά μια
ζωή μοναχική και απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο και όταν, όντας
μηχανικός, χάνει σε ένα εργαστηριακό ατύχημα το πόδι του, η απόφασή
του να μείνει μακριά από τους υπόλοιπους ανθρώπους εντείνεται. Μένοντας
ανικανοποίητος από τα υπάρχοντα προσθετικά μέλη, αποφασίζει να φτιάξει
ένα δικό του. Ένα πόδι που όχι μόνο περπατάει από μόνο του αλλά που
αποφασίζει το ίδιο για το πού θα πάει. Ευτυχισμένος λοιπόν με το νέο του
πόδι, αρχίζει να δυσανασχετεί με το εναπομείναν βιολογικό του. Ένα έξυπνο, σατιρικό, υπερβολικό βιβλίο που μιλά για την εξάρτηση του ανθρώπου
από την τεχνολογία και για το μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να την αφήσουμε να μας οδηγήσει. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη και τον συγγραφέα
Μαξ Μπάρυ.
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in my style on the piano but also some older pieces composed

while playing or maybe I write it down because I like this

by myself.

version better now. Most of the time I’m not writing for other
people playing my music but writing for my own projects and

Santorini

> Earlier this year you had the chance to play at two of

then we have the chance to rehearse my music more often and

the biggest jazz festivals in Latin America. What’s like to

develop it to another level.

perform in front of such huge audiences?
Of course there is a lot of energy coming from such a big

> How did you start to play with the whole body of the

audience and you can really feel that and also play with that.

piano and to use loops and electronics?

I played with my trio in March this year in Mexico City in

I always was interested in Sounds and improvising so it was

front of 8000 people, that felt really great -also a lot of young

more or less natural for me to expand my possibilities by

people having fun more like a rock festival here in Europe.

searching for new Sound. Later I also studied Cats like John
Cage or George Crumb who had developed really certain

Greek Photographic Forms

> Would you describe your experience of working for

techniques how to play certain harmonics on the strings of

until 30 September

the “One-Year compositional project” in 2010, when you

the piano and so on.

Boutari Winery | Megalochori

wrote a new piece every day for a whole year?

Five years ago my teacher Peter Madsen started the CIA

First I thought I have more than enough ideas and the first few

Ensemble (Collective of Improvising Artists) in Austria

months the ideas and new pieces were just flowing out of me.

and he was playing the piano and he asked me to do some

But then after some time I realized that I was repeating myself

keyboards and sounds, so that was the starting point for

too much for my own taste and then a big learning process

me to experiment with different synths and effects more

started where I searched for new compositional concepts and

extensively. But for my new Solo piano Project with Prince

tried a lot of different new styles,

songs I actually decided to go back to the roots and only use

An optical poem featuring the dynamism and

David

the sincerity of the PAST by 8 modern photographers -representing the elite of the contemporary photography of Greece- highlighting the
elements of the common cognition of the art.
Members of the prestigious “Photographic
Circle”, all photographers participating in this
exhibition started their first artistic journey in
photography from the Benaki Museum. Beyond
their own “forms”, the figure of Platonas Rivellis -their teacher- is always present!
Participating artists:

Helbock’s
jazz piano concert

Vassilis Gerontakos, Christos Kopsahilis,
Vassilis Kostantinou, Angelos Mihas, Spyros
Panagiotopoulos – Silvano, Pavlos Pavlidis,

interview by:
Vaggelis Aragiannis

Christina Sorovou, Loukas Vassilikos.

cba

Paros

The 28 years old Austrian pianist, one of the
great talents of European jazz, will join the
stage of Apollon theatre on Saturday, 1st
of September, accompanied by the acoustic
piano. From 1998 until today David Helbock
has released 10 albums, has won numerous
awards, among them twice the best jazz
piano solo award in Montreux Festival, in
2007 and in 2010 (audience award). In 2011
he was awarded the prestigious Austrian
“Outstanding Artist Award”. Apart from
being an outstanding pianist, David Helbock
is a charismatic composer. He participated
in the “One-Year compositional project”,
creating a new piece every day for a year,
collecting them in a 600 pages volume under
the title of “My Personal Realbook”. He has
played all over the world, Europe, Americas,
Africa and Asia. A few months ago he played
in two of the most important festivals in South
America, in Santiago Chile and in Mexico
City. His new CD, which will constitute the
main theme of his concert in Syros, will be
released in September.

Alexandros Laios
until 15 August
Argonauta Resturant | Parikia
...each time the destination is the end of the
line. By setting point of destination, we travel
from one to the other defining our course. We
cover those intermediate distances deliberately.
These potential spaces that separate the points,
the “intervening zones”, prevent them from collapsing one over the other causing the places to
become a shapeless threat.

serious
proposals

emphasis of which was interaction. What about
playing solo piano (where this interaction is not
present)?
I would not say that interaction is not present. There
is somehow interaction with yourself, with your own
feelings with the mood of yourself today but there
is also interaction with the audience and also with
the room you play in. So because I think the Apollo
Theatre is a very special place, I will somehow have
to interact with this room and I will certainly play
different than somewhere else.
> Jean-Michel Pilc has said that playing solo is not
about playing the piano, but about conducting a
band, all musicians being in your own head (and in
your own fingers).
There are so many ways of playing the piano and
none of them is right or wrong. I try it all. Of course
sometimes you can try to replace a whole band but
sometimes you can also try to play very simple and let
the piano sing in on piece or in another piece see the
piano as 88 drums and play more rhythmically.
> Would you tell us about the set you are planning
to play at the Syros concert?
In September my new CD “Purple” will come out on
the Berlin Label “Traumton”. I will play a lot of the
pieces out of this CD, which is a Cover CD full of

> In your previous Apollo Theatre concert you

Covers by the famous pop artist Prince. So you will

performed with the HDV Trio, a group the main

hear some hits by Prince like “Kiss” or “Purple Rain”

the piano, no electronics.
> When you deal with the “mystery” of composing what
makes you feel that you have completed a composition?

> Tell us about your future plans

How does it evolve by playing it over and over?

Two years ago I moved from Vorarlberg (the western Part of

Well, you can say that a composition is somehow never

Austria) to Vienna and there I met a lot of new musicians.

completed. I’m not afraid to change a chord or a rhythm or

So I have a new Trio and a new Duo in Vienna and I have

something else when I feel like it - maybe just spontaneously

thousands of ideas of new Bands and projects -we will see.
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Phevos Kallitsis

Festival

There is always a pleasant surprise and something to discover in
Paros. The island has been a major tourist destination for years and one
could easily suppose that there isn’t a single acre of land not explored.
And then one discovers a magnificent place such as the Park of Paros,
a great example of the determination of the people of Paros to preserve
the natural beauty and history of their island and to combine it with
sustainable development.
So, when in the island of Paros, don’t miss the chance to take a boat from
Parikia or to drive to the Park and enjoy walking in this preserved paradise. See
the beaches, enjoy a coffee, catch a film at the magic open air cinema Enastron
or most importantly attend one of the events of the Festival in the Park that has
already started in July and will continue until the end of August
On the 13th of August the exceptional voice of Elli Paspala and the jazz piano
of Takis Farazis will take you on a spectacular musical trip full of “Songs of love
lived and love lost”. The spectacularly versatile voice of Elli Paspala, tender but
also passionate, is the perfect guide to the sounds of Tom Waits, Leonard Cohen,
Van Morrison and the Greece’s best: Manos Hadjidakis, Stavros Xarhakos and
Stamatis Kraounakis… famous songs in exceptional versions under the stars.
A few days earlier at the Archiolochos Theatre of the Paros Park, Kostis
Maraveyas (aka Maraveyas Illegal) with his new band of musicians invites you
to a wonderful rhythmic celebration. He presents his new album “Lola”, as well

as some of his older hits and songs by other artists in his own personal musical
style, a unique blend of Balkan, Mediterranean and Reggae Sounds. His tours
are always a success and his energy on stage will get to you.
On the 18th don’t miss the chance to listen to Ross Daly and his “Mediterranean
Summer Stories”. Ross Daly has been one of the pioneers of what we call today
“World Music”, one of the first artists to understand the enormous value and vast
variety of the world’s musical traditions dedicating his life to their study. Born
in England and having traveled and lived in every corner of the world, Ross
Daly plays a huge range of musical instruments, creating musical compositions
that constitute a colorful tapestry reflecting his travels, his life experiences and
the many different musical sounds and traditions that he has encountered along
his extraordinary way. Don’t miss this unique opportunity.
Finally if you want to experience a taste of authentic Greek Rembetiko
music, don’t miss the concert of Kostis Kalafatis on the 31st of August. Kostis
Kalafatis with his guitar and Grigoris Vasilas on the bouzouki promise us an
amazing musical journey, a great concert for the ones that love Rembetiko and
a great introduction for “beginners”.
So when you visit the island, treat yourself to the exploration of the Park
of Paros Festival and attend the musical events in this unique scenery with the
starry night sky above you. An experience you want to take home with you.
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Santorini
Classico Restaurant
An exceptional environment which offers
you moments of relaxation. Enjoy the state
of being calm, combining sea bathing with
a delicious meal and your drink.
Kamari, Beach
+30 22860 34245
Restaurant
Classico
Fira
+30 22860 23112
Cafe
Diverso Cafe
Fira
+30 22860 24405
Cafe
Chovoli
Enjoy your coffee along with delicious
traditional delicacies at Chovoli café.
Open early in the morning, in a beautifully
decorated environment, it serves traditional
greek coffee accombinied with traditional
homemade greek sweets (tou koutaliou), tea
with fluffy cake and aromatic cookies.
Kamari,
+30 22860 33160
Cafe-Bar

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

Tinos
To Perivoli
Follow the spring water and you will
find yourself in a unique environment.
Homemade cuisine served under the shadow
of a perennial vine arbor, with a view of the
Aegean islands.
Kardiani,
+30 6945 987460
Cafe-Restaurant
Allou
A cozy friendly place, made with style.
It serves beverages, juices, ice cream,
sandwiches and variety of meats to
accompany the spirits. Free internet, 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-
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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 21875
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 23303
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

Σύρος
γεύση
Grill
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
Δωδώνη
Ερμούπολη, πλ. Κανάρη,
22810 87684
Παγωτό
Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325
Εστιατόριο

Δυο τζιζίκια
στ’ αρμυρίκια

Δοκιμάστε φρέσκα θαλασσινά,
ποικιλία από σαλάτες, ορεκτικά και τοπικά εδέσματα,
φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά. Απολαύστε το γεύμα ή το
δείπνο σας δίπλα στο κύμα!
Κίνι, 22810 71151
Εστιατόριο
Ε-αμέ

Gourmet γεύσεις, εκλεκτές
μπύρες, special cocktails,
χαλαρά στα σκαλάκια.
Ερμούπολη, Χίου 45,
22810 87870
Cafe-Deli
Ελιά
Ερμούπολη, Χίου 32,
πλ. Μιαούλη,
22810 76301
Bar-Restaurant
Η στρίγγλα που’φαγε
αρνάκι
Θαλασσινό αεράκι με ζεστό
φαγάκι και δροσερό κρασάκι. Ειρήνη Μαραγκού, Νίκος
Παπουτσάκης
Αζόλιμνος, 22810 81588
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
Το αρχονταρίκι
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 86771
Εστιατόριο

Της Φιλομήλας

Αζόλιμνος, 22810 62088
Εστιατόριο
Το Ακρογιάλι
Κίνι,
22810 71539
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
Στης Ανθίας
Φοίνικας, Εμπορικό κέντρο
22810 44025
Παραδοσιακό καφενείο
Το Μπαράκι
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανή
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό
Μουσείο
Σύρου
Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη,
22810 88487
Μουσείο
Βιομηχανικό
Μουσείο
Ερμούπολης
Ερμούπολη, Γ. Παπανδρέου 11,
22810 81243
Μουσείο
Έκθεση
Αγιογραφίας
Άνω Σύρος, Πιάτσα,

22810 88658
Αίθουσα τέχνης
Έκθεση
Παραδοσιακών
Επαγγελμάτων
Άνω Σύρος, 22813 60952
Μουσείο
Ενυδρείο
Κινι, 22813 60952
Ενυδρείο
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

τηλ/φαξ: 22810 62088
κιν: 6937 365120

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

