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Γαστρονομία στη Μύκονο
Φεστιβάλ Psarokokalo
Τα Xylo βγήκαν από τον παράδεισο

Play it again, 
Jimmy
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περιεχόμενα

το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο του Νίκου Σαπέρα.

Ο Νίκος Σαπέρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε 

αρχιτεκτονική και ζωγραφική στην Αθήνα και στο Παρίσι 

και από το 1979 διατηρεί γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

Από το 1974 μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει εννέα ατομικές 

εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει 

σε επιλεγμένες ομαδικές σε Αθήνα, Λευκωσία, Παρίσι και 

Βρυξέλλες. Έργα του βρίσκονται σε σημαντικές συλλογές 

μουσείων καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. Ενδεικτικά, έργα 

του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Βορρέ, 

τη Δημοτική Πινακοθήκη Ύδρας, τη συλλογή Αλέξανδρου Ιόλα 

και τη συλλογή Αλέξανδρου Τομπάζη.

04 // Ατζέντα 

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

05 // Εικαστικά, performance, συναυλία 

στον Πύργο Μπαζαίου στη Νάξο

06 // Μουσικές ημέρες στη Νάξο

Διήμερος εορτασμός της ευρωπαϊκής γιορτής 

μουσικής με τριάντα μουσικούς

07 // Φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου

08 // Καλοκαίρι με παραμύθια, θεατρικό παι-

χνίδι και μουσική στη Σύρο

09 // Μέσα από τα μάτια των μεταναστών

Εκπαιδευόμενοι από χώρες τις Ε.Ε. επισκέπτο-

νται τη Σύρο και συμμετέχουν σε πρόγραμμα 

ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

10 //  Στα θερινά τα λίγα φεστιβάλ

Ο Γιώργος Μανίνης κάνει βόλτα στα μουσικά 

μονοπάτια του καλοκαιριού

11 // Τα Xylo βγήκαν από τον παράδεισο 

Τα χειροποίητα ξύλινα γυαλιά που εμπνεύστη-

καν και υλοποιούν δυο νέοι που ζουν και εργά-

ζονται στη Σύρο ήρθαν για να μείνουν

12 // Λέσχη γαστρονομίας Μυκόνου

Μαγειρέματα με αέρα Κυκλαδίτικο

14 // Συντηρητισμός και προορισμός

του Πάνου Δραμυτινού

16 // Play it again, Jimmy 

Ο Νικόλας Καμακάρης εμπνέεται από τα “Οργι-

σμένα Νιάτα” του Τζον Όσμπορν

18 // Οι μικρού μήκους ταινίες και η χαρά της 

ανακάλυψης. Το Φεστιβάλ Psarokokalo ταξιδεύ-

ει στις Κυκλάδες

20 // Βιβλιοπροτάσεις

από τη Χρυσή Πυρουνάκη

21 // Οδηγός Νησιών

Τάσεις, προτάσεις18
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Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες

Διανέμεται Δωρεάν
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Διαβάζω στις εφημερίδες, ακούω στο ραδιόφωνο (την τηλεόραση δεν τη συμπεριλαμβάνω γιατί  
την έχω θέσει εκτός λειτουργίας εδώ και επτά χρόνια) για τα οφέλη της οικονομικής κρίσης και 
κάθε φορά εξοργίζομαι και περισσότερο. 

Επιστρατεύοντας όλη μου την αισιοδοξία -που πολλά μου προσέφερε αλλά και πολλά μου στοίχισε- 
και ακολουθώντας την τακτική του “βρίσκω κάτι θετικό ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει” είμαι 
σίγουρη πως σε τίποτα δεν μας έχει ωφελήσει τούτη η απελπισία των φτωχών και των αδύνατων. 
Σε τίποτα δε μας ωφέλησε που κόψαμε την έξοδο μία φορά την εβδομάδα στην ταβέρνα, την 
εκδρομή με παρεούλα, κάτω από τ’ άστρα, στα γύρω νησιά, την ξένοιαστη βόλτα στη λαϊκή 
αγορά. Σε τίποτα δε βοήθησαν τα υποσιτισμένα παιδιά στα σχολεία, η υποχρεωτική κάλυψη των 
οικογενειακών αναγκών με ένα μισθό ύψους επτακοσίων ευρώ, η μηδενική προοπτική εργασίας 
των νέων, οι άνεργοι-εργάτες που στέκουν ώρες περιμένοντας για ένα μεροκάματο. Δεν μας έκανε 
καλύτερους ανθρώπους. Πιο αδύναμους ναι, πιο φοβισμένους ναι, πιο απογοητευμένους ναι. 

Ίσως ενίσχυσε τη φιλανθρωπία των ισχυρών, όσων πρέπει πάση θυσία να καλύψουν τις λιγοστές 
ενοχές τους, να ενισχύσουν τη δημοτικότητά τους, να διαφημίσουν τον εαυτό τους, το προϊόν, 
τις υπηρεσίες τους. Πολλές εταιρείες τελευταία έχουν εκμεταλλευτεί τον “ηρωισμό” όσων 
προσπαθούν ενάντια στις δυσκολίες και τελικά τα καταφέρνουν. Ένας καλός τρόπος να σκέφτομαι 
όσα αξίζουν πραγματικά είναι το φίλτρο του κινήτρου. Αλάνθαστος οδηγός για την αγνότητα των 
πράξεων και των ενεργειών όλων μας. Ποιο είναι λοιπόν το κίνητρο της “οικολογικής συνείδησης” 
που επιδεικνύουν μεγάλες εταιρείες καυσίμων; ποιο είναι το κίνητρο των διαφημιστών όταν 
προβάλουν τον ηρωισμό των καθημερινών ανθρώπων που παλεύουν να επιβιώσουν;

Επειδή Ιούνιος μπήκε και με δυσκολίες ή χωρίς ο ήλιος κάθε μέρα ανατέλλει σε τούτα δω τα μέρη 
το ίδιο φωτεινός, το αισιόδοξο μήνυμα είναι η κραυγή του μικρού κύκλου των ομοίων μας, που 
-ας το παραδεχτούμε- είναι μεγαλύτερος απ’ όσο νομίζουμε. Και σίγουρα πολύ μεγαλύτερος από 
εκείνων που κάνουν τα αδύνατα δυνατά να μας πείσουν πως “διαλέγουμε πάντα να αγωνιζόμαστε 
για χαμένες υποθέσεις”.

Καλό καλοκαίρι με τόλμη!

Τζένη Παπαζιού
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επιγραφές

ειδικές κατασκευές 

πλεξιγκλάς

ψηφιακές εκτυπώσεις

διαφημιστικά δωρα

αυτοκόλλητα

ειδικές εφαρμογές με 

παντογράφο και laser

Οδός Ερμούπολης-Αζολίμνου | 22810.88012
syrographico@yahoo.gr|www.syrographico.gr

Αποστολή 
  σε όλες τις

Κυκλάδες
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Νάξος
Στις 21:30 στον Πύργο 
Μπαζαίου ο Φοίβος 
Δεληβοριάς δίνει 
συναυλία με τίτλο 
“Καλοκαιριφέρ”. 

Πάρος
Στο Πάρκο Πάρου η 
χορωδία του συλλόγου 
γυναικών θα παρου-
σιάσει τραγούδια του 
Μάνου Λοΐζου. Στις 
20.00 με ελεύθερη 
είσοδο.

Σύρος
Έκθεση εικαστικών 
παρουσιάζεται στο 
Ότι... τι στην παραλία 
Ερμούπολης (Ακτή 
Πέτρου Ράλλη 15).

Νάξος
Διήμερος εορτασμός 

της Ευρωπαϊκής 
Γιορτής Μουσικής στη 

Νάξο. Τέσσερα συ-
γκροτήματα την κάθε 

μέρα δίνουν συναυλίες 
στο Χαλκί με δωρεάν 

είσοδο για το κοινό.

20 Πάρος
Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα 

στον Πρόδρομο. Εορ-
τασμός του Αγ. Ιωάννη 
του Προδρόμου με πα-

ράσταση παραδοσιακών 
χορών “Παραδοσιακοί 

Δρόμοι” & κάψιμο των 
Μάιδων στις 22.00

23

Μύκονος
Έως την Κυριακή προ-

βάλλεται στον θερινό 
κινηματογράφο, Cine 

Manto, η ταινία του 
Πίτερ Τζάκσον 

Χόμπιτ: Ένα αναπάντε-
χο ταξίδι.

28

12 Πάρος
“Οι σημαντικότε-

ρες εφευρέσεις των 
αρχαίων Ελλήνων” 

παρουσιάζονται στην 
αίθουσα εκδηλώσεων 
ΕΠΑΛ Πάρου έως 13 

Ιουνίου. 

1613

2
2

Πάρος
Σεμινάριο Μαγειρικής 
με θέμα τα Παραδο-
σιακά & Σύγχρονα 
Γλυκά, στο εστιατόριο 
Αργοναύτης (Παροικιά) 
από 15.00 έως 17.00. 

10

Πάρος

Στη Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Πάρου “Γιάννης 
Γκίκας” στις 20:30 θα 

γίνει ενημέρωση για τις 
συσκευές ανάγνωσης 

και για τις πηγές δωρεάν 
ηλεκτρονικών βιβλίων.

07

Άνδρος
 “Ιστορώντας την 
Υπέρβαση. Από την πα-
ράδοση του Βυζαντίου 
στη σύγχρονη τέχνη”, 
στο Ίδρυμα Βασίλη και 
Ελίζας Γουλανδρή.

3
0Αντίπαρος

Έκθεση έργων του 
ζωγράφου Ιωάννη 
Δενδρινού στην αίθου-
σα τέχνης “αντί”, στο 
κάστρο Αντιπάρου, έως 
5 Ιουλίου.

26

Πάρος
Φεστιβάλ Καποέϊρα 28 
με 30 Ιουνίου πραγμα-
τοποιείται στη Σάντα 
Μαρία. 

29
Τήνος
Έργα από την εγκα-
τάσταση “Αναστά-
σεις”, που παρουσι-
άστηκε στο Τophane 
I Amire στην 
Κωνσταντινούπολη. 
Μουσείο Κώστα 
Τσόκλη (Κάμπος). 
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Παγκόσμια Ημέρα 
05/06 Περιβάλλοντος
Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 
1972, στη Διάσκεψης της Στοκχόλ-
μης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, 
ώστε να θυμίζει σε όλους την προ-
στιθέμενη αξία για την ανθρωπότη-
τα και το μέλλον του πλανήτη.

νάξος
05

Στα μέσα του Ιούνη ανοίγει τις πόρτες του ο 
Πύργος Μπαζαίου και ξεκινά το 13ο Φεστιβάλ 
Νάξου. Η εικαστική έκθεση “Μίτος - η πο-
ρεία” με έργα της Όλγας Πλαστήρα από ναξι-
ακό μάρμαρο, κάνει την αρχή, ενώ ακολουθεί 
performance ανάγνωσης, καθώς και συναυλία 
με τον Φοίβο Δεληβοριά.

Μίτος - η πορεία
Η Όλγα Πλαστήρα επέλεξε το ναξιακό μάρμαρο 
για τα έργα της και τη Νάξο ως τόπο διαβίωσης και 
δημιουργίας. Η διπλή επιλογή της και η αφοσίω-
ση στη τέχνη της επιβάλλονται δυναμικά στα έργα 
της. Στην έκθεση που παρουσιάζεται στον Πύργο 

Μπαζαίου προσκαλεί τον κοσμοπολίτη ζωγράφο-
χαράκτη Αντζέι Βισνιέφσκυ, πολωνικής καταγω-
γής, να συνυπάρξουν μαζί, δημιουργικά. Η έκθεση 
θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο.

“Ο ξένος που έφυγε” 
Performance ανάγνωσης
Ο συγγραφέας Θεόδωρος Γρηγοριάδης διαβάζει 
την πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός Κούρδου παρά-
νομου μετανάστη που ήρθε από το Ιράκ στην Ελλά-
δα και την πορεία του στην Ευρώπη αναζητώντας 
μια καλύτερη τύχη. Σκηνοθετική επιμέλεια: Στέλιος 
Κρασανάκης

Καλοκαιριφέρ
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της μουσικής παράστα-
σης του Φοίβου Δεληβοριά “Καλοριφέρ” που ταξί-
δεψε σε όλη την Ελλάδα το χειμώνα, ο μπριζωμένος 
τραγουδοποιός και οι θερμόαιμοι συνεργάτες του 
θα συνεχίσουν να πληρώνουν φόρο θέρμανσης και 
το καλοκαίρι. Παίρνουν, λοιπόν, μαζί τους τα πιο 
αγαπημένα τραγούδια που βρήκε ο Δεληβοριάς στο 
δρόμο του απ’ το ’89 έως σήμερα, αλλά κι ένα κου-
βάρι από εμμονές, στιχάκια, πρόζες, διασκευές και 
αυτοσχεδιασμούς και κατοχυρώνουν τη νέα τους 
ευρεσιτεχνία στη Νάξο στις 22 Ιουνίου, στην Τήνο 
1η Αυγούστου και στην Πάρο 3 Αυγούστου.

εικαστικά 
performance 
συναυλία

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΜΠΑΖΑΙΟΥ

se
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Η  Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής -το 
μεγαλύτερο μουσικό γεγονός που συμβαίνει 
ταυτόχρονα σε 22 χώρες της Ευρώπης- γιορ-
τάζεται φέτος στη Νάξο στις 20 και 21 Ιουνί-
ου. Στη Νάξο, η Γιορτή της Μουσικής ήρθε 
για πρώτη φορά το 2011 στη Χώρα και από 
το 2012 πραγματοποιείται στον πεζόδρομο 
του Χαλκίου. Ένα διήμερο γεμάτο μουσική 
και ρυθμό, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσι-
κής που λαμβάνει χώρα στο νησί, αφού συ-
νολικά συμμετέχουν 30 μουσικοί και οι συ-
ναυλίες διαρκούν πάνω από 10 ώρες. 

06
νάξος

γείου από τους Α’ θέλομε. Ο Νίκος Βενετάκης 
και ο Χριστόφορος Πιτσιδήμος κέρδισαν αμέ-
σως τους Ναξιώτες και όσους άλλους βρέθηκαν 
στην περυσινή Γιορτή της Μουσικής. Λαούτο ή 
ούτι, βαρύ ντέφι ή καχόν, όποιο συνδυασμό κι 
αν κάνουν οι Α’ θέλομε, το ταξίδι είναι πάντα 
ευχάριστο.

Παρασκευή 21 Ιουνίου
Ρεσιτάλ πιάνου τής Βάνας Μιμίδου με έργα 
Chopin, Rachmaninoff, Σκαλκώτα, Χατζιδάκι. 
Η Βάνα Μιμίδου σπούδασε, μεταξύ άλλων, 
στο Ινστιτούτο Μουσικής Zoltan Kodaly στην 
Ουγγαρία, με υποτροφία της ουγγρικής κυβέρ-
νησης. 

Από το 2011, η Μαρία Αράπογλου -πιανίστα- 
και η Γιούλα Ντούσικου -φλαουτίστα- συ-
μπράττουν στο duo Tre note μελετώντας και 
παρουσιάζοντας έργα κλασικού και σύγχρονου 
ρεπερτορίου. Το πρόγραμμα που θα παρου-
σιάσουν στις 21 Ιουνίου αποτελείται κυρίως 
από έργα τάνγκο του Astor Piazzola όπως το 
“Histoire du Tango”, σε διασκευή για πιάνο και 
φλάουτο (κατά παραγγελία του duo Tre note) 
από τον συνθέτη Κυριάκο Λεδάκη. Επίσης, έργα 
που έχουν χορευτικό χαρακτήρα όπως η “τσιγγά-

νικη” φαντασία του Αlbert Franz Doppler 
“Fantaisie Pastorale Hongroise”, 

και τα “Blue bossa”, και “Red 
Bossa”, του Gary Schocker.

Πέμπτη 20 Ιουνίου
Φυστικί Σαλόνι - “Ένα μουσικό ταξίδι από το 
Αιγαίο μέχρι την Ήπειρο”
Το “Φυστικί Σαλόνι”, το σύνολο με τον παρά-
ξενο τίτλο που γεννήθηκε στα αθηναϊκά στέκια 
και μεγάλωσε μουσικά στα νησιά του Αιγαίου, 
είναι μια εξαμελής μπάντα με κυρίαρχο στοιχείο 
τα παραδοσιακά έγχορδα (λαούτο, ούτι, βιολί) 
αλλά και εκείνα που κυριαρχούν στα ρεμπέτικα 
(κιθάρα, μπουζούκι). Αυτή τη νύχτα, θα επιδοθεί 
σε νησιώτικα, παραδοσιακά, σμυρναίικα, αστι-
κά-λαϊκά ρεμπέτικα και ηπειρώτικα. 

Στη συνέχεια ο Γιάννης Βλασερός και οι Ορίζο-
ντες θα μας οδηγήσουν σε κλασικούς ροκ ρυθ-
μούς με διασκευές και πρωτότυπα κομμάτια της 
μπάντας.

Το μουσικό συγκρότημα spontaneous heat 
pump δημιουργήθηκε πριν από περίπου ένα 
χρόνο στην Αθήνα από τέσσερα άτομα αρκε-
τά διαφορετικών μουσικών υπόβαθρων, αλλά 
με ένα κοινό στόχο, την καλλιτεχνική έκφρα-
ση. Κινείται στο ύφος της τζαζ, με σαφής όμως 
επιρροές από τον χώρο του μπλουζ, του φανκ 
και του ροκ. Η πρώτη ημέρα της Γιορτής θα 
κλείσει με τραγούδια της Κρήτης και της Μεσο-

Η Ομάδα Ακορντεονιστών Σύ-
ρου έκανε την πρώτη της εμφά-
νιση πέρυσι στο 1ο Φεστιβάλ 
ακορντεόν που έγινε στη Σύρο.  
Αποτελείται από επαγγελματίες 
και ερασιτέχνες μουσικούς, λά-
τρεις του συγκεκριμένου οργά-
νου. Στη γιορτή Μουσικής 2013 
η ομάδα θα παίξει μουσική από 
τα Βαλκάνια, ελληνικά σμυρναί-
ικα τραγούδια και τραγούδια του 
ευρύτερου κλασικού ρεπερτορί-
ου.

Από τη Θεσσαλονίκη ορμώμενοι, 
οι Lemonostifel  θα κλείσουν το 
διήμερο με έντονα καλοκαιρι-
νή διάθεση. Στη Νάξο φθάνουν 
μαζί με τον ολόφρεσκο τρίτο 
τους δίσκο και μια πλειάδα από 
μουσικά όργανα. Ξεκίνησαν το 
2005 ως τρεις φίλοι και σήμερα 
αποτελούνται από 7 μέλη, ο κα-
θένας με διαφορετικές μουσικές 
καταβολές. Προσπαθώντας να 
δώσουν το στίγμα τους, οι ίδιοι 
περιγράφουν τη μουσική τους 
ως “ψυχολογική υποστήριξη με 
βαθιά κατανόηση”. Εμείς θα συ-
μπληρώσουμε ότι πλέκουν περί-
τεχνα τους ήχους των Βαλκανίων 
και της Μεσογείου με το ροκ, το 
σουίνγκ και τη τζαζ. Ορχηστρι-
κές μελωδίες που ταξιδεύουν, 
δημιουργούν εικόνες αλλά και τη 
διάθεση για χορό.

Κεiμενο:  
Γιάννης Καρποντίνηςc b a

ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΜΕΡΕΣ 

ΣΤΗ 
ΝΑΞΟ Κειμενο:  

Γεωργία Ματσούκαc b a

Φεστιβάλ 
στο Πάρκο Πάρου

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου, το καλοκαιρινό φεστιβάλ τέχνης και αθλητισμού που διοργανώνεται στο 
χώρο του πάρκου, στον Αϊ - Γιάννη Δέτη, ξεκινά την 1η Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις αρχές του Οκτώβρη. Με 
αφοσίωση στον διαρκή στόχο, την προβολή ποιοτικών εκδηλώσεων για την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής του 
νησιού, οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ ενισχύουν την οικολογική συνείδηση των κατοίκων και των επισκεπτών 
και προωθούν την συλλογική και εθελοντική εργασία. 

Θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, αθλητικές εκδηλώσεις και συναυλίες όπως των Encardia, 
της Ευανθία Ρεμπούτσικα, του Ορφέα Περίδη, του Φοίβου Δεληβοριά, της Paros Jazz Academy είναι κάποιες 
από τις φετινές εκδηλώσεις. Ωστόσο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι φέτος το Πάρκο Πάρου έχει δραστηριότητες 
σχετικές με το περιβάλλον και 
το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο του 
χώρου. Έτσι, στις 5 Ιουνίου, 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος, διοργανώνεται σε συνερ-
γασία με το “Ευζωία” -έναν μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό με 
προφανές αντικείμενο τις όμορ-
φες στιγμές της ζωής- περιβαλ-
λοντικός περίπατος όπου όλοι 
μαζί θα εξερευνήσουν το πάρκο, 
θα περπατήσουν στα μονοπάτια 
του και θα ανακαλύψουν τους 
θησαυρούς του. Επίσης, στις 21 
Ιουνίου θα γίνει αφιέρωμα στην 
Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, σε 
συνεργασία με το “Δίκτυο Ημέ-
ρας Μουσικής”, στην παραλία 
Καθολικού. Αυτά για τον Ιούνιο 
και έπεται συνέχεια…

Το Φεστιβάλ, εναρμονισμέ-
νο με τις οικονομικές συνθήκες 
της εποχής μας και επιδιώκοντας 
την ίση πρόσβαση, αναπτύσ-
σει πρόγραμμα με ελεγχόμενες 
τιμές. Τα παιδιά έως 12 ετών 
έχουν δωρεάν είσοδο ενώ η γε-
νική είσοδος στις συναυλίες δεν 
ξεπερνά τα 15 ευρώ. Το σινεμά 
και οι ομιλίες είναι δωρεάν.

sese
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Ένα επταήμερο πρόγραμμα φιλοξενίας 
στο πλαίσιο των “Ηχητικών Συναντήσεων 
Σύρου”, όπου οι συμμετέχοντες θα πειραμα-
τιστούν και θα αυτοσχεδιάσουν με εργαλεία 
ηχητικά ευρήματα και τις τοπικές παραδό-
σεις, θα γίνει στην Άνω Σύρο, στην Παλαιά 
Μονή Ιησουιτών την πρώτη εβδομάδα του 
Ιουλίου. Τη διοργάνωση υπογράφουν η Δανάη 
Στεφάνου και ο Γιάννης Κοτσώνης ενώ συμ-
μετέχουν προσκεκλημένοι μουσικοί από την 
Ελλάδα και ο Mike Cooper.

Τα ρεμπέτικα του Μάρκου Βαμβακάρη στην πιά-
τσα της Άνω Σύρου, οι όπερες στο Θέατρο Απόλλων, 
οι τσαμπούνες στην Απάνω Μεριά, οι καμπάνες των 
μοναστηριών, οι κόρνες των πλοίων, οι ξαφνικές ριπές 

του αέρα, τα παλιά γραμμόφωνα, οι φωνές, οι μνήμες, 
οι ιδιωτικές αφηγήσεις και οι επίσημες ιστορίες. Το 
ηχητικό τοπίο της Σύρου, φαντασιακό και πραγματικό, 
στέκεται πάνω σε διακριτές ιστορικές και σύγχρονες 
παραδόσεις, συγκροτώντας μια ετερόκλητη και υπό 
συνεχή διαμόρφωση τοπική ηχητική ταυτότητα.

Πώς συνδιαλέγονται οι παραδόσεις με το εδώ και 
τώρα του αυτοσχεδιασμού & του ηχητικού πειραματι-
σμού; Για μία εβδομάδα, το Ινστιτούτο Σύρου παραχω-
ρεί την Παλαιά Μονή Ιησουιτών της Άνω Σύρου σε μια 
ομάδα μουσικών που θα δουλέψουν μαζί ή ξεχωριστά, 
με στόχο την δημιουργία των δικών τους ιδιαίτερων 
και προσωπικών ηχητικών αφηγήσεων, καταγραφών, 
διασκευών και ερμηνειών. Κατά τη διάρκεια της φιλο-
ξενίας τους στη Μονή, οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες 

θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εντατι-
κές προσωπικές και ομαδικές  επισκέψεις και περιπά-
τους, συζητήσεις, πρόβες, μικρές σπιτικές ή υπαίθριες 
συναυλίες. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές,  θα μοιρα-
στούν προσεγγίσεις και θα προτείνουν τις δικές τους 
“πιστές” ή “αιρετικές” διασκευές και ερμηνείες των 
τοπικών μουσικών παραδόσεων εμπλουτίζοντας τις με 
κάθε είδους ηχητικά ευρήματα.

08
σύρος

Το παραμύθι είναι το κεντρικό θέμα των δύο εργαστηρίων -ένα για παιδιά 
και ένα για ενήλικες- που  πραγματοποιούνται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 
στη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης.

“Λάλοι παραμυθάδες”
Το εργαστήριο δραματοποίησης παραμυθιού για παιδιά 7-10 ετών με αυτοσχέδια 
μουσική επένδυση, θα δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν το λαϊκό παρα-
μύθι, να θέσουν σε κίνηση την σκέψη τους, να απελευθερώσουν την ενέργεια και την 
φαντασία τους αλλά και να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του ήχου και της μουσικής 
μαθαίνοντας να κατασκευάζουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα.
Διάρκεια: 10 Ιουνίου - 15 Ιουλίου, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα
Παράσταση: 17 Ιουλίου
Συντονισμός: Γεωργία Ματσούκα και Αθανασία Μπόλια
Κόστος: 40€

“Φτιάξε, καρδιά μου, το δικό σου παραμύθι”
Η δημιουργία παραμυθιού με βιωματικές ασκήσεις για ενήλικες (επίπεδο 1), θα βο-
ηθήσει να ανακαλύψουμε τις προσωπικές μας δυνάμεις και να επανατοποθετηθούμε. 
Έχει στόχο να αναμοχλεύσει το δυναμικό του καθενός στην παραγωγή παραμυθιού, 
χωρίς να επέχει θέση δημιουργικής γραφής. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να ανακαλύψει 
και αυτή του την κλίση. Τέλος, η μαγεία του είναι ότι θα ανυψώσει τη λύση μέσα στο 
υποσυνείδητο και θα μας χαϊδέψει απαλά και θα κάνει το ίδιο και σε αυτούς που θα 
μας ακούν.
Διάρκεια: 10 Ιουνίου - 10 Ιουλίου, κάθε Δευτέρα απόγευμα
Συντονισμός: Γεωργία Ματσούκα
Κόστος: 25€
Πληροφορίες: lalougr.blogspot.gr, lalou.lolo@gmail.com, τηλ: 6983 106109

Καλοκαίρι με παραμύθια, θεατρικό 
παιχνίδι και μουσική

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δια βίου μάθησης 
Grundtvig, η Βαρδάκειος Σχολή από τις 17 έως τις 26 Ιουνίου διορ-
γανώνει εργαστήριο με θέμα: “Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα και 
τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα μάτια των μεταναστών”.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 εκπαιδευόμενοι από διάφορες χώρες της 
Ε.Ε. οι οποίοι γνωρίζουν ήδη ελληνικά τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα ελλη-
νικών και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια παραμυθιού, μαγειρικής, χορού 
και μουσικής, ενώ θα οργανωθούν ξεναγήσεις και πεζοπορίες. Στην προε-
τοιμασία αλλά και την υλοποίηση του προγράμματος σημαντικό ρόλο θα 
παίξουν οι μαθητές της Σχολής που προέρχονται από χώρες όπως η Αγγλία, 
η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Γεωργία, η Ιταλία, το 
Μεξικό, η Ουκρανία, το Πακιστάν και η Ρωσία. Στόχος του προγράμματος 
είναι να αναδειχθεί η ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει οι μετανάστες με 
την ελληνική γλώσσα και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, να προβληθεί η 
αξία της πολυπολιτισμικότητας και να περιθωριοποιηθεί, έστω και σε τοπικό 
επίπεδο, η ιδέα της ξενοφοβίας.

info
> Βαρδάκειος Σχολή Ερµούπολης
    Μάρτεν Νόρδεστροµ 8
> Τηλ. 2281082573/ 6936497398

Μέσα από 
τα µάτια των 
µεταναστών

Sounding Paths

se

info

> 1-7 Ιουλίου
> Παλαιά Μονή Ιησουιτών
> http://syrosmeetings.tumblr.com
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μπορεί να ταιριάζουν με το φυσικό περιβάλλον του 
Terra Vibe, αλλά ισχύει το ίδιο και για το κοινό του 
φεστιβάλ; Την πρώτη μέρα οι Ska-P μαζί με τον Marky 
Ramone θα παίξουν κλασικά αγαπημένα. Οι Echo & 
the Bunnymen θα ξαναφέρουν κάτι από τη νοσταλγία 
των ’80 και ο Αγγελάκας θα κάνει μεταμεσονύχτιο 
πάρτι. Η προσθήκη της Lana del Rey ήταν μια ανα-
λαμπή της τελευταίας στιγμής για κάτι πιο σύγχρονο, 
ελπίζοντας ότι θα θυμόμαστε την προσφορά της στη 
μουσική μετά από 5 χρόνια. Ακόμα και τα ονόματα της 
μέταλ σκηνής, όπως οι Iced Earth και οι Saxon, φαίνε-
ται να ήρθαν από line-up 10 χρόνων πριν. 

Από την άλλη, το Ejekt -ο μεγάλος ανταγωνιστής 
του Rockwave μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές 
οι γραμμές- έχει στη λίστα του μόνο το μεγάλο όνομα, 
τους Pet Shop Boys. Σίγουρα όχι κάτι που εκπληρώνει 
τις προσδοκίες των νέων, αλλά τουλάχιστον είναι μια 
καλή επιλογή για φεστιβάλ ανοιχτού χώρου. Μετά την 
περσινή επιτυχία με τους Kasabian, που αποτέλεσαν 
εύστοχη επιλογή, ας περιμένουμε αντίστοιχα ονόματα 
να συμπληρώσουν το φετινό πρόγραμμα.  Όσοι βέβαια 
προσδοκούν να δουν το Nick Cave να παρουσιάζει το 
τελευταίο του άλμπουμ, μάλλον θα απογοητευτούν, 
αφού δύσκολα χωρούν δύο ονόματα τέτοιου βελινε-
κούς σ’ έναν λογαριασμό.

Φωτεινό παράδειγμα στο φεστιβαλικό χάρτη της 
Αθήνας, ήταν το φεστιβάλ Plissken που πραγματοποι-
ήθηκε μέσα Μαΐου. Ακολουθεί μια διαφορετική προ-
σέγγιση που ξεκινά από τα γραφιστικά και τον τρόπο 
προώθησής του. Οι προσεκτικές και ιδιαίτερες επιλο-
γές του συνεχίζουν και στην ουσία, που είναι το πρό-

γραμμα των καλλιτεχνών. Ο Ebo Taylor, ένας μεγάλος 
καλλιτέχνης από τη Γκάνα που συνεχίζει να βγάζει 
αξιοπρόσεκτους δίσκους ήταν ίσως το μεγαλύτερο 
όνομα (σε αξία και ηλικία). Από κει και πέρα, μουσι-
κοί από μεγάλο φάσμα της ροκ και της ηλεκτρονικής, 
που βασίζονται στο παρόν και βρίσκονται σε δημιουρ-
γική άνθηση κατέκλυσαν τις δύο σκηνές στο Κέντρο  
Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”. Είναι σίγουρα ένα 
φεστιβάλ που μπορεί να προσελκύσει κοινό εκτός συ-
νόρων, όπως αποδείχτηκε και από την προσθήκη του 
σε λίστα του μεγάλου μουσικού ιστοχώρου Pitchfork. 
Μπορούμε να πούμε ότι είναι άξιος συνεχιστής του 
Synch κι ας ελπίσουμε να συνεχίσει να συνεισφέρει 
μια εναλλακτική προσέγγιση στα συνηθισμένα. 

Πέρα απ’ αυτά, υπάρχει φυσικά το Φεστιβάλ Αθη-
νών με ένα πλήθος εκδηλώσεων αλλά και μικρότερες 
συναυλίες, όπως αυτή των Gang of Four στο Φεστιβάλ 
Αναιρέσεων. 

Βλέποντας χώρες, όπως η Κροατία και η Σερβία, 
όχι μακριά από εδώ, να διοργανώνουν μερικά από τα 
πολυφημισμένα φεστιβάλ της Ευρώπης, προωθώντας 
τα μάλιστα με ηλιόλουστες φωτογραφίες, τότε αναρω-
τιέσαι το πώς και το γιατί. Ιδιαίτερα σε τέτοιες περιό-
δους, θα περίμενε κανείς οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 
να είναι μέσο προσέλκυσης ενδιαφέροντος και όχι για 
παράδειγμα οι ρατσιστικές επιθέσεις. 

Για όσους δεν επιθυμούν τη ζέστη της Αθήνας και 
την ταλαιπωρία της Μαλακάσας, το Serious θα μερι-
μνήσει να σας κρατήσει ενήμερους με τις καλύτερες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις των Κυκλάδων.

Kειμενο:
Γιώργος Μανίνης//gimanin@gmail.com

Εικονογραφhση:
Σπήλιος Πέτζαςc b a

Η πρώτη μου απόπειρα συγγραφής κειμέ-
νου για το Serious αφορούσε την παρουσίαση 
του φεστιβάλ Synch, ίσως το πιο πρωτοποριακό 
φεστιβάλ που έγινε στη σύγχρονη Ελλάδα από 
άποψη φιλοσοφίας και ονομάτων καλλιτεχνών. 
Ήταν περίπου ίδια χρονική περίοδος. Είναι 
πάντα αυτή η περίοδος, που ακόμα κι εν μέσω 
όλων των δυσκολιών, οι μουσικόφιλοι κοιτάμε 
τις λίστες με τα φεστιβάλ, τα περισσότερα των 
οποίων πραγματοποιούνται στην Αθήνα. 

Φυσικά και λογικά, οι εποχές που ραδιοφωνικοί 
σταθμοί, δήμοι, πολιτικές νεολαίες αλλά και διάφορες 
μικρές διοργανώτριες ομάδες ρίσκαραν να γεμίσουν 
την Αθήνα με μουσικές έχουν περάσει. Φέτος, η Αθή-
να έχει να μιλάει μόνο για λίγα και μάλλον όχι τόσο 
καλά ποιοτικά.

Το Rockwave μάλλον έχει χάσει την προσμονή του 
κοινού για την ανακοίνωση των ονομάτων. Εδώ και 
χρόνια παρουσιάζει ονόματα που έχουν σίγουρο κοινό, 
είναι πολυακουσμένα και χωρίς ιδιαίτερη δημιουργι-
κότητα (οι καλές τους μέρες ανήκουν στο παρελθόν). 
Φέτος, μπορεί να μην έχουμε ξανά τους Prodigy, που 
μεγάλωσαν δύο-τρεις γενιές και γέρασαν μαζί τους, 
αλλά αντ’ αυτού δεν υπάρχει κάτι εναλλακτικό που 
να τραβήξει τους νέους στη Μαλακάσα. Οι Dead Can 
Dance, που είναι το μεγάλο όνομα αυτής της χρονιάς, 

Στα θερινά τα λίγα φεστιβάλ
Από την καρδιά του Αιγαίου, τα χειροποίητα γυαλιά Xylo ήρθαν για να 

μείνουν. Πρόκειται για μια ιδέα που ξεκίνησε και υλοποιείται στη Σύρο, από 
την Ελένη Βακονδίου και τον Περικλή Θερριό, με την πολύτιμη συμμετοχή 
φοιτητών από το Tμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το ξύλο είναι υλικό που έχει αγαπηθεί για τη φυσικότητά του και για το αισθητικό 
του αποτέλεσμα. Η Ελένη και ο Περικλής βάλθηκαν να μάθουν τα μυστικά του: να 
το πλάσουν, να το αισθανθούν, να δοκιμάσουν τις δυνατότητες του και να πειραμα-
τιστούν με αυτό. Αποτέλεσμα αυτής της δημιουργικής προσπάθειας, που συμπράττει 
με το λαμπερό φως του ήλιου, είναι η έμπνευση για τα γυαλιά Xylo. Μια απόδειξη 
ότι το μεράκι, η τόλμη, η πρωτοτυπία και η ποιότητα μπορούν να επιβιώσουν, παρ’ 
όλες τις αντιξοότητες της εποχής που διανύουμε. “Μη σταματάτε να αναζητάτε τον 
ήλιο” είναι η πρόταση της Xylo και το μότο αυτής της προσπάθειας.

Τα ξύλα (zebrawood, παλίσανδρος, αμερικάνικη καρυδιά, ελληνική καρυδιά, 
wenge, έβενος, σφένδαμος) επιλέγονται προσεκτικά, συναρμολογούνται και φινίρο-
νται στο χέρι, ενώ είναι τα πρώτα ξύλινα γυαλιά ηλίου με αντικαταστάσιμους φα-
κούς.

Η επιθυμία της ομάδας να εκφράσει το συναίσθημα για τον τόπο που ζούμε έχει 
αποτυπωθεί από τα ονόματα των γυαλιών μέχρι τα σχέδιά τους, τις γραφιστικές δη-
μιουργίες και τις φωτογραφίες. Μοτίβα από το Πυργί της Χίου, εικόνες από τα σπίτια 
της Ερμούπολης, λιβάδια που λιάζονται στο φώς, χωριά της Σύρου, στοιχεία από τη 
Σικελία, γραφές από τον αραβικό κόσμο, τυπογραφία από τη μεσογειακή Γαλλία και 
αραβουργήματα από τη Ν. Ισπανία, είναι μερικές από τις εικόνες που συναντώνται 
σε όλη την οπτικοποίηση των ιδεών της ομάδας. Οι γραμμές και οι φόρμες στους 
σκελετούς θυμίζουν τις πτυχώσεις της θάλασσας, τους στιβαρούς κορμούς των πεύ-
κων, τη ροή της άμμου στις χρυσές παραλίες της Μεσογείου και το δροσερό νυχτε-
ρινό αέρα των καλοκαιριών. 

Στη  δημιουργική ομάδα ανήκουν, πέρα από τους εμπνευστές, ο Μάριος Γεωρ-
νταμιλής, ο Νίκος Αθανασόπουλος, η Κωνσταντίνα Γοργογιάννη και ο Θωμάς Γκί-
νης. 

Για να συνδράμετε σε αυτή την προσπάθεια, επισκεφθείτε την πλατφόρμα 
IndieGoGo που υποστηρίζει το crowdfunding.  Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
http://www.indiegogo.com/projects/xylo-eyewear

βγήκαν από τον παράδεισο

Kειμενο:
Χαρά Λεδάκη
Φωτογραφιεσ:

Κωνσταντίνα Γοργογιάννηc b a
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Μια παρέα ανθρώπων στη Μύκονο αποφασίσαμε φέτος τον χειμώνα να ανα-
κατέψουμε τα γαστρονομικά νερά του νησιού. Τα ενδιαφέροντά μας, μαγειρικές 
και γεύσεις, υλικά και προϊόντα που κρατούν την εστίαση σε υψηλό επίπεδο ποι-
ότητας, αναδεικνύουν την τοπικότητα και την γαστρονομική πολιτισμική μας 
ταυτότητα. Βασικός σκοπός της ομάδας, να μας συμπαρασύρει ταξιδεύοντας 
στον μαγικό κόσμο των γεύσεων. Στο μπάρκο της ιδανικοί ταξιδευτές, κάτοικοι, 
εργαζόμενοι και φίλοι της Μυκόνου, πλήρωμα και επιβάτες, σε μια διαδρομή 
μνήμης στα δικά μας και στου κόσμου τα γευστικά λιμάνια.

Στους στόχους μας είναι να κάνουμε πράγματα στο νησί. Να δώσουμε τη σημα-
σία που τους αξίζει στα πράγματα που παράγουμε, να δούμε πως αυτά μπορούμε να 
τα πάμε και λίγο παραπέρα. Η αρχική σκέψη είναι ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να 
ταξιδεύεις αν δεν γνωρίσεις το πλήρωμά σου, αν δεν αισθανθείς κυριολεκτικά μέρος 
αυτής της κοινότητας, αν δεν φροντίσεις για τις προμήθειες, αν δεν κάνεις τις επιλο-
γές σου, αν δεν ξεσκαρτάρεις, κρατώντας στ’ αμπάρια σου τα απαραίτητα και ετοι-
μάζοντας τον χώρο για να φορτώσεις νέες προμήθειες και δώρα που θα φέρεις πίσω 
στο σπίτι με την επιστροφή. Νοιώσαμε την ανάγκη λοιπόν να γνωριστούμε και να 
γνωρίσουμε. Οι συναντήσεις μας ήταν τακτικές: κάθε Κυριακή για καφέ και ουζάκι, 
κάθε Τετάρτη για μαγειρέματα. Ενδιάμεσα, έγιναν κάποιες εξορμήσεις για να γνωρί-

σουμε τις απαρχές του μαγειρικού και διατροφικού μας πολιτισμού. Ασχοληθήκαμε 
με την αναγνώριση, την ταυτοποίηση και την καταγραφή στην ιστοσελίδα μας της 
άγριας βρώσιμης χλωρίδας του νησιού. Μαζέψαμε και μαγειρέψαμε άγρια χόρτα. 
Μιλήσαμε γι’ αυτά και τονίσαμε την ανάγκη να τα προστατέψουμε, συλλέγοντάς 
τα με κανόνες, ώστε να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε για καιρό. Επισκεφτήκαμε 
τυροκομείο και κουζίνες εστιατορίων. Στόχος μας είναι με επισκέψεις και ταξίδια 
να γνωρίσουμε τις πηγές της τροφής μας, ώστε να διευρύνουμε τις γνώσεις μας, τις 
γευστικές μας κατακτήσεις και το σεβασμό μας προς ό,τι συμβάλλει στη θρέψη, την 
ανάπτυξη και την απόλαυσή μας. Κοντά μας είναι οι μάγειρες του νησιού Γιώργος 
Ριζόπουλος, Παναγιώτης Μενάρδος, Ανδρέας Καρακάνης, Λουντμίλα Ονουφέρκο, 
Νίκος Αλούκος, Ντανιέλε Κιαντίνι, Αθηναγόρας Κωστάκος, Γιώργος Βενιέρης, 
Γουίλι Σάλα, Βαγγέλης Πελέκης, ο ζαχαροπλάστης Νίκος Κουκιάσας, οι οινοποιοί 
Ασημομύτης, Ξυδάκης κ.ά.

Σε δεύτερο στάδιο, αφού πια στη μικρή μας κοινότητα μπήκαν κάποιες βάσεις, 
προχωράμε τις επαφές μας με περισσότερους επαγγελματίες του νησιού. Παραγω-
γούς, εστιάτορες, ξενοδόχους, ψαράδες, φουρναραίους, κρεοπώλες, όσους συμμετέ-
χουν στον κύκλο της εστίασης. Η γαστρονομία είναι εκ των ων ουκ άνευ της καθη-
μερινότητάς μας, είναι και το απόλυτο επιχειρηματικό εργαλείο γύρω από το οποίο 
κινείται ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων. Τελευταία έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
γιατί τουρισμός και γαστρονομία είναι έννοιες αλληλένδετες.

Αργά αλλά σταθερά βάζουμε τις βάσεις για τις παραπέρα δράσεις μας. Βασικός 
στόχος πέρα από την προσωπική μας ευχαρίστηση είναι να μπορέσουμε να συνει-
σφέρουμε όσο μπορούμε για το νησί. Η Μύκονος έχει ανάγκη να βγάλει προς τα 
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έξω καλές ειδήσεις. Εμείς καλούμε τους συμπολίτες μας σε μια συνάντηση, 
ένα ταξίδι που εκτός από καλές θα βγάζει και νόστιμες και μυρωδάτες ειδή-
σεις από το λιμάνι αφετηρίας, τη Μύκονο.

Στη διάρκεια των συναντήσεων αρχικά μας απασχόλησαν 3 κύκλοι διατροφής: 
1. “Πίτες” (κρεμυδόπιτα, μελόπιτα, χορτόπιτες, άνοιγμα φύλλου, τσιμπητά…)
2.“Με αλεύρι και νερό” (ψωμί σε ξυλόφουρνο, χειροποίητα ζυμαρικά, τραχανάς, 
τηγανόψωμο, τηγανήτες γριές…) 
3. “Νηστίσιμα” (σουπιές με κρασί μοσχάτο Λήμνου, ριζότο με μελάνι σουπιάς, 
πληγούρι με γαριδάκι φρέσκο, μακαρόνια με φρέσκα θαλασσινά, τουρσί…)

Η πολυπολιτισμική ιδιαιτερότητα της Μυκόνου στάθηκε αφορμή να στηθούν 
γέφυρες φέρνοντάς μας σε επαφή με την κουζίνα της Ιταλίας, της Ουκρανίας, του 
Μαρόκο και με τοπικές κουζίνες από όλη την Ελλάδα. 

Όλες οι συναντήσεις της Λέσχης ήταν και παραμένουν ανοικτές σε όποιους 
επιθυμούν να συμμετάσχουν. Είναι χαρά και επιθυμία όσων συναποτελούμε την 
παρέα αυτή, να βρισκόμαστε τακτικά είτε για να δώσουμε, είτε για να πάρουμε 
και εν γένει να μοιραστούμε γνώσεις, που θα αναβαθμίσουν και θα διευρύνουν το 
γευστικό μας αντικείμενο.

Η μαγειρική έχει πλούσια ιστορική διαδρομή. Είναι κατάκτηση του πολιτι-
σμού μας, ακολούθησε την ανακάλυψη της φωτιάς κι ήρθε να καλύψει την ανάγκη 
μας για πιο σύνθετη τροφή. Είναι δραστηριότητα συλλογική. Απευθύνεται σε πλή-
θος ανθρώπων: μια οικογένεια, μια παρέα, ένα εστιατόριο, μια συνεστίαση, μια 
γιορτή. Ακόμα κι αν ο καθένας μαγειρεύει μόνος του, συμβάλλει με τον τρόπο του 
και την καθημερινή του εμπειρία στην ομορφιά του ταξιδιού. Σ’ αυτό το συλλογικό 
ταξίδι συμμετέχουμε ως Λέσχη:
- από τη Μύκονο προς τα λιμάνια του κόσμου
- περί τη Μύκονο και τους ανθρώπους που την κατοικούν
- για τη Μύκονο και την πορεία της από τα χτες ως τα σήμερα και στο μέλλον

Το ταξίδι μας, ανοικτό και αέναο, προσδοκεί ένα “νόστιμον ήμαρ” μαγειρικής 
ποιότητας και ειλικρίνειας, μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα, που είναι άρρη-
κτα δεμένη με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι η 
κοινή μας πορεία και οι κοινές διατροφικές συνήθειες μπορούν να αναδείξουν, αν 
ειδωθούν συνολικά, ένα αυτόνομο και ιδιαίτερα σημαντικό γαστρονομικό οχυρό. 
Η κουζίνα των νησιών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά το παρελθόν και συνδια-
μορφώνεται στο παρόν, συμμετέχει στη σύσταση της μεσογειακής γαστρονομικής 
ταυτότητας. Η ανάδειξη αυτής της ταυτότητας είναι πολύ σημαντική για το μέλλον 
των νησιών μας και της ανάπτυξής τους. Είναι όμως σημαντική και για όλους εμάς 
που επιθυμούμε τη συνέχεια στην ποιότητα και στην απλότητα, που συνθέτουν το 
ψηφιδωτό της γεύσης στα νησιά μας.

Keimeno:
Δημήτρης Ρουσουνέλος

Φωτογραφιεσ:
Ιωάννα Σαμιωτάκη, Στεφανία Ρουγγέρηc b a

Λέσχη Γαστρονομίας Μυκόνου
με άερα Κυκλαδίτικο

Τη μέρα του θερινού ηλιοστασίου, 21 Ιουνίου, τότε που ο ήλιος θα αργοσταθεί 
πάνω από τη Γη πριν αρχίσει να οπισθοδρομεί νωχελικά προς το νότο, στη Μύκονο 
ετοιμάζουν μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Τσαμπούνες, κρασί και μυκονιάτικοι μεζέ-
δες. Ωστόσο, το κεντρικό ενδιαφέρον για φέτος είναι η προβολή της ταινίας “Όλα 
τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν - Mykonos 150 years of history” που θα 
γίνει στο Cine Manto.

Η ταινία είναι ένα οδοιπορικό στην ιστορία, τον τόπο, τους ανθρώπους της 
Μυκόνου, μέσα από τη συλλογή φωτογραφιών και βίντεο του Δημήτρη Κουτσού-
κου. Φωτογραφίες από καλλιτέχνες όπως o Fred Boissonnas, ο Λουκάς Μπενάκης,  
η Πανωραία Γαλατά, από έγκριτα διεθνή περιοδικά όπως το Life  και το National 
Geographic, από μεγάλα διεθνή φωτογραφικά πρακτορεία όπως το Magnum και 
το Getty Images, από αρχεία όπως το ΕΛΙΑ, αλλά κυρίως από καθημερινούς αν-
θρώπους που αποτύπωσαν ως ενθύμια απλές στιγμές της καθημερινής τους ζωής 
παραδίδοντας τες στην αιωνιότητα. “Οι ψαράδες και οι χωρικοί, οι μυλωνάδες και 
οι φουρνάρηδες, οι καφετζήδες και οι ταβερνιάρηδες, τα ποστάλια και τα κρουα-
ζιερόπλοια, ο Πέτρος και οι γαϊδάρες, ο γιαλός και οι  Δήλες, το ασβέστωμα και 
τα γλέντια, εμείς και οι άλλοι, όλοι εκείνοι και όλα εκείνα που έκαναν την Ελλάδα 
μόδα, περνάνε φευγαλέα σαν σκιές, σαν σβησμένα από τη θάλασσα ίχνη μέσα από 
εικόνες λαμπερές, παλιές, παμπάλαιες αλλά και σημερινές” αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση των διοργανωτών και δημιουργεί την αίσθηση ότι η Μύκονος θα περάσει 
πραγματικά σαν ταινία μπροστά από τα μάτια των θεατών.

Ήλιος τρεπόμενος 
στον ισημερινό της Μυκόνου

info> http://www.mykonosgastronomia.gr
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Το πλεονέκτημα του συντηρητισμού στην Ελλάδα ήταν η ωρίμανση 
μιας μικροαστικής κουλτούρας που υπέδειξε πρότυπα συμπεριφοράς και 
μερικές πεπατημένες οδούς σκέψης, τέτοιες που επηρέασαν τις δραστηρι-
ότητες της ζωής μας. Δηλαδή, τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, που εργα-
ζόμαστε, που κάνουμε οικογένεια και τον τρόπο που αξιοποιούμε τη συ-
νταξιοδοτική μας περίοδο. Ο συντηρητικός τρόπος σκέψης προσέφερε σε 
πολλούς την ανακούφιση ότι η συνεπής τήρηση της πεπατημένης μπορεί 
να οδηγήσει στην ηθική ικανοποίηση ότι επιτέλεσαν το καθήκον τους απέ-
ναντι στην κοινωνία και την “πατρίδα”. Στην Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, 
υπάρχει μια συλλογική αίσθηση προορισμού, προδιαγεγραμμένη και υπο-
δερμική. Ωστόσο, αυτή η ανακουφιστική αίσθηση προορισμού τελεί κατά 
τα φαινόμενα υπό μεταμόρφωση. 

Η έννοια του προορισμού του ανθρώπου είναι ένα φιλοσοφικό ζήτημα που ανά 
τις χιλιετίες έχει γίνει αντικείμενο οικειοποίησης από πολλές κυρίαρχες οργανώσεις, 
θρησκευτικές ή πολιτικές. Φαίνεται ότι κάθε οργάνωση που έχει βρεθεί σε θέση 
εξουσίας έχει επινοήσει πολιτικές που προάγουν “με το μαστίγιο και το καρότο” 
έναν τρόπο ζωής για τους εξουσιαζόμενους και έχουν στόχο να οδηγήσουν σε μια 
“ιδεατή κοινωνία”. Σήμερα, στην Ελλάδα, το εφαρμοσμένο μοντέλο υποχωρεί λόγω 
αρχαιότητας. Η οικονομική κρίση και η βίαιη απειλή των καταναλωτικών μας συ-
νηθειών έκαναν ορατή την κρίση ταυτότητας που μας χαρακτήριζε πάντοτε και μας 
δημιουργούσε μέχρι σήμερα την ψευδαίσθηση του πολιτισμού και της ενότητας. Το 
γεμάτο πορτοφόλι είναι πάντοτε ένα κίνητρο ατομισμού και αυτοπροσδιορισμού. 

Όταν αδειάσει όμως, ψάχνουμε πάλι την επαφή με την κοινωνία και τις θεμελιώδεις 
μας αξίες. Τελικά,για αυτό το θέμα αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε καμία συναίνεση.   

Ενός κακού μύρια έπονται
Η παιδεία από την οποία προσδοκούσαμε να μας προετοιμάζει για τη μελλοντι-
κή πραγματικότητα αποδείχθηκε ανεπαρκής, επειδή δε μας εντρύφησε διαχρονικές 
πανανθρώπινες αξίες και δε μας παρείχε ούτε την ψυχική καλλιέργεια ούτε τη συ-
ναισθηματική ωριμότητα να συμμετέχουμε εποικοδομητικά στην κοινωνία. Δεν κα-
τάφερε να μας βοηθήσει να αποκαλύψουμε τα ταλέντα μας, να τα υποστηρίξει, να 
τα καθοδηγήσει (βλέπε Φιλανδία, Ιαπωνία, Καναδάς, που έχουν τα καλύτερα εκπαι-
δευτικά συστήματα στον κόσμο) και ως αποτέλεσμα να διεκδικήσουμε με πάθος μια 
απασχόληση που να μας γεμίζει. Άφησε ακαλλιέργητο το σώμα μας, τις αισθήσεις 
μας και την αισθητική μας. Αντ’ αυτών, υποχρέωσε τους μαθητές στην απομνημό-
νευση πληροφοριών που θα ξεχαστούν χωρίς να συνοδεύονται από την αγάπη που 
απαιτείται για να μεταβολίσει την πληροφορία και να γίνει γνώση.

Ο επαγγελματικός μας προσανατολισμός έχει κέντρο τις εκάστοτε ανάγκες της 
αγοράς και του κοινωνικού status και όχι τα ταλέντα και τις δεξιότητές μας (στη 
Φιλανδία εντοπίζονται από την ηλικία των 7 ετών) που αν είμαστε “τυχεροί” και πει-
σμωμένοι ανακαλύπτουμε αργά. Επέτρεψε να επικρατήσει η ιδέα ότι τα χειρονακτικά 
επαγγέλματα είναι δευτερεύουσας αξίας, ότι η τέχνη οδηγεί στην πείνα και κατάφερε 
να ανάγει τον κομφορμισμό της σκέψης, τον ελιτισμό και την απουσία δημιουργικό-
τητας σε αναπόσπαστα χαρακτηριστικά του καθημερινού επαγγελματικού βίου.

Ο θεσμός της οικογένειας στην Ελλάδα με τα χρόνια έχει μεταμορφωθεί σε 
τρομακτικό βαθμό. Οι κοινωνικές πιέσεις για την τελετή του γάμου και την τεκνο-
ποίηση, αλλά και εκείνες που πηγάζουν από την κουλτούρα μας, ωθούν προς μια 
κατεύθυνση, ενώ η συναισθηματική ανωριμότητα και ο εγωισμός ωθούν προς την 
αντίθετη. Παραδόξως, ο καθένας εξετάζεται στην οδήγηση πριν του επιτραπεί να 
βγει στο δρόμο, αλλά δεν εκπαιδεύεται στην οικογενειακή αγωγή πριν του επιτραπεί 

Συντηρητισμός & Προορισμός
Κειμενο:  

Πάνος Δραμυτινός // panos@dramitinos.gr
Εικονογραφηση:  

Βασίλης Ευδοκιάςc b a
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να δημιουργήσει οικογένεια (9 μήνες αρκούν).
Τέλος, υπάρχει η χρονική περίοδος μετά το πέρας της “παραγωγικής ηλικίας” 

που ονομάζεται “σύνταξη” (δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συντάσσεται) κατά την 
οποία στην Ελλάδα το άτομο είθισται να απολαμβάνει τους όποιους καρπούς του 
πρότερου βίου (οικογένεια, χρήματα, ακίνητη περιουσία κ.α.). Αν υπάρχει κάτι χρή-
σιμο στην τρίτη ηλικία, είναι η αγάπη, η ωριμότητα και η σοφία. Η ελληνική συ-
ντηρητική σχολή σκέψης, χαρακτηριστικό τόσο των πολιτών όσο και των κρατικών 
φορέων, θέλει τον ηλικιωμένο μοναδικό υπαίτιο των εκπληρωμένων και ανεκπλή-
ρωτων ονείρων του, αδρανή και απόμακρο. Όλη αυτή η αγάπη, η ωριμότητα και η 
σοφία καταλήγει στον τάφο αναξιοποίητη, ενώ θα μπορούσε να μοιράζεται όπου 
λείπει. Κυρίως στα παιδιά. Δεν υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο για έναν ηλικιωμένο 
από το να αισθάνεται ενεργός και χρήσιμος. 

Και τώρα;
Οι παραπάνω απλές, λίγο ακραία διατυπωμένες παρατηρήσεις, δε αφορούν στις εξαι-
ρέσεις, αλλά στον κανόνα, το χάρακα που ορίζει ευθείες πορείες σε ζωές που είναι 
στην πραγματικότητα καταδικασμένες στις πλάγιες κινήσεις της αμφιβολίας και της 
αναζήτησης. Όχι, το ελληνικό μοντέλο δεν επιτρέπει τέτοιου είδους παρεκτροπές. 
Κι όμως, συμβαίνουν όλο και περισσότερο. Είναι διακριτές στο πλήθος ατομικών 
επαναστάσεων που επινοούν νέους τρόπους έκφρασης ανθρώπινης δραστηριότητας, 
αφήνοντας πίσω το συντηρητισμό, φονεύοντας τον προηγούμενο εαυτό και καλλιερ-
γώντας έναν νέο και ακηδεμόνευτο. 

Κατά τον (Sir) Κεν Ρόμπινσον, διακεκριμένο στοχαστή της εκπαίδευσης και 
της δημιουργικότητας, “η προσπάθεια αλλαγής έρχεται αντιμέτωπη πάντοτε με τα 
εξής τρία εμπόδια: τον εαυτό (φόβοι, προβληματισμοί), την κοινωνία (οικογένεια, 

φίλοι) και την κουλτούρα (μια σειρά αξιών που εκφράζουν μια κοινωνική ομάδα)”. 
Τα νέα παιδιά σήμερα στην τρυφερή ηλικία των είκοσι ετών, επιδεικνύουν εντυπω-
σιακά ταλέντα και δεξιότητες. Είναι εντυπωσιακό, ότι όλες αυτές οι δεξιότητες και 
τα ταλέντα, αναπτύσσονται παράλληλα με άλλες ασχολίες οι οποίες επιβάλλονται 
από όλες τις υπάρχουσες πηγές πίεσης (εαυτός, οικογένεια, κουλτούρα).  Το χά-
σμα γενεών είναι αποδεδειγμένα από τα πιο αξιοσημείωτα όλων των εποχών. Με 
τη χρήση της τεχνολογίας που προάγει τη δικτύωση μεταξύ ομοϊδεατών και την 
ίδρυση ανεξάρτητων δημιουργικών ομάδων, οι νέοι επιτυγχάνουν κάτι ακόμα πιο 
αξιοσημείωτο. Καταφέρνουν να κατακτούν, να διακρίνονται, να καλλιεργούνται και 
να αλληλοδιδάσκονται, ανεξάρτητα από τις απαρχαιωμένες, συντηρητικές και απο-
προσανατολισμένες προσπάθειες των κρατικών φορέων που στερούνται το όραμα 
και την ορμή να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων και σε πολλές 
περιπτώσεις περιορίζονται στο να τις καπελώνουν ή να τις ελέγχουν. Τα πράγματα 
είναι πολύ πιο δύσκολα στις περιπτώσεις όπου τα ταλέντα των νέων εξαρτώνται 
άμεσα από τις κρατικές υποδομές, όπως στις περιπτώσεις νέων που ρέπουν προς τις 
επιστήμες και την επιχειρηματικότητα. Εκείνοι συνήθως απλά φεύγουν. 

Οι νέοι άνθρωποι, έχουν ήδη αναγνωρίσει τη ματαιότητα της έννοιας “προορι-
σμός” όταν όλα όσα προσδοκούσαν είναι πλέον τόσο ρευστά και αόριστα. Γνωρίζουν 
καλύτερα, σε αντίθεση με κάθε κομματική ρητορεία, ότι τίποτα δε θα είναι όπως 
πρώτα και ότι οι τρόποι που κληρονόμησαν εξαντλήθηκαν.  Ήδη προσπερνούν, απο-
φεύγουν και αφήνουν πίσω τους το κράτος να προσπαθεί με νύχια και με δόντια να 
βρει ζωντανή δημιουργία να καπελώσει, να χτενίζεται, να πουδράρεται για να βγει 
στα κανάλια και να καλύπτει τη σήψη με βαρύ κουστούμι. Το κράτος θα πρέπει να 
αποφασίσει, αν θα είναι εμπόδιο σε αυτή την αναπόφευκτη εξέλιξη ή υποστηρικτής 
της. Αν θέλει να είναι υποστηρικτής θα πρέπει να αρχίσει… από το σχολείο.

Οι νέοι άνθρωποι, έχουν ήδη αναγνωρίσει τη ματαιότητα της έννοιας 

“προορισμός” όταν όλα όσα προσδοκούσαν είναι πλέον τόσο ρευστά και αόριστα.

sese
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(Τα φώτα της σκηνής σβήνουν για τελευταία φορά… Όσα αποκάλυψαν 
κι όσα έκρυψαν χάνονται πια στο σκοτάδι… Ίσως και στην ψυχή του… Όλοι 
έχουν φύγει… Το ήξερε… Κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα του, γέρνει 
πίσω το κεφάλι και κλείνει τα μάτια… Το σκοτάδι κάτω από τα βλέφαρα του 
είναι πιο φωτεινό… Προσπαθεί να βρει εκείνη την άκρη του νήματος που θα 
ξεδιαλύνει τους χώρους, τους χρόνους και τα πρόσωπα… Αναρωτιέται εάν η 
οργή μπορεί να τον βοηθήσει… Ψάχνει την απάντηση παίζοντας ένα μελαγ-
χολικό σκοπό με την τρομπέτα του…)

Για την οργή ο λόγος, λοιπόν, και κυρίως για την, όσο το δυνατόν, ωφέλιμη 
διαχείριση και αξιοποίηση της σε μια ασφυκτική καθημερινότητα που καταρρέ-
ει. Βαθιά μέσα του ξέρει πως έχει κι εκείνος μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα ερεί-
πια που στοιβάζονται γύρω του. Ερείπια ενός πολέμου ή μιας κοινωνίας. Ή ενός 
πολέμου κατά της κοινωνίας… Στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο… Τα μέσα 
αλλάζουν, ανάλογα με την εποχή. Ο  πόλεμος παραμένει ο ίδιος… Ξέρει πως 
έχει ευθύνες και για τις αδιάφορες και πληκτικές Κυριακές που τόσο μισεί ή για 
τις αβάστακτα επώδυνες καθημερινές μέρες που υποχρεώθηκε να αντέχει…

Λίγος ανθρώπινος ενθουσιασμός θα έφτανε… Ίσως όχι για την αναστήλω-
ση των ερειπίων, αλλά τουλάχιστον για την ελάχιστη ικανοποίηση πως έδωσε 
τη μάχη που του αναλογούσε… Πώς και που, όμως, να αναζητήσει ενθουσια-
σμό, σκέψεις και πεποιθήσεις σε μια καταρρακωμένη κοινωνία εξαθλιωμένων; 
Δεν του αρκεί να καταλαβαίνει και να διαπιστώνει. Θέλει να πράξει. Και γι’ 
αυτό χρειάζεται συντρόφους. Κι όσο οι σύντροφοι αργούν, τόσο η οργή του κι 
η απελπισία του θεριεύουν… 

Απέναντι σε εκείνους τους γραφικούς κι επικίνδυνους τύπους που εξαργυ-
ρώνουν το χαλασμό για να εκμαιεύσουν τα χειρότερα ένστικτα των εξαθλιωμέ-
νων. Με πομπώδεις παραπομπές στο παρελθόν και χαοτικές απεικονίσεις του 
στο παρόν. “Άμα δεν έχεις παρελθόν άξιο να το νοσταλγήσεις, καλύτερα να 
νοσταλγείς το παρελθόν κάποιου άλλου…”, σκέφτεται πικρόχολα… 

Απέναντι σε εκείνους που έχουν πολλά να μάθουν ακόμα και μοναδική τους 
ελπίδα να τα μάθουν είναι να του τύχαινε κάτι που θα τους ξύπναγε από το λή-
θαργο. Και θα τους μάθαινε για ποιο λόγο ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο. Αν όχι για 
να τον κάνουν καλύτερο, τουλάχιστον να πολεμήσουν με πάθος εκείνους που 
προσπαθούν να τον κάνουν χειρότερο… 

Απέναντι σε εκείνους που πουλάνε μετοχές της Αποκάλυψης και φορτώνουν 
με τύψεις τον άνθρωπο για να απαλύνουν τις δικές τους ενοχές. Που διάλεξαν 
την αιώνια ζωή για να αποφύγουν το εξουξενωτικό και ταυτόχρονα ζείδωρο 
πάθος της πραγματικής… Που βλέπουν μόνο το φως στις σκοτεινές εποχές… 
Κι αφήνουν το σκότος να πνίξει την –έστω εφήμερη– φωταψία…

Ψάχνει εναγωνίως μια πρόκληση να την εκτοξεύσει προς πάσα κατεύθυν-
ση. Μήπως και ανάψει τη σπίθα που χρειάζεται…Δεν ξέρει, όμως, αν αρκούν 
η “οργή κι η απελπισία” του, ή έστω μια βουτιά στην αμαρτία. Και ζητάει τις 
επί μέρους μάχες, ακόμη κι αν τα όπλα έχουν κατατεθεί. Από την ανάγκη να 
αντέξει έναν πόλεμο για να σώσει το μέλλον… Και γι’ αυτό δεν μπορεί ούτε 
να βρει, ούτε να προσφέρει γαλήνη… Και πώς να γαληνέψει κανείς, όταν δεν 
έχει περισσέψει για κείνον μια καλή υπόθεση ή ένα ιδανικό; Πώς να γαληνέψει 
κανείς όταν στα ερείπια ενταφιάζονται όνειρα κι ελπίδες; Πώς να γαληνέψει με 
την αποπνικτική πολιορκία της αστάθειας σκέψης, της μικροψυχίας, της κακο-
πιστίας, της δειλίας, της ατολμίας πνεύματος; 

Ξέρει πολύ καλά πως δεν θέλει να πεθάνει με τα σημερινά συνθήματα στο 
στόμα και πασχίζει να συλλαβίσει τα νέα συνθήματα! Θέλει να ξέρει και να τον 
νοιάζει… Θέλει διακαώς το πέρασμα του από αυτή τη δύσκολη εποχή να μην 
είναι άσκοπο και άδοξο… Θέλει να σπαράξει και να ιδρώσει –με οποιοδήποτε 

Play it 
again, 
Jimmy

Κειμενο:  
Νικόλας Καμακάρης*

Φωτογραφια:  
Μαρία Παπαμιχαήλc b a

κόστος– μήπως και ανακουφιστεί η ψυχή του… Θέλει να πάψει πια η αδικία! 
Εκείνοι που δεν θα ‘πρεπε να πεινάνε, εκείνοι που δεν θα ‘πρεπε να αγαπιού-
νται, εκείνοι που δεν θα ‘πρεπε να πεθαίνουν…

Μπούχτισε και βαρέθηκε εντός κι εκτός! Τις καλοαναθρεμένες, κοινότοπες, 
βλακείες από τα χείλη των πολιτικών που εξακολουθούν να μη θίγουν τα κακώς 
κείμενα. Τις καταραμένες καμπάνες να  συντονίζονται ευκαιριακά με χυδαίες 
ακρότητες. Τους διανοούμενους να μιλούν για πράγματα που δεν τον αφορούν. 
Και την κάθε ύπουλη, γονυπετούσα, κομπιναδόρισα να του τάζει τη μετά θάνα-
το ζωή. Θέλει να παλέψει και να κερδίσει τη ζωή του πριν το θάνατο…  Θέλει 
να ζήσει πριν πεθάνει…

Βαρέθηκε να καυγαδίζει επειδή δεν του έχει μείνει τίποτε άλλο. Θέλει αυτό 
το “άλλο” που θα δώσει αξία και νόημα στον καυγά του… Βαρέθηκε να είναι 
ο “κανένας” της βοής και της ομίχλης των ανθρώπων. Θέλει το αίμα του και 
πνεύμα του να μην ξοδεύεται άσκοπα και άδοξα. Θέλει έναν ιερό σκοπό – όπως 
η σωτηρία των παιδιών ή το φιλί μιας γυναίκας – διότι μόνο έτσι αξίζει η θυ-
σία του πνεύματος και του αίματος. Αλλά, κυρίως, βαρέθηκε να ψαχουλεύει τα 
πάντα ώστε να βρει κάπου, κάτι που θα τον αναφέρει… Πρέπει να βρει τρόπο 
ώστε να γίνει ο ίδιος κι οι όμοιοι του σημείο αναφοράς. Έστω κι αν προδίδεται 
πως είναι ένας λαϊκός τύπος ή ένας άντρας που διαλέγει να αγωνίζεται πάντα για 

χαμένες υποθέσεις. Και να αγωνιστεί από την αρχή… Διάλεξε πια: αυτόν τον 
κόσμο! Κι ας χάσει… Αλλιώς η μουσική του δεν θα έχει λόγο… Κι ο λόγος του 
δε θα έχει μουσική…

(Ανοίγει τα μάτια… Τα φώτα και πάλι αναμμένα, αποκαλύπτουν μια άδεια 
σκηνή … Ακόμη κι η πολυθρόνα του έχει εξαφανιστεί… Ίπταται πλέον και παρα-
κολουθεί φιγούρες να σβήνουν… “Ένα αγοράκι που τα πάει καλά μαζί του”… “Η 
αγαπημένη του γυναικούλα που δε θέλει πια να είναι αμέτοχη”… “Ένας καλός 
εχθρός που δεν αντέχει να πληγώνεται”…“Μια σκατόγρια που δεν ξέρει πια γιατί 
λάμπει ο ήλιος”... Κι ο πατέρας: “ένας αποτυχημένος άνθρωπος” από το βάθος 
των περασμένων… Ξεκολλάει την τρομπέτα από τα χείλη του… Κι όμως, η μου-
σική συνεχίζει απτόητη…)

Το παραπάνω κείμενο είναι εμπνευσμένο από το έργο “Οργισμένα Νιάτα” (Look Back 
in Anger) του John Osborne, που ανέβηκε από τη θεατρική ομάδα “Ονειροπόροι” 
στα τέλη Μαΐου.

*Ο Νικόλας Καμακάρης παρουσιάζει την εκπομπή “Ημερολόγιο Καταστρώματος” 
στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989.

Πώς να γαληνέψει κανείς όταν  στα ερείπια ενταφιάζονται όνειρα κι ελπίδες; 

Πώς να γαληνέψει με την αποπνικτική πολιορκία  της αστάθειας σκέψης, της μικροψυχίας, 

της κακοπιστίας, της δειλίας, της ατολμίας πνεύματος; 
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Ίσως το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να 
κάνει κανείς στις μέρες μας είναι να δει μία 
ταινία. Η πρόσβαση στο ίντερνετ, η τηλεόρα-
ση και η υπερπροσφορά των DVD έχουν κάνει 
την επαφή με τις ταινίες εύκολη ακόμη και 
σε περιοχές όπου δεν έχει στηθεί ποτέ ένα τε-
ράστιο πανί και δεν έχει προβληθεί ούτε ένα 
καρέ φιλμ – αναφέρομαι στην κλασική τεχνι-
κή προβολής ταινιών.

Ακόμη όμως και με αυτή την υπερπροσφορά 
ταινιών, κανείς μας δεν ξεφεύγει από συγκεκριμέ-
νες ταινίες που προτείνουν οι μεγάλοι διανομείς 
και προωθούνται μέσα από τα ΜΜΕ. Αυτός είναι 
και ο λόγος που πάντα θα έχουμε ανάγκη τα κινη-
ματογραφικά φεστιβάλ, για να μας συστήνουν 

κάτι καινούριο και 
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δώσει το στίγμα του, υπάρχει έντονος πειραματι-
σμός και μια προσπάθεια να εξερευνήσει το μέσο. 
Ίσως γιατί μέσα από τις μικρού μήκους μπορούν να 
αναδειχθούν απλές ιδέες και σκηνές από την κα-
θημερινή ζωή. Ίσως γιατί μπορείς να ανακαλύψεις 
το επόμενο ταλέντο του εγχώριου ή διεθνούς κινη-
ματογράφου. Τέλος, σε μια εποχή που όλοι έχουμε 
μάθει να παρακολουθούμε ιστορίες σε σαρανταπε-
ντάλεπτα τηλεοπτικά επεισόδια, οι ταινίες μικρού 
μήκους δε μας βγάζουν από αυτό το ρυθμό.

Στη χώρα μας υπάρχει ποικιλία φεστιβάλ ται-
νιών μικρού μήκους, τα οποία όμως σπάνια κα-
ταφέρνουν να ξεφύγουν από τα όρια του τόπου 
που διεξάγονται. Ίσως γι’ αυτό και να αποτελεί 

μεγάλη έκπληξη και ευκαιρία που το Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους της Αθήνας 

Psarokokalo, αποφασίζει την έβδο-
μη χρονιά που διοργανώνεται να 

ανοίξει τις πόρτες του σε όλη 

διαφορετικό, μία ταινία που μπορεί να μην αλλά-
ξει τον κόσμο, αλλά θα μας μιλήσει και θα μας 
συγκινήσει πραγματικά και όχι επειδή έχουμε ήδη 
διαβάσει τριακόσιες φορές για τη “συγκλονιστι-
κή ερμηνεία”, την “ευρηματική σκηνοθεσία” ή το 
“σπιρτόζικο σενάριο”, σε σημείο που δε μπορούμε 
να δούμε τίποτα διαφορετικό.

Στο πλαίσιο των φεστιβάλ, το πιο ενδιαφέρον 
κομμάτι αποτελούν οι μικρού μήκους ταινίες, ίσως 
είναι προσωπική εκτίμηση, όμως υπάρχουν πολύ 
συγκεκριμένοι λόγοι που με κάνουν να το πιστεύω. 
Ίσως είναι η μικρή διάρκεια που αναγκάζει το δη-
μιουργό να παραμείνει εύστοχος και συνεκτικός 
και δεν αφήνει μία καλή ιδέα να ξεχειλώσει. Ίσως 
επειδή οι μικρού μήκους είναι τα πρώτα βήματα 
ενός σκηνοθέτη, ο οποίος προσπαθεί να 

την Ελλάδα. Αντίθετα με το συνηθισμένο φαινόμενο των φεστιβάλ που μετά 
από την αθηναϊκή τους πορεία ή σε όποια άλλη πόλη είναι, κάνουν μία πε-
ρίληψη και περιοδεύουν τις μπομπίνες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, φέτος 
το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του Psarokokalo θα προβληθεί ταυτόχρονα σε 
διαφορετικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Οι Κυκλάδες αποτελούν βασικό πυρήνα με τρεις χώρους να φιλοξενούν 
αυτή την εξόρμηση, οπότε από τις 3 μέχρι τις 9 Ιουνίου, οι ταινίες προβάλ-
λονται στον Κινηματογράφο Παλλάς στη Σύρο, στον Πολυχώρο Λιβάδι στη 
Σέριφο και στο κινηματοθέατρο Χώρας στην Άνδρο.

Για μία εβδομάδα λοιπόν θα έχει κανείς τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σει μία εντυπωσιακή επιλογή ταινιών μικρού μήκους από όλον τον κόσμο. 
Από ταινίες μυθοπλασίας, μέχρι ταινίες κινουμένων σχεδίων (ακόμη δεν 
έχουμε βρει τρόπο να πούμε στα ελληνικά animation) και ντοκιμαντέρ. Για 
τους λάτρεις δε του κινηματογράφου θα τους δοθεί η ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν πειραματικές ταινίες, τις ταινίες αυτές δηλαδή που προσπαθούν 
να διερευνήσουν τα όρια του μέσου και να βρουν νέους τρόπους έκφρασης. Η 
πλειοψηφία των ταινιών έχει ήδη περάσει το τεστ μεγάλων διεθνών φεστιβάλ 
και οι διοργανωτές του Psarokokalo ουσιαστικά έρχονται να μας συστήσουν 
το νέο αίμα που έρχεται να κατακτήσει την έβδομη τέχνη.

Τα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους σου χαρίζουν την εμπειρία μίας διαρ-
κούς αλλαγής διάθεσης από ένα δεκάλεπτο απογοήτευσης, εξαιτίας της ταινί-
ας, στο επόμενο εικοσάλεπτο ενθουσιασμού, για να περάσεις στη συγκίνηση 
ή στη χαρά της ανακάλυψης. Το Psarokokalo, στις έξι προηγούμενες παρουσι-
άσεις στην Αθήνα, απέδειξε ότι ξέρει να φιλτράρει την πληθώρα των ταινιών 
που παράγονται. Μάλιστα, αποτελεί εξαιρετική κίνηση το να μην περιοριστεί 
στα όρια της πρωτεύουσας, γιατί στο χάος των διαθέσιμων ταινιών κάποιος 

πρέπει να ανιχνεύσει το τοπίο και να μας δώσει 
κατευθύνσεις.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Αθήνας Psarokokalo ανοίγει τις πόρτες του και μας 

προσκαλεί να ανακαλύψουμε ό,τι νέο μας επιφυλάσσει ο σύγχρονος κινηματογράφος.

: 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι μικρού 
μήκους 

ταινίες και 
η χαρά της 

ανακάλυψης

se

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

διασκέδαση 
Classico 
Φηρά, 22860 23112 
Cafe
Diverso Cafe 
Φηρά, 22860 24405  
Cafe
Franco’s Bar 
Φηρά, 22860 24428 
Cocktail Bar

Kira Thira 
Φηρά, 22860 22770 
Jazz Bar
Koo Club 
Φηρά, 22860 22025 
Club
Navy’s 
Καμάρι, 22860 31033 
Cafe-Bar-Εστιατόριο
The pure 
Φηρά, 22860 21250 
Cafe-Bar
Town Club 
Φηρά, 22860 22820 
Club
Γαλήνη 
Φηροστεφάνι, 22860 22095, 
Cafe

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

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 Περιβόλι
Ακολουθήστε το νερό της πη-
γής και θα βρεθείτε σ’ενα μο-
ναδικό περιβάλλον. Σπιτικές 
γεύσεις στη σκιά μιας αιωνό-
βιας κληματαριάς με θέα τα 
νησιά του Αιγαίου.
Καρδιανή, 
6945 987460
Καφέ-Εστιατόριο
Το θαλασσάκι 
Υστέρνια, 22830 31366 
Εστιατόριο
Το κουτούκι της 
Ελένης 
Χώρα, 22830 24857 
Ταβέρνα
Το Πέτρινο 
Χώρα, 22830 41940 
Εστιατόριο

διασκέδαση
La Strata 
Χώρα,22830 25977 
Cafe
Sivilla 
Χώρα, 22830 22511 
Cafe-Bar
Αερικό 
Μέση, 22830 41569 
Cafe-Bar

Αιολία 
Χώρα, 22830 25615 
Cafe
Αλλού
Άνετος φιλικός χώρος, φτιαγ-
μένος με άποψη. Με ρο-
φήματα, χυμούς, παγωτά, 
σάντουιτς, ποικιλίες να συνο-
δεύουν τα “οινοπνεύματα”.
Free internet, γιγαντοοθόνες 
για τα σπορ, επιλεγμένη μου-
σική μέχρι πολύ αργά...
Χώρα, Δ. Δρόσου 12, 
22830 23375 
Cafe-Bar
Δωδώνη 
Χώρα, 22830 25855 
Cafe-Παγωτό
Έναστρον 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22326 
Cafe-Bar
Εξωμεριά 
Υστέρνια, 22830 31552 
Cafe-Bar
Κουρσάρος 
Χώρα, 22830 23963 
Bar
Κυριακάτικο 
Χώρα, Γ. Πόμερ - Γ. Γάφου, 
22830 22606 
Καφενείο
Λαμαρίνα 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22172 
Cafe-Bar
Μονοπώλιο
Monopolio Café για ενα καλό 
καφέ το πρωί, ένα νόστιμο 
σνακ το μεσημέρι και ενα δρο-
σιστικό ποτό στο ηλιοβασίλε-
μα. Για διασκέδαση, ξεκούρα-
ση και απόλαυση, ένα σημείο 
συνάντησης για κουβέντες και 
παιχνίδια.
Χώρα,  Ακτή Ν. Νάζου 4, 
22830 25770 
Cafe
Ξέμπαρκο
Πρωινά, καφές, ούζο, ποικιλί-
ες, γλυκά παραγωγής μας. Το 
Ξέμπαρκο ανανεώθηκε και 
με νέα διεύθυνση προσφέρει 
πολύ καλή ποιότητα σε προ-
σιτές 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

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
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βιβλίο

Αυτές τις βαρύθυμες ημέρες που κάπως φωτίζονται από τις πρώτες 
θερινές λιακάδες δεν υπάρχει τίποτα που να γητεύει την ψυχή μας πε-
ρισσότερο από ένα βιβλίο. Παρακαλώ, φυλλομετρήστε...

Χάρη στην ουδετερότητά της στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη γεωγρα-
φική θέση της μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, η Κωνσταντινούπολη υπήρξε πόλος 
έλξης για κατασκόπους και πρόσφυγες, ένα μέρος όπου διακινούνται μυστικά 
και ψέματα. Ο Λίον Μπάουερ, εκπατρισμένος Αμερικανός, παρασύρεται σε 
αυτό τον αθέατο κόσμο και κάνει κάθε λογής απόρρητες δουλειές ακόμα και ως 
κομιστής, υποστηρίζοντας το Συμμαχικό Μέτωπο. Ενώ οι άνθρωποι των μυστι-
κών υπηρεσιών αρχίζουν να αποχωρούν και η πόλη προετοιμάζεται για τη ζοφε-
ρή μεταπολεμική πραγματικότητα, ο Λίον αναλαμβάνει μια τελευταία αποστο-
λή ρουτίνας. Καθώς όμως αυτή η αποστολή έχει μοιραία κατάληξη, βυθίζεται σ’ 
έναν εφιαλτικό λαβύρινθο μηχανορραφίας, προδοσίας και ηθικής αβεβαιότητας. 
Με φόντο τα παζάρια, τα τζαμιά και τα εγκαταλελειμμένα αρχοντικά, η ριψο-
κίνδυνη απόπειρα του Λίον να σώσει μια ζωή τον οδηγεί σ’ ένα απελπισμέ-
νο ανθρωποκυνηγητό, που τελικά απειλεί τη δική του ζωή. Ατμοσφαιρικό με 
λεπτομέρειες που ζωντανεύουν την εποχή αμέσως μετά τον πόλεμο, το Σκιές 
στον Βόσπορο του Τζόζεφ Κάνον από τις εκδόσεις Μίνωας  είναι η αλησμό-
νητη ιστορία ενός ανθρώπου στη δίνη της αυγής του Ψυχρού Πολέμου, είναι η 
ιστορία ενός απροσδόκητου έρωτα και μιας πόλης τόσο απατηλής, όσο η ήρεμη 
επιφάνεια του Βοσπόρου, που τη χωρίζει στα δύο. 

Οι δονούμενες από φρεσκάδα και ακτινοβολία ιστορίες στη συλλογή διηγη-
μάτων της Ρεμπέκα Μίλλερ διερευνούν, μέσα από επτά συναρπαστικά πορτρέ-
τα, τις πολύπλευρες ζωές των γυναικών. Σύγχρονες και διαφορετικές, διαφορε-
τικών τάξεων και ηλικιών, οι γυναίκες αυτές παλεύουν με τη σεξουαλικότητα, 
το πεπρωμένο, τη μητρότητα, τη συζυγική απιστία, την απόγνωση και, πάνω απ’ 
όλα, με την επιθυμία για ζωή.

Συναντάμε την Γκρέτα, μια επιμελήτρια βιβλίων μαγειρικής, που την επι-
λέγει ο Ταβί, ο διασημότερος συγγραφέας της γενιάς του, για να επιμεληθεί το 
νέο του βιβλίο.

Το βιβλίο γίνεται μπεστ σέλερ και η Γκρέτα, ωθούμενη από τη φιλοδοξία 
και την επιτυχία της, εγκαταλείπει τον σύζυγό της. Ανάμεσα στις άλλες ηρωίδες 
συμπεριλαμβάνεται η Πώλα, έγκυος και μόλις είκοσι ενός ετών, που προσπαθεί 
να ξεφύγει από τον τρόμο που της προκάλεσε ο θάνατος ενός άνδρα που τον 
σκότωσε ένα αυτοκίνητο. Η Ντέλια, μια κακοποιημένη σύζυγος, γυναίκα της 
εργατικής τάξης, που τρέπεται σε φυγή μαζί με τα παιδιά της και η Λουίζα, μια 
ζωγράφος που μετακινείται απίστευτα γρήγορα από τον ένα εραστή στον άλλο 
ενώ συγχρόνως διαιωνίζει ένα προσωπικό δράμα πάνω στο οποίο δεν έχει κα-
νέναν έλεγχο. Κοφτερή, ατρόμητη και θαυμάσια λιτή, η  Προσωπική ταχύτητα 
των εκδόσεων Πατάκη χαρακτηρίζει την εμφάνιση μιας ξεχωριστής νέας φωνής 
στην αμερικάνικη πεζογραφία. 

Θερινές 
λιακάδες 

κειμενο:  
Χρυσή Πυρουνάκηc b a

Όταν η εντεκάχρονη κόρη του Ισμαήλ Κίντερ δολοφονείται βίαια, είναι λογικό να 
θέλει να πάρει εκδίκηση με κάθε τρόπο. Η τιμωρία πραγματοποιείται χωρίς καμία ενοχή 
και με τα συνήθη μέσα: ταινία, σκοινί και κόλα. Τα ψυχολογικά βασανιστήρια όμως εί-
ναι ακόμα πιο φριχτά. Ο Πέρσιβαλ Έβερετ  με εξαιρετική μαεστρία μας παραθέτει την 
ομολογία ενός θύματος που έχει μετατραπεί σε θύτη και περιγράφει την τερατώδη εκλο-
γίκευση και εφαρμαγή μιας εκδίκησης σε μια κοινωνία που έχει απολέσει κάθε έννοια 
ηθικής και στην οποία οι κανόνες δεν έχουν πια καμία αξία. Η Θεραπεία του νερού από 
τις εκδόσεις Πόλις είναι στην ουσία μια  ιστορία φριχτής απώλειας, θυμού και απόγνω-
σης στον σύγχρονο κόσμο μας, ένα σχόλιο στην σκοτεινή κληρονομιά που άφησε πίσω 
του ο Μπους στην Αμερική. Μια απάντηση στις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στο όνομα 
της σωτηρίας των ΗΠΑ στο Γκουαντάναμο και στο Αμπού Γκράιμπ.  

Σύγχρονη Ιρλανδία, έτος 2005. Ο Τζέρι Φέγκαν είναι πρώην εκτελεστής του ΙRΑ. 
Στα σαράντα πέντε του χρόνια είναι αλκοολικός και μάλλον ψυχικά διαταραγμένος. Δώ-
δεκα φαντάσματα παλαιών θυμάτων του -ίσως των πιο αποτρόπαιων και άδικων δο-
λοφονιών που διέπραξε, ανάμεσά του μια μητέρα κι ένα βρέφος, ένα σχολιαρόπαιδο, 
ένας χασάπης και πολλοί άλλοι- τον κυνηγούν και του μιλούν σε μια μυστική γλώσσα 
δείχνοντάς του πώς μπορεί να εξιλεωθεί.

Στην αναζήτηση λοιπόν της λύτρωσης ο Τζέρι θα προχωρήσει στον αφανισμό όσων 
διέταξαν ή ήταν οι ηθικοί αυτουργοί των συγκεκριμένων δολοφονιών. Η εκδίκηση που 
παίρνει για καθένα από τα θύματα ισούται με την απομάκρυνση ενός φαντάσματος.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ στη Βόρεια Ιρλανδία είναι σε εξέλιξη οι ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις και οι φόνοι αυτοί απειλούν να τις τινάξουν στον αέρα. Τα  Φαντά-
σματα του Μπέλφαστ από το Μεταίχμιο είναι ένα αναμφισβήτητα σκληρό, πρωτότυπο 
και  ευφυές έργο, το πρώτο του Στιούαρτ Νέβιλ.

sese

se 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
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Πάρος
γεύση
Aeoli
Παροικιά, 22840 24429
Πιτσαρία
Apollon
Παροικιά, 22840 21875
Garden restaurant
Argonauta

Το νέο εστιατόριο Αργοναύτης 
μας γνωρίζει με την απλή με-
σογειακή κουζίνα. Ο σέφ μας 
μαγειρεύει μόνο ότι βρίσκει 
καθημερινά φρέσκο στην το-
πική αγορά και δημιουργεί 
ιδιαίτερες γεύσεις με ντόπια 
προιόντα. Καλέστε να ενημε-
ρωθείτε 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 Ναυ-
άγιο, μαζί με άλλες λιχουδιές.
Αντίπαρος, 22840 61012
Παγωτό 
Yiannis

Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 
22840 22338
Cafe-Bar
Δίστρατο
Παροικιά, 22840 25175
Cafe
Μελτέμι
Παροικιά, 22840 21092
Cafe
Τακίμι

Πλ. Νάουσας
Παραδοσιακό καφενείο
Η πεζούλα της
λιχουδιάς
Λεύκες, 22840 43189
Παραδοσιακό Καφενείο
Συμπόσιο

Παροικιά, 22840 24147
Cafe
Χάντρες
Παροικιά, 22840 53563
Club

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

Σύρος
γεύση 
Mammo
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 38
22810 76416
Wine & food bar
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
Αερικό
Ερμούπολη, Κλ. & Κυπ. 
Στεφάνου,  22810 80445 
Τσιπουράδικο
Αλλού Γυαλού
Κίνι, 22810 71196
Εστιατόριο
Αλφάβητο
  Ερμούπολη,  Σοφοκλέους 4,
6948 086435    
Εστιατόριο
Αλχημείες στη 
λαδόκολα
Αζόλιμνος, 22810 63128
Εστιατόριο
Άμβυξ
  Ερμούπολη,  Ακτή Παπαγού 26,

22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο 
Αμπέλα

Μια νέα φιλόξενη ιδέα σας 
περιμένει στην παραλία Αμπέ-
λα... κάθε μέρα, όλη μέρα! 8 
το πρωί μέχρι αργά το βράδυ
Παραλία Αμπέλας,
22810 45110
Ταβέρνα
Αρχονταρίκι
  Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 86771
Εστιατόριο
Αρχονταρίκι θάλασσα   
Φοίνικας, 22810 45049
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, ορε-
κτικά και τοπικά εδέσματα, 
φτιαγμένα με τα καλύτερα υλι-
κά. 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
Κουζίνα
  Ερμούπολη, 
Άνδρου 5,

22810 89150
Εστιατόριο
Η στρίγγλα που’φαγε 
αρνάκι
Θαλασσινό αεράκι με ζεστό 
φαγάκι και δροσερό κρασά-
κι. 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
Ξανθομάλλης
  Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου 
& Ι. Καποδίστρια
Ταβέρνα
Ο Λιλής
  Άνω Σύρος, 22810 82100
Παραδοσιακή Ταβέρνα
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
Στα Βαπόρια
  Ερμούπολη, Αγ. Νικόλαος,
22810 76486
Εστιατόριο-Καφέ
Στης Νινέττας
  Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 7,
  Γλυκοπωλείο-Ουζερί
Στου Νικόλα
  Χρούσσα, 6932763778
Ταβέρνα
Στην Ιθάκη του Αή
Εδώ οι μεζέδες και τα φαγητά 
που θα δοκιμάσετε διακρίνο-
νται για τη σπιτική τους γεύση. 
Ερμούπολη,  
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 1,
22810 82060
Παραδοσιακή ταβέρνα
Συριανή Κουζίνα
  Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015
Εστιατόριο
Τα Γιάννενα

Ερμούπολη, παραλία, 
22810 82994
Ψητοπωλείο
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
Baba bar
Ερμούπολη, Μήλου 1,
Bar
Belle Époque

«Εδώ δεν υπάρχουν ξένοι, 
παρά μόνο φίλοι που δεν 
έχουν γνωριστεί ακόμα». Στο 
κέντρο της Ερμούπολης, αρ-
χίζει το ταξίδι στη δική μας 
«Ωραία Εποχή» με διαφορε-
τικές προτάσεις για όλες τις 
ώρες της ημέρας, συνδυάζο-
ντας την παράδοση της Σύρου 
με γαλλικές πινελιές.
  Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388
Café & more
Boheme del mar
  Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83354
Cafe-Bar
Cafe Plous
  Ερμούπολη, Απόλλωνος 2
22810 79360
Cafe
Cocoon
  Ερμούπολη, 

22810 85270
Cafe
Cozy
  Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83991
Cafe-Bar
Cafe Greco
  Ερμούπολη, 22810 81513
Cafe
Daidadi Gelato
  Ερμούπολη, Λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
Delice
  Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Django
  Ερμούπολη, Χίου,
22810 82801
Cafe-Παγωτό
Jar
  Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 16,
22810 79225
Cafe
Kimbara
  Ερμούπολη,  Ακτή Π. Ράλλη,
22810 81513
Cafe-Bar
Like Home
  Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 87838
Cafe
Liquid
  Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,

  Cafe-Bar
Macao
  Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88140
Cafe-Bar
Okio
  Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 84133
Cafe-Bar
Plaza
  Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 85337
Cafe
Ponente
  Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 81700
Cafe-Bar
Seven30
  Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83949
Cafe-Bar
Severo
  Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 88243
Cafe-Bar
Scritto
  Χίου 25, Αγορά Ερμούπολης,
6937 415517
Cafe-Bar
Αγορά    
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη, 
Bar
Αργώ
Γαλησσάς, 2281 042819
Παραδοσιακό Καφενείο

Αστέρια
Ερμούπολη, Βαπόρια   
6944 388632
Beach bar
Δημαρχείο    
  Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Καφενείο-Αναψυκτήριο
Ελληνικόν Καφενείον
  Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη, 
22810 87550
Παραδοσιακό Καφενείο
Εν Πλω

Στον γραφικό όρμο της 
Βάρης, δίπλα στη θάλασ-
σα, απολαύστε το μπάνιο 
σας μαζί με καφέ, club 
sandwich, δροσερή φρου-
τοσαλάτα, παγωτά, βάφλα, 
χυμούς, μπύρες και ποτά 
από το πρωϊ μέχρι αργά το 
βράδυ.
Βάρη, 6945 234077
Cafe-Bar
Μέγαρον
  Ερμούπολη, 
Πρωτοπαπαδάκη 35, 
22810 87570, 88633
Cafe-Bar

Συριανών 
Καφεποτείο
Ακολουθώντας τις μενεξεδί 
πινακίδες στα σοκάκια της 
Άνω Σύρου, θα βρεθείτε σε 
μια καταπληκτική τοποθεσία 
λίγο κάτω από τον Σαν Τζώρ-
τζη. Αγναντεύοντας την Ερ-
μούπολη και τα κοντινά νησιά 
από ψηλά μπορείτε να απο-
λαύσετε τις γλυκιές όσο και τις 
αλμυρές σας επιθυμίες. 
Άνω Σύρος, 
Δομένικου Βεντούρη 7,
6936 565670    
Παραδοσιακό Καφενείο
Ότι..Τι

Από το πρωί για καφέ, συνε-
χίζοντας με μπύρα (μεγάλη 
ποικιλία), η οποία μπορεί να 
συνοδευτεί με λουκάνικα και 
πίτα/σούπα ημέρας.
  Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 81349
Cafe-Bar
Πάνθεον
  Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,

22810 89070
Cafe
Πειραματικό
  Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83734
Cafe-Bar
Στέλλας
  Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88301
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
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 Παραδοσια-
κών Επαγγελμάτων
  Άνω Σύρος, 22813 60952
Μουσείο
Ενυδρείο
  Κινι, 22813 60952
Ενυδρείο
Ινστιτούτο Κυβέλη
  Ερμούπολη, Λεωνίδου 4,
22810 84769
Μουσείο
Μουσείο 
Μ. Βαμβακάρη
  Άνω Σύρος, 22810 85159
Μουσείο
Πινακοθήκη 
Κυκλάδων
  Ερμούπολη, 
Εμ. Παπαδάμ,
22810 80918
Πινακοθήκη
Τέχνης Χώρος 
“Αποθήκη”
  Ερμούπολη, 
Απόλλωνος 4,
22810 87990
Αίθουσα τέχνης
Το Καράβι
Άνω Σύρος, 
Πιάτσα
22810 84230
Αίθουσα τέχνης

Σύρος
Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλοµήλας, Εστιατόριο 

"Η Στρίγγλα που' φαγε αρνάκι" Άνω Σύρος π. ∆ηµαρχείο 

Άνω Σύρου, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καµάρα” 

Ερμούπολη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Πνευµατικό Κέντρο, 

Θέατρο Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, 

Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Μουσικά Όργανα Yajam,  Cafe Belle Époque, 

Cafe Jar, Cafe Plaza, Cafe-bar Boheme del Mar, Cafe-bar Ότι..τι, Beach bar 

Αστέρια, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, 

Γρηγόρης Μικρογεύµατα,  Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας, Bar-Restaurant 

Ελιά, Εστιατόριο Καστρί, Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Οινοπνευµατοπωλείον 

Κριτσίνη, Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο 

Βασιλικός, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Hondos Center, Super Market 

Παλαµάρης, Super Market Βιδάλης, Everest, ∆άφνη Βέλλη

Ποσειδωνία Πρίντεζης Store Βάρη Cafe-Bar Εν πλω

Μύκονος
Χώρα Κ∆ΕΠΑΜ, Scala Shop Gallery, 

Cafe-bar Galleraki, Island Myconos Travel, 

Cine Manto  Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο 

Πάρος
Παροικιά ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis, 

Coffeeshop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Meltemi, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Avant, 

Περίπτερο ∆ιανοµής Τύπου, Super Market Βιδάλης Νάουσα Καφενείο Τακίµι

Τήνος
Ξινάρα π. ∆ηµαρχείο 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 Κάμπος Μουσείο Κώστα Τσόκλη

Σαντορίνη
Καμάρι Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Classico Restaurant 
Φηρά Βιβλιοπωλείο Book & style, Cafe Classico, Cafe Diverso, Cafe-bar The 

pure, Canava Roussos, Μεγαλοχώρι Οινοποιείο Μπουτάρη

Αθήνα
Ταβέρνα του Οικονόµου - Άνω Πετράλωνα, Bartesera - Κέντρο

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

> info@serious.gr

> 22810 79449

sese




