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Μάνος Ελευθερίου
Ας χορέψουμε σε Σύρο και Νάξο

Άνθρωποι χελιδόνια

Ι ΟΥΛΙ ΟΣ 2013 - # 29

Syros International Film Festival

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

05

05 // Καλοκαίρι στον κήπο του νου
έκθεση του Νίκου Χουλιαρά στην Αντίπαρο

07 // Κάτω από τ’ άστρα
συναυλίες, θέατρο, κινηματογράφος
κάτω από τα αστέρια στην Πάρο

το

εξώφυλλο

08 // Φεστιβάλ Κιθάρας
και Φεστιβάλ Ακορντεόν
στη Σύρο
09 // Στο Μέγαρο Γκύζη στη Σαντορίνη
καλοκαίρι γεμάτο τέχνη
10 // Άνθρωποι χελιδόνια
άρθρο του Γιώργου Ασσύριου για
...όσους μεταναστεύουν
11 // Κυβέρνηση συνεργασίας: part 2
του Νικόλα Καμακάρη

14

12 // Up, όπως Πάνω Κουφονήσι
ο Γιώργος Μανίνης μας πάει Κουφονήσια

16 // Μάνος Ελευθερίου
Συνέντευξη για το νέο του βιβλίου Μαύρα μάτια
“Βλέπω να έρχεται ξανά η εποχή των παιδικών
μου χρόνων”
18 // Ανέβα στην Άνω Σύρο!

16

19 // Λουκουμάκι
το πιο γλυκό φεστιβάλ στις Κυκλάδες
20 // Μυστικό καταφύγιο στη Μύκονο
Cine Manto, μια όαση πίσω από τα φώτα

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο του
Κυριάκου Μαυρίδη.

21 // Εικαστικό καλοκαίρι στη Μύκονο

Ο Κυριάκος Μαυρίδης γράφει και δημιουργεί
ιστορίες χρησιμοποιώντας ψηφιακές και

22 // Για μια καλύτερη ζωή
Βιβλιοπροτάσεις από τη Χρυσή Πυρουνάκη

αναλογικές μορφές τέχνης. Έχει σπουδάσει
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής και έχει κάνει

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει
συμμετάσχει, παρουσιάζοντας έργα του, σε αρκετές
ομαδικές εκθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες
για όσα κάνει, κόμιξ, ζωγραφικά έργα, ταινίες και
άλλα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του
http://www.kyriakosmauridis.gr.
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Τζένη Παπαζιού
Σύμβουλοι έκδοσης
Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας

Έχετε βουτήξει ποτέ μέσα στα μάτια ενός παιδιού; Εκεί βαθιά που κρύβονται οι φόβοι, η χαρά, η
λαχτάρα, η ελπίδα, το όνειρο, η αγάπη, η πίστη; Εκεί που μαζεύονται όλα τα θέλω, όλα τα συναισθήματα,
όλα τα γιατί;
Αυτή η περιγραφή μου ήρθε όταν προσπάθησα να βάλω σε λέξεις όσα νοιώθω για αυτά που γίνονται
στις Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά Χαρούμενα Νιάτα (www.kataskinosi.gr). Ένα χώρο στον
οποίο κάθε χρόνο φιλοξενούνται παιδιά που έχουν ανάγκη ένα περιβάλλον που να τ’ αγαπάει και να τα
φροντίζει. Παιδιά που αξίζουν πολλά και έχουν λίγα. Όλο και περισσότερα ξενιτεμένα από τον τόπο
τους, με απογοητευμένους από τη ζωή γονείς, με άνεργους γονείς, χωρίς γονείς. Παιδιά σαν αυτά που
βρίσκονται στα σχολεία, τις γειτονιές, τους δρόμους. Παιδιά σαν τα δικά μου παιδιά. Με μάτια μεγάλα
και γυαλιστερά που παρά τις στερήσεις γελάνε, τρέχουν, παίζουν και ξέρουν (ακόμα και αυτά που δεν
αγαπήθηκαν) τόσο πολύ ν’ αγαπούν.

Επιμέλεια κειμένων
Γεωργία Ματσούκα
Επιμέλεια αγγλικής έκδοσης
Φοίβος Καλλίτσης
Κωνσταντίνος Λόντος

Δεν υπάρχει άλλος σκοπός στη ζωή μας από το να αλλάξουμε το μέλλον τους. Καμία αδράνεια δε
συγχωρείται. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτούς που μας οδηγούν στο σκοτάδι. Καμία
υπεράσπιση σε όσους ζουν και εργάζονται για την υστεροφημία τους και την εξόντωση κάθε υγιούς
πνεύματος.

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Γιώργος Ασσύριος

14 // Ας χορέψουμε
Dance Fest στη Σύρο, Ημέρες Χορού στη Νάξο

μεταπτυχιακό στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης, στην

Διανέμεται Δωρεάν

Υπεύθυνη σύνταξης

06 // Full of jazz
Φεστιβάλ και Ακαδημία Jazz στην Πάρο

10

Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες

24

23 // English version
24 // Festival of the Aegean
Article and interview by Konstantinos Londos
27 // A breath of cinema
Syros International Film Festival,
by Phevos Kallitsis

Γιάννης Βαβίτσας

Είκοσι χρόνια από την ενηλικίωση μου ζω ανάμεσα σε ανήλικους που πασχίζουν να επιβιώσουν
σε συνθήκες που δεν δημιούργησαν, που δεν τους αξίζουν. Κάθε χρόνο κάποιο από τα παιδιά της
κατασκήνωσης λείπει γιατί οι γονείς του χρειάστηκε ν’ αλλάξουν τόπο διαμονής, για την αναζήτηση
ενός καλύτερου αύριο. Από κοντά και αυτά, μακριά από τους φίλους, τη γειτονιά τους, τους συγγενείς.
Άλλα πάλι συνεχίζουν να ζουν σε σπίτια στιγματισμένα από τις στερήσεις, στη θαμπή πόλη που
κάποτε (μόλις δέκα χρόνια πριν) ήταν στολισμένη, αξιοθέατη και οι σπουδαίες κυρίες μιλούσαν με
υπερηφάνεια. Σήμερα, γνωστή δημοσιογράφος (μία ανάμεσα στους χιλιάδες άγνωστους άνεργους
ή κακοπληρωμένους δημοσιογράφους που εργάζονται σε ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, sites
και αμείβονται με πεντακόσια ευρώ και δελτίο παροχής υπηρεσιών) ανακάλυψε πως υπάρχουν
εγκαταλειμμένα παιδιά και δάκρυσε γι αυτά! Άραγε κατάφερε το δάκρυ να ξεκολλήσει έστω και ίχνος
από το make up της κυρίας;

Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Χαρά Λεδάκη
Γιώργος Μανίνης
Χρυσή Πυρουνάκη
Εικονογράφηση
Βασίλης Ευδοκιάς
Υπεύθυνοι Διανομής

*Το Editorial κάθε Ιουλίου είναι αφιερωμένο στις παιδικές Κατασκηνώσεις που ίδρυσε πριν από χρόνια ο
παπά Γιώργης Πυρουνάκης και συνεχίζουν -στους δύσκολους καιρούς- εξήντα εθελοντές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, χωρίς κανένα υλικό αντάλλαγμα.

Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης

Τζένη Παπαζιού

Λογιστήριο
Αβάκιον
Παπαζιός & Συνεργάτες
Αριστοτέλους 48, Αθήνα
210 8214744
Έκδοση
Serious
Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος
Τ. 22810 79449
F. 22810 79409
www.serious.gr
info@serious.gr
Εκύπωση

28 // Οδηγός Νησιών/Guide
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GRAPHISMA CREATIVE

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

Το συγκρότημα Les
Parisiens μας παρασύρει στους ρυθμούς της
gypsy jazz στο bar Ελιά
στην Ερμούπολη (17/7)
και στο bar Εν Πλω στη
Βάρη (18/7).

Πάρος

30

Πάρος

Αρτοποιοί του νησιού
παρουσιάζουν την
ταυτότητα των παριανών αρτοποιημάτων
στη Μαρίνα Νάουσας
στις 21.00.

Τοπικό πανηγύρι της Αγ.
Άννας στην Παροικιά
και παραδοσιακό γλέντι
στις 20.30.

Σύρος
Συναυλία των Διονύση
Τσακνή, Νίκου Ζιώγαλα
και Γιάννη Μηλιώκα
στο πρώην Λατομείο
Καραβέλα στις 21.15.

31

Κυριακή

Σάββατο

Παρασκευή

Βραδιά γκαλά, αφιερωμένη στα 200 χρόνια
από την γέννηση του
Βέρντι, στην πλατεία
Μιαούλη στις 22.00,
στο πλαίσιο του 9ου
Φεστιβάλ Αιγαίου.

19

Τήνος

Σύρος

Έτος Καβάφη.
Ο Κώστας Τσόκλης
απαγγέλλει ποιήματα
του ποιητή. Προβολή
της βραβευμένης
ταινίας του Γιάννη
Σμαραγδή. Μουσείο
Τσόκλη (19.45).

Βραδιά-αφιέρωμα
στον ρεμπέτη Γιάννη
Παπαϊωάννου με τη
Χρυσούλα Κεχαγιόγλου και την κομπανία
της. Στην Πιάτσα Άνω
Σύρου στις 21.00.

Τήνος
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Τέχνη και Νέα
Μέσα” στο Μουσείο
Κώστα Τσόκλη έως
τις 28/7. Δηλώσεις
συμμετοχής στο τηλ.
22830 51009

Σύρος

Συναυλία με τους
Βαγγέλη Κορακάκη
και Γεράσιμο Ανδρεάτο
στην Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία
στις 21.15.

25
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Η έκθεση Προς Τήνο,
παρουσιάζει δεκαέξι
σύγχρονους καλλιτέχνες προσηλωμένους
στο νησί. Στο Ίδρυμα
Τηνιακού Πολιτισμού
έως τον Οκτώβριο.

27

29

Εγκαίνια έκθεσης
ζωγραφικής της
Αγγελικής Μπρισνόβαλη με τίτλο Φως στο
Κυκλαδίτικο Αιγαίο.
Στην αίθουσα Γ. & Ε.
Βάτη στην Ερμούπολη
έως 2/8.

Σύρος

Σύρος

28

Σύρος

22

Σύρος

17&18

14

Τήνος

21

15

08

Κ.Π. Καβάφης - Απ’
έξω και τραγουδιστά
στο Ινστιτούτο Κυβέλη
στις 21.30. Από την
Ομάδα Καβάφης του
Πολιτιστικού Συλλόγου Σύρου.

Πέμπτη
Μύκονος

Έκθεση ζωγραφικής της
Aida Carbone με τίτλο
Μύκονος. Στην αίθουσα
Καλογερά έως 20/7.

12

02

Προβολή της παιδικής
ταινίας animation
Brave στο Cine Manto
στις 21.00. Έως τις 11
Ιουλίου.

Σύρος

11

10

Μύκονος

Έναρξη της έκθεσης
σχεδίου-ζωγραφικής
του Κωνσταντίνου
Καταγά με τίτλο
Άρρητοι πλόες... στην
αίθουσα Γ. & Ε. Βάτη
στην Ερμούπολη.

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Ιούλιος
2013

Πάρος

Η παιδική θεατρική
παράσταση Αίσωπος
κάτι θέλει να μας πει της
Κάρμεν Ρουγγέρη παρουσιάζεται στο Πάρκο
Πάρου στις 21.00.

Παγκόσμια Ημέρα
18/07 Nelson Mandela
Για 67 χρόνια, ο Νέλσον Μαντέλα αφιέρωσε τη
ζωή του στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, ως
δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένας
κρατούμενος συνείδησης, ένας παγκόσμιος ειρηνοποιός και ως ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος της ελεύθερης Νότιας Αφρικής.

Nίκος Χουλιαράς
Καλοκαίρι στον κήπο του νου
cba

επιμελεια:
Γεωργία Ματσούκα

Το Σάββατο 20 Ιουλίου εγκαινιάζεται η έκθεση του Νίκου Χουλιαρά
στην αίθουσα τέχνης “αντί”, στο Κάστρο Αντιπάρου, με επιμελήτρια την Ελισάβετ Πλέσσα. Μέσα από ειδική επιλογή ζωγραφικών έργων, σχεδίων και
αντικειμένων του Νίκου Χουλιαρά επιχειρείται μια περιεκτική προσέγγιση
του έργου του σπουδαίου και πολύπλευρου αυτού καλλιτέχνη και της σχέσης
του με την Αντίπαρο, όπου έργα του παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Ο καλλιτέχνης επισκέφτηκε την Αντίπαρο για πρώτη φορά το 1975 και ένα χρόνο
αργότερα απέκτησε το δικό του σπίτι στο νησί, όπου μέχρι το 2007 ζούσε και
δημιουργούσε εκεί σχεδόν έξι μήνες τον χρόνο. Χαρακτηριστικό του έργου
του Χουλιαρά είναι ότι κατορθώνει να κάνει “το έξω ένα με το μέσα”, ενώνοντας το μάτι και το χέρι του σε μια εσωτερική θέαση του κόσμου.
Αμέσως πριν τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο της Αντιπάρου
εκδήλωση προς τιμή του καλλιτέχνη, όπου ο ποιητής Σωτήρης Κακίσης και
οι τραγουδιστές και συνθέτες Τζίμης Πανούσης και Φοίβος Δεληβοριάς θα
διαβάσουν διηγήματα του Νίκου Χουλιαρά από το βιβλίο του “Μια μέρα
πριν, δυο μέρες μετά”, το οποίο σχετίζεται με την Αντίπαρο. Επίσης, κατά τη
διάρκεια της έκθεσης θα γίνεται στον χώρο της γκαλερί, σε τακτές ημερομηνίες, προβολή 25λεπτου φιλμ με αποσπάσματα συνεντεύξεων του Νίκου
Χουλιαρά.
Ο Νίκος Χουλιαράς, είναι ζωγράφος, όμως η δημιουργική πορεία του δεν
επικεντρώνεται μόνο στον εικαστικό χώρο. Πρόκειται επίσης για έναν από
τους αξιολογότερους ποιητές και λογοτέχνες που διαθέτει η νεότερη ιστορία
της χώρας μας, ενώ τα περισσότερα λογοτεχνικά έργα του έχουν μεταφραστεί
και στο εξωτερικό.

> 20 Iουλίου - 9 Αυγούστου
> Αίθουσα τέχνης “αντί”, Κάστρο Αντιπάρου

info
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επιμελεια:
Γεωργία Ματσούκα
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Η πολυφωνία και o δημιουργικός αυτοσχεδιασμός της τζαζ γίνονται για τρίτη χρονιά το επίκεντρο στις Λεύκες της Πάρου. Μια
διπλή πρόσκληση για το τέλος του Ιουλίου, ένα φεστιβάλ και μια
ακαδημία. Με ακόμα πιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες θα απολαύσουν το μεγαλείο αυτής της
ιδιαίτερης μουσικής που απέδειξε ότι συνδυάζεται άψογα με το
κυκλαδίτικο τοπίο. “Η τζαζ είναι ελευθερία” είχε πει ο Thelonious
Monk και μάλλον κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα στην Πάρο
από τις 19 ως τις 26 Ιουλίου.

Διεθνής Ακαδημία
Η Ακαδημία Τζαζ Πάρου διοργανώνει ένα εντατικό πενθήμερο πρόγραμμα
μαθητείας με την καθοδήγηση ομάδας έμπειρων δασκάλων από το διεθνές
προσκήνιο. Οι συμμετέχοντες μουσικοί θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, θα
βελτιώσουν την τεχνική τους και τις δεξιότητές τους. Από φέτος μάλιστα, οι
αρχάριοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο “Jazz για αρχάριους”,
όπου θα διδαχτούν αυτοσχεδιασμό σύμφωνα με την έκφραση, τον ρυθμό, τον
ήχο, την αρμονία, τη μελωδία και τη δημιουργικότητα της τζαζ.
Τα καθημερινά μαθήματα περιλαμβάνουν σεμινάρια στη χρήση μουσικών
οργάνων (μπάσο, σαξόφωνο, τρομπέτα, πιάνο, ντραμς, άρπα), όπως και φωνητικά μαθήματα, τη συγκρότηση μουσικών συνόλων και συνεδρίες αυτοσχεδιασμού (jam sessions).

Φεστιβάλ Jazz
Κατά την διάρκεια της εβδομάδας, θα υπάρξουν συναυλίες τζαζ σε διάφορα
ανοιχτά αμφιθέατρα και πλατείες του νησιού. Επίσης, μια συναυλία κλασικής
μουσικής με jam session ανοιχτό για όλους, στη Νέα Μαρίνα της Νάουσας.
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες, το Kaimaki Quartet με πρωτότυπους συνδυ-

> Διεθνής Ακαδημία Τζαζ: 19-26 Ιουλίου
> Φεστιβάλ Jazz in Paros: 20-26 Ιουλίου
> Λεύκες Πάρου
> Διευθύντρια Ακαδημίας: Αθηνά Περαντινού
Καλλιτεχνικός διευθυντής Ακαδημίας και Φεστιβάλ: Marc
Buronfrosse
> www.parosjazzacademy.com

info

ασμούς παραδοσιακής μουσικής, ποίησης και αυτοσχεδιαστική διάθεση, οι
Paris Paros Project Quintet και η προσκεκλημένη τους Anna Lauvergnac στις
21 Ιουλίου με μουσικά θέματα σχετικά με την πανσέληνο, οι Bugle of the Sea
Trio με ραψωδίες, πρελούδια και φυσικά τζαζ για τέσσερα και έξι χέρια σε
ένα πιάνο και τζαμαρίσματα στις 19, 20 και 23 το βράδυ. Επίσης, όπως κάθε
χρόνο, μία δημιουργική βραδιά που συνδυάζει την ποίηση με την τζαζ με την
επιμέλεια του παριανού ποιητή Χρίστου Γεωργούση, της μουσικού Δήμητρας
Μαρανγκόζη και των μαθητών της Ακαδημίας Τζαζ Πάρου, στις 24 Ιουλίου.

Ομιλίες για τη
Σύγχρονη Τέχνη
Η καλλιτεχνική πρακτική, οι συνθήκες στις οποίες δημιουργείται ένα έργο, οι μέθοδοι και
τα “εργαλεία” της σύγχρονης τέχνης αποτελούν το κεντρικό ενδιαφέρον των ομιλιών που θα
πραγματοποιηθούν στις Λεύκες Πάρου το τριήμερο 12 ως 14 Ιουλίου, κάτω από τον γενικό τίτλο
“Διευρυμένα Σημεία”. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές -εικαστικοί, ιστορικοί τέχνης και επιμελητέςκαλούνται, με έμμεση ή άμεση αφετηρία την προσωπική τους πρακτική ή έρευνα, να παρουσιάσουν θεματικές εισηγήσεις ευρύτερου θεωρητικού χαρακτήρα. Ένα πλήρες τριήμερο απόψεων
που αποκαλύπτουν διαφορετικές προβληματικές. Άλλωστε η τέχνη βλέπει τα πράγματα από πολλές οπτικές γωνίες.
Η διοργάνωση είναι μια συνεργασία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Lo and Behold
και του συλλόγου ΥΡΙΑ.

> 12,13,14 Ιουλίου, 20.30-22.30
>Λεύκες Πάρου

info

Κάτω από
τ’ άστρα

07
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Το Φεστιβάλ στο Πάρκο επιφυλάσσει για τον Ιούλιο θέατρο, συναυλίες
και κινηματογράφο. “Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 μέρες”, μια παράσταση για
παιδιά που θα τα ταξιδέψει νοερά σε όλον τον κόσμο, καθώς και η κωμωδία
“Είδα το Χάρη με τα μάτια μου” που πραγματεύεται την κρίση της μέσης ηλικίας, τις συζυγικές σχέσεις και τις καλλιτεχνικές ανησυχίες. Όσο για τις μουσικές του Ιουλίου, οι Encardia θα ξεσηκώσουν για άλλη μια φορά το κοινό με
τραγούδια και χορούς από τις περιοχές των ελληνόφωνων χωριών της Κάτω
Ιταλίας και του ιταλικού νότου στις 13, ενώ στις 20 Ιουλίου θα γίνει η κοινή
συναυλία των “Balikos & Friends” και των “Guitar Exploration”, μια εκδήλωση της ΚΔΕΠΑΠ. Στις 28, στο πλαίσιο του workshop “Intuitive Music &
More”, η ΚΔΕΠΑΠ παρουσιάζει στο Πάρκο συναυλία με τους εξαιρετικούς
μουσικούς Marcus Stockhausen, Βασίλη Ρακόπουλο, Tara Bouman.
Κι αν ο έναστρος ουρανός και η θάλασσα μπορούν να συνδυαστούν με
κινηματογραφικές βραδιές υψηλής ποιότητας, τότε το Cine Enastron είναι
μια εξαιρετική τοποθεσία. Φέτος, οι κινηματογραφικές προβολές επιμέλειας
του βραβευμένου Σωτήρη Γκορίτσα, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: τη γαλλική ταινία του Πατρίς Λεκόντ Ο εραστής της κομμώτριας (11 Ιουλίου), το
αστυνομικό θρίλερ του 1931 Μ - Ο Δράκος Του Ντίσελντορφ (16 Ιουλίου), την
ταινία του Ηλία Δημητρίου Fish and chips (21 Ιουλίου), το Trainspotting (25
Ιουλίου) και Το κορίτσι με το τατουάζ (30 Ιουλίου). Επίσης, θα προβληθούν
η πρώτη ελληνική ταινία που γυρίστηκε σε φυσικούς χώρους, στην Πάρο
και τη Σαντορίνη με τίτλο Μαρίνος Κοντάρας, ο κουρσάρος του Αιγαίου (10
Ιουλίου), την οποία θα προλογίσει ο κριτικός κινηματογράφου κ. Δημήτρης
Χαρίτος, καθώς και τα ντοκυμαντέρ Γαύδος. Εκεί στον νότο (17 Ιουλίου) και
Άλλος δρόμος (31 Ιουλίου).
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Αριστοφάνης, Πίνδαρος, Μπαχ, Καβάφης,
Χατζιδάκις, Κοκτώ, σε ένα απρόσμενο πάρτι
κιθαριστικών συνόλων και κειμένων. Και μετά
μουσικές των Iron Maiden μέσα από τις νάιλον
χορδές της κλασικής κιθάρας. Λίγο αργότερα,
λατινοαμερικάνικη μουσική, ζωγραφική μουσικών τοπίων, λίγο μπλουζ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας
Ερμούπολης γιορτάζει την εικοσάχρονη παρουσία του με συναυλίες, κιθαριστικούς αγώνες,
εργαστήρια.

20ο
Φεστιβάλ
Κιθάρας
Ερμούπολης

09
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σαντορίνη

Στο Μέγαρο Γκύζη
στη Σαντορίνη
cba

Κείμενο: Χαρά Λεδάκη

έως τον Σεπτέμβριο, σε επιμέλεια του ίδιου του
καλλιτεχνικού διευθυντή.

λου τον οποίον αποτελούν ο Νίκος Χατζηελευθερίου,

Τέλος, στο φετινό γκαλά, που σηματοδοτεί τη

Εικαστικές τέχνες και μουσική στο
πρόγραμμα του Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη 2013.
Για έβδομη συνεχή χρονιά υπό την καλλιτεχνική
διεύθυνση του Γιάννη Παπακωνσταντίνου,
στο παλαιό αρχοντικό του 17ου αιώνα στα
Φηρά Σαντορίνης, από 1 έως 23 Αυγούστου.
Μια αυγουστιάτικη γιορτή πολιτισμού που
έχει καθιερωθεί συγκεντρώνοντας το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον των επισκεπτών και των κατοίκων
του νησιού.

ο Χρήστος Φάκλαρης, ο Φραγκούλης Καραγιαννό-

λήξη του φεστιβάλ στις 27 Ιουλίου, ο Άγγελος Νικο-

Στην ομαδική έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο “art

πουλος, η Μαρία Παπαμιχαήλ και η Άννα Σαρτζίδου,

λόπουλος διευθύνει τους σπουδαστές που θα έχουν

for all”, που ξεκινά την πρώτη ημέρα του Αυγούστου,

φέτος προσκεκλημένοι είναι ο Thomas Zwijsen από

πάρει μέρος στο εργαστήρι που προηγήθηκε και τους

συμμετέχουν τριάντα επτά νέοι εικαστικοί δημιουργοί

Λίγες μέρες αργότερα, στις 7/8, ρεσιτάλ κλασικής

την Ολλανδία που θα παρουσιάσει το πρώτο του άλ-

νικητές του διαγωνισμού. Το ρεπερτόριο της ορχή-

της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας με τη

μουσικής από ένα τρίο εγχόρδων από τη Βιέννη, το

την ηλικία των συμμετεχόντων που διεξάγεται σε δύο

αλλά και ο Μιχάλης Σουρβίνος, η Βαρβάρα Γύρα και

κύκλους, προκριματικό και τελικό. Ο διαγωνισμός εί-

η Λέττα Βασιλείου, κιθαρίστες με εθνικές και διεθνείς

ναι διεθνής και επιδιώκει να αναδείξει νέες μουσικές

διακρίσεις. Τη συναυλία της πρώτης μέρας του φεστι-

προσωπικότητες. Η παρακολούθηση και των δύο κύ-

βάλ, στις 23 Ιουλίου, θα συνοδεύουν κείμενα που θα

κλων είναι ελεύθερη για το κοινό.

διαβάσουν η Γεωργία Ματσούκα και ο Γιάννης Ξαγο-

Εκτός από τον βασικό πυρήνα του μουσικού συνό-

ράρης, και οι δύο μέλη συριανών θεατρικών ομάδων.

ταλαντούχου και διεθνώς βραβευμένου συνθέτη και

Κυριακή 4 Αυγούστου με τη μουσική παράσταση

πιανίστα Νικόλα Αναδολή, στις 10 του μήνα, που

“European Taxim” με το ξεχωριστό κουαρτέτο του

ζει και εργάζεται στη Βοστώνη. Μαζί του, σε μια

πολυβραβευμένου συνθέτη Μάριου Στρόφαλη. Μια

ξεχωριστή συναυλία, ο Δημήτρης Γουμπερίτσης στο

νοσταλγική περιήγηση σε πολιτισμικά λιμάνια των

ηλεκτρικό μπάσο και ο Σωτήρης Αναδολής στα ντραμς.

λαών της νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, όπου

Τέλος, στις 13 Αυγούστου, ξεκινά ένα μελωδικό ταξίδι

εκλαϊκευμένες κλασικές φόρμες παντρεύονται με

στο χρόνο με τη Ζωή Παπαδοπούλου, που ερμηνεύει

αγαπημένους χορούς, όπως είναι το μεσογειακό

αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, με γνώμονα το

τανγκό, το σμυρναίικο μπολερό, το nuevo tango, ο

συναίσθημα και τη συγκίνηση που το καλό ελληνικό

αιγαιοπελαγίτικος μπάλος, η nouvelle jazz francaise,

τραγούδι ξέρει να προκαλεί. Τη συνοδεύει στο πιάνο ο

η ανδαλουσιανή μπαλάντα, το flamenco, η ταραντέλα

μόνιμος συνεργάτης της Νεοκλής Νεοφυτίδης.

και φυσικά το λυρικό μεσογειακό βαλς.

Εκτός από τις συναυλίες του τετραήμερου, θα δι-

μπουμ με τίτλο “Nylon Maiden”, ο δεξιοτέχνης αλλά

στρας έχει καλοκαιρινή διάθεση και μοντέρνο προσα-

σύμπραξη του καθηγητή τους Πάνου Χαραλάμπους.

οποίο αποτελούν δύο νέες σολίστ, η Ελληνίδα Λουκία

και εκφραστικός τραγουδιστής Gahur Carrasco από

νατολισμό.

Το εικαστικό ταξίδι στις βασικές ιστορικές φόρμες

Λουλάκη στο βιολοντσέλο, η Πολωνή Magdalena

για ένα διαγωνισμό σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με

τη Βραζιλία, ο γνωστός σε όλους Βαγγέλης Γερμανός,

του 20ου αιώνα από τον Σεζάν μέχρι σήμερα διαρκεί

Wieckowska στο βιολί και ο Ισπανός βιρτουόζος

Η Ομάδα Ακορντεονιστών Σύρου, μια παρέα μουσικών, που τους ενώνει
η αγάπη τους για το ακορντεόν, διοργανώνουν από 28 έως 30 Ιουλίου, το 2ο
Φεστιβάλ Ακορντεόν.

Encardia, ο Δήμος Βουγιούκας, η Άρτεμις Βαβάτσικα, ο Βασίλης Ζιάκας, η Ομάδα

Το τριήμερο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, με συναυλίες σπουδαίων

κολοσσός στο είδος της, στέλνει τον σολίστα καθηγητή πανεπιστημίου Claudio

μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο Θέατρο Απόλλων, στην πλατεία

Ακορντεονιστών Σύρου.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κατασκευαστική εταιρεία Pigini Accordions,
Jaccomucci, ο οποίος και θα ξεκινήσει το φεστιβάλ στο Θέατρο Απόλλων.

Μιαούλη και στην έπαυλη Τσιροπινά, στην Ποσειδωνία. Την τρίτη ημέρα, οι εκδη-

Στόχος των νεοσύστατων Ακορντεονιστών Σύρου είναι να προβάλουν το ακορ-

λώσεις συνδιοργάνωνονται με τον Σύλλογο Ποντίων & Βορειοελλαδιτών Σύρου και

ντεόν και να αναδείξουν τα είδη μουσικής και το ρεπερτόριο που μπορεί κανείς να

περιλαμβάνουν μουσική και χορούς από Πόντο, Κύπρο, Θράκη και Ελληνόφωνη

παίξει. Πρωτοεμφανίστηκαν στο 1ο Φεστιβάλ Ακορντεόν το 2012 στη Σύρο και

Κάτω Ιταλία.

πρόσφατα έδωσαν την πρώτη τους συναυλία εκτός Σύρου, στη Νάξο, στη γιορτή

Παράλληλα, θα γίνουν σεμινάρια στην τεχνική του ακορντεόν στο Πνευματικό

της μουσικής στο Χαλκί.

Κέντρο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μουσικά δρώμενα στους δρόμους την Ερμούπολης, έκθεση και εργαστήριο συντήρησης ακορντεόν.
Πλούσιο πρόγραμμα με εξαιρετικούς μουσικούς, όπως η Ζωή Τηγανούρια, οι

Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικοί Σύλλογοι Φοίνικας Σύρου, Ποσειδών και ΟΠΑΣ

> www.syrosaccordionfestival.com

Το ταξίδι συνεχίζεται με το jazz τρίο του εξαιρετικά

Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ ξεκινά την

εξαχθούν και οι 10οι Κιθαριστικοί Αγώνες. Πρόκειται

Ακορντεονίστας

κοντραμπασίστας Damian Posse.

>1-23 Αυγούστου, ώρα έναρξης 21.00
> Μέγαρο Γκύζη, Φηρά Σαντορίνης
> Είσοδος ελεύθερη
> τηλ. 22860 23077
> www.megarogyzi.gr

info
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Άνθρωποι

cba

κειμενο:
Γιώργος Ασσύριος

χελιδόνια

Κυβέρνηση
συνεργασίας:
cba

άποψη

φωτο: Pete Birkinshaw
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Κειμενο:
Νικόλας Καμακάρης*

Μέσα σε αυτόν τον ιστορικό ορίζοντα, εκατομμύρια άνθρωποι σύρθηκαν
είτε με άμεσο βίαιο τρόπο (το παράδειγμα των Αφρικανών) είτε κάτω από την
πίεση της οικονομικής εξαθλίωσης στα νέα κέντρα του βιομηχανικού καπιταλισμού. Το αγροτικό ειδύλλιο μιας φτωχής, αλλά συνεκτικής αγροτικής κοινότητας, έγινε συντρίμμια και ο κόσμος στοιβάχτηκε στα νέα γκρίζα αστικά κέντρα
ή θάφτηκε στα σκοτεινά ορυχεία λιγνίτη.
Η πραγματικότητα αυτή σημάδεψε σε μεγάλο βαθμό και την ελληνική κοινωνία. Στο τέλος του 19ου αιώνα, οι σταφιδοπαραγωγοί της Πελοποννήσου
έγιναν ανθρακωρύχοι στο Κονέκτικατ ή λαντζιέρηδες στα εστιατόρια της Νέας
Υόρκης. Οι ντενεκεδένιες γειτονιές στην Καισαριανή ή στην Ξηροκρήνη της
Θεσσαλονίκης, που τις θέριζε σε όλο το Μεσοπόλεμο η φυματίωση, ήταν το
απτό αποτέλεσμα της “Μεγάλης Ιδέας” και οι βιομηχανικοί εργάτες από το Κιλκίς και την Ξάνθη στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας, αποτέλεσαν τους πραγματικούς στυλοβάτες της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης. Το βίωμα αυτών
των ανθρώπων ουδέποτε καταγράφηκε στις επίσημες σχολικές ιστορίες. Αυτές
επιμένουν, αυτιστικά, σε εθνικούς θριάμβους, σε μεγάλες προσωπικότητες, σε
ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και όχι στο ανθρώπινο δράμα της μεγάλης
κοινωνικής πλειοψηφίας. Στην καλύτερη περίπτωση η κυρίαρχη ιστορική μνήμη προβάλλει το μεμονωμένο παράδειγμα των επιτυχημένων ομογενών που
πρόκοψαν στα ξένα μέρη, αποδεικνύοντας το “δαιμόνιο” του Έλληνα. Για τους
υπόλοιπους, η επίσημη ιστορία δεν έχει τίποτα να πει. Οι άνθρωποι έγιναν χελιδόνια που διασκορπίστηκαν στα πέρατα του κόσμου, μόνο που τίποτα ανέμελο
και κοσμοπολίτικο δεν υπήρχε σε αυτή την πραγματικότητα.

άποψη

Part 2
παραπέμπει σε ένα καλά σχεδιασμένο ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε κυβερνητικό και παραταξιακό επίπεδο).
Εξάλλου, αξίζει ιδιαίτερη μνεία στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών που

Σε νέα φάση μπήκε το προηγούμενο διάστημα το –έτσι κι αλλιώς νέο
εγχείρημα στη χώρα μας– “πείραμα” της κυβέρνησης συνασπισμού, με
αφορμή την υπόθεση της ΕΡΤ. Η μέχρι πρότινος τρικομματική κυβέρνηση έγινε εν μία νυκτί δικομματική, μετά την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ
από το κυβερνητικό σχήμα, με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να απομένουν,
πλέον, μοναδικοί συνδιαχειριστές της μνημονιακής πολιτικής.

Αφιερωμένο στον Άγκλι
Ο βρετανός ιστορικός Eric Hobsbawm στο κλασικό τρίτομο έργο
του για τον 19ο αιώνα περιγράφει μια χαρακτηριστική ομάδα εργαζομένων, τους επονομαζόμενους χελιδόνια. Κατάγονταν από τη Νότια Ιταλία, όπου και εργάζονταν για έξι μήνες ως εργάτες γης . Όταν
ολοκληρώνονταν οι εργασίες της σοδειάς ταξίδευαν για τη μακρινή
Αργεντινή, όπου έκαναν ακριβώς την ίδια δουλειά. Η ζωή τους μοιραζόταν, επομένως, μεταξύ δύο ηπείρων και βόρειου και νότιου ημισφαιρίου. Ο Hobsbawm τους αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της
διεθνοποίησης της εργασίας με την επικράτηση του καπιταλισμού. Οι
άνθρωποι αποκόπηκαν με βίαιο τρόπο από κάθε παραδοσιακό κοινωνικό δεσμό (τόπος, οικογένεια, γη, ιδιοκτησία) και έγιναν διαθέσιμοι για
εκμετάλλευση από ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που εξαρχής είχε
πλανητική διάσταση. Ο απογυμνωμένος εργάτης, χωρίς κοινωνικούς ή
εθνικούς καθορισμούς, ως εμπόρευμα αλλά και ως κύρια παραγωγική
δύναμη οριοθέτησε από πολύ νωρίς τη δυναμική της καπιταλιστικής
ανάπτυξης.
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διακινήθηκαν αρκετά, αλλά όχι πειστικά. Κανείς δεν ήθελε εκλογές, δεδομένου
ότι το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να αποτελεί κινούμενη άμμο έτοιμη να
καταπιεί τον οποιονδήποτε! Η ΝΔ, αν και πρώτη δύναμη, επιθυμεί την παραμονή στην εξουσία ώστε να “πιστωθεί” τη μερίδα του λέοντος από το success
story και τη διάσωση της χώρας, παίζοντας το τελευταίο χαρτί πριν να έχει την
εκλογική τύχη του ΠΑΣΟΚ. Η Ιπποκράτους, γνωρίζει πολύ καλά ότι έξω από
το “μαντρί” της συγκυβέρνησης –όπου έχει ακόμη δυνατότητα επιρροής στην

Γιατί τα γράφω αυτά; Με το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς ένας μαθητής μας από την Αλβανία, μας ανακοίνωσε ότι φεύγει οριστικά για τη Γερμανία μαζί με την οικογένεια του. Η ιστορία του είναι απλή και συνηθισμένη,
αφορά χιλιάδες παιδιά σε όλα τα σχολεία της χώρας. Πριν δέκα χρόνια, από το
Ελμπασάν κατέβηκαν στην Ελλάδα του ευρώ και της Ολυμπιάδας για μια καλύτερη ζωή, σήμερα φεύγουν, λόγω ανεργίας, για τη Γερμανία. Το εκπληκτικό:
ο μικρός θα γραφτεί, αναγκαστικά, σε ελληνικό σχολείο. Ένα Αλβανάκι στο
Βερολίνο σε ελληνικό σχολείο. Δεν θα είναι όμως ούτε Αλβανός, ούτε Έλληνας,
ούτε Γερμανός.
Από πολύ μικρός η ζωή του, χωρίς ο ίδιος να το συνειδητοποιεί άμεσα, σημαδεύεται από την σκληρή αναγκαιότητα του “οικονομικού κύκλου” που θα
έλεγαν κάπως ουδέτερα οι κατεστημένοι οικονομολόγοι. Ίσως ασυνείδητα, για
αυτόν ακριβώς το λόγο, το μόνο μάθημα που πραγματικά τον ενδιέφερε ήταν
η Γεωγραφία. Ψαχούλευε τους χάρτες, αναζητούσε πρωτεύουσες, δρόμους και
νησιά. Με αγωνία με ρωτούσε αν θα πάρει 10 στη Γεωγραφία, αν και το μόνο
που έδειχνε να τον ενδιαφέρει πραγματικά ήταν το ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι–χελιδόνια οφείλουν, αναγκαστικά, να προσανατολίζονται σε έναν κόσμο
δίχως δική τους πατρίδα. Όταν δε μπορείς να στεριώσεις πουθενά πρέπει αναγκαστικά να μάθεις να ταξιδεύεις. Δυστυχώς εγώ τώρα το συνειδητοποίησα και
ας με συγχωρέσει.
Είμαι σίγουρος πως ποτέ το βίωμα και οι σκέψεις αυτού του παιδιού δε θα
χωρέσουν στο “success story” των κυβερνώντων. Δε θα χωρέσουν επίσης στις
ποικίλες εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελούν όμως το
ουσιαστικό κίνητρο για να υπάρχεις στην τάξη και να συνεχίζεις μετά από κάθε
ήττα, για να αναβάλλεις, για ακόμη μια φορά, το συμβιβασμό με την αναμφισβήτητη υπεροπλία του αντιπάλου.
Σε τι διαφέρει, τώρα, ο δικός μας κόσμος από την εποχή που εξιστορεί ο
Hobsbawm; Ο νεανικός καπιταλισμός ξερίζωσε τις αγροτικές μάζες, ενώ ο
γέρικος απόγονός του ξεριζώνει το σύνολο της εργασίας, υποτάσσοντας στη
δυναμική του τα πάντα. Όλοι είμαστε, σε τελική ανάλυση, εν δυνάμει άνθρωποι–χελιδόνια, δηλαδή μετανάστες και εμπορεύματα της καπιταλιστικής παραγωγής. Η εξαγωγή επιστημονικού δυναμικού την τελευταία τετραετία απλά
επιβεβαιώνει αυτή την τάση. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας και στον κοινωνικό
μας περίγυρο, αλλά στον εργοδότη μας όπου αν αυτός βρίσκεται, μέσα στη χώρα
ή στα πέρατα της γης.
Ο 21ος αιώνας, επομένως, μόλις ξεκίνησε και το πεδίο μάχης που έχει στηθεί έχει δύο στρατόπεδα, εμφανή όσο ποτέ άλλοτε. Εργασία και κεφάλαιο. Δεν
ξέρω αν θα ξανασμίξουν οι δρόμοι μας, αλλά πιστεύω ότι ο μικρός από το Ελμπασάν και η γενιά του θα νικήσουν τελικά. Η ιστορία του μέλλοντος θα σφραγιστεί, όχι μόνο από τους αγώνες τους, αλλά και από τις νίκες τους. Τα χελιδόνια
δε θα χρειαστεί να ξαναταξιδέψουν.

Οι πάλαι ποτέ “αιώνιοι” αντίπαλοι της πολιτικής σκηνής και εναλλάξ κυ-

κοινωνία– στην παρούσα φάση, κινδυνεύει ακόμη και να μείνει εκτός Βουλής

βερνώντες την περίοδο της Μεταπολίτευσης (και ως εκ τούτου βασικοί υπαίτιοι

και να περάσει στην Ιστορία. Η δε ΔΗΜΑΡ, φέροντας τη ρετσινιά ότι αποτέλεσε

για τη δεινή κατάστασης της χώρας), διατήρησαν την πολιτική...σταθερότητα

το “αριστερό δεκανίκι” μιας δεξιάς κυβέρνησης, μπορεί να διατηρεί τις όποιες

και πορεύονται πλέον μόνοι στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας. Η “κρίση”

ελπίδες να την αποτινάξει σε μια μακρά περίοδο ηρεμίας ώστε να επιχειρήσει

που δημιουργήθηκε μετά την πρωθυπουργική απόφαση να κλείσει τη δημόσια

την όποια ανασύνταξη κι επικοινωνιακή αναμόρφωση μπορεί. Κυρίως, όμως,

ραδιοτηλεόραση, φέρνοντας στο προσκήνιο ακόμη και σενάρια περί πρόωρων

εκλογές δεν ήθελε ο ξένος παράγοντας και ειδικά η Γερμανία, καθώς η Άνγκελα

εκλογών, εκτονώθηκε μεν, ωστόσο, άφησε νικητές και χαμένους, αλλά και

Μέρκελ θέλει να δώσει την εκλογική μάχη του Σεπτεμβρίου απερίσπαστη από

νέες πληγές στο ούτως ή άλλως τραυματισμένο πολιτικό σκηνικό της Μετά-

εξωγενείς αναταράξεις που μπορεί να της στοιχίσουν.

μνημονίου εποχής.

*Ο Νικόλας Καμακάρης παρουσιάζει την εκπομπή “Ημερολόγιο Καταστρώμα-

Ο μεν πρωθυπουργός κι η ΝΔ μετράει κέρδη, κυρίως στο εξωτερικό, παρά
την κατακραυγή για το μαύρο στην ΕΡΤ. Αφενός κατάφερε να επιδείξει προφίλ
αποφασιστικότητας και πυγμής στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, αφετέρου
κατάφερε να διατηρήσει με τις διεργασίες που ακολούθησαν την πολυπόθητη
κυβερνητική σταθερότητα που απαιτείται. Ωστόσο, στο εσωτερικό στιγματίστηκε με μια πρωτοφανή ενέργεια που παραπέμπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα,
ενώ πολιτικά είναι πλέον εμφανώς αποδυναμωμένος στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης, εξαρτώμενος απόλυτα σε κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο από
έναν και μοναδικό εταίρο.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φαίνεται να είναι ο πλέον κερδισμένος. Αναβαθμισμένος ο ίδιος, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών,
όσο και το κόμμα του, με πολυπληθή παρουσία στο κυβερνητικό σχήμα, αποτελούν το μοναδικό, άρα και απολύτως απαραίτητο, στήριγμα της κυβέρνησης.
Αυτό προσδίδει το ρόλο του “παράγοντα σταθερότητας” και δίνει πολιτικό
χρόνο να (ελπίζει πως θα) επουλώσει τα βαθιά τραύματα του κόμματος του…
Απώλειες, ωστόσο, ενδέχεται να έχει στα όποια ερείσματα διατηρεί στο χώρο
της κεντροαριστεράς, οι οποίες, όμως, επί του παρόντος παραπέμπονται για το
(εγγύς ή απώτερο) μέλλον.
Ο δε πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, ίσως αποτελεί τον πλέον χαμένο. Αν και αξιοποίησε την υπόθεση της ΕΡΤ ως μια χρυσή ευκαιρία να απεμπλακεί από την κυβερνητική παγίδα, έχει μπροστά του μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη να μεγεθύνει
αυτήν την επίδειξη “αριστεροσύνης” και να ελαχιστοποιήσει τα όσα στήριξε τον
ένα χρόνο που συμμετείχε στην κυβέρνηση συνασπισμού. Δεδομένου, μάλιστα,
ότι το κόμμα ασφυκτιά απελπιστικά ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ίσως η
υπαναχώρηση του στην στήριξη της κυβέρνησης δικαιώσουν τις κατηγορίες που
είχε ακούσει περί “αριστερού Καρατζαφέρη” και –το χειρότερο για τον ίδιο–
έχει την ίδια τύχη…
(Ιδιαίτερης προσοχής πρέπει να τύχουν τα όσα προηγήθηκαν ανάμεσα στους
δύο “κεντροαριστερούς” μέχρι πρότινος κυβερνητικούς συνεταίρους. Το φλερτ
κι οι εκκλήσεις για κοινή πορεία κι ενιαία παράταξη από το ΠΑΣΟΚ προς τη
ΔΗΜΑΡ, η επίμονη άρνηση αυτής και κυρίως το (δια μαγείας και κατά ανάγκη)
κοινό μέτωπο απέναντι στον “κακό” πρωθυπουργό που έκλεισε την ΕΡΤ, ίσως

τος” στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989.
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Πάνω Κουφονήσι
cba
Χωράει να στηθεί μουσικό πάλκο στο
Πάνω Κουφονήσι; Την απάντηση θα πάρουν
όσοι τυχεροί ταξιδέψουν εκεί από 25 έως 27
Ιουλίου, γιατί εδώ και δύο χρόνια το Κουφονήσι πέρα από καταγάλανα νερά, έχει και το
δικό του μουσικό φεστιβάλ. Πραγματοποιείται στην πιο όμορφη ίσως παραλία του νησιού,
το Πορί. Όλοι οι καλλιτέχνες προέρχονται από
την ελληνική εναλλακτική σκηνή. Κάποιοι
μεγαλύτερου βεληνεκούς, όπως ο Δεληβοριάς
και ο Παυλίδης, κι άλλοι ανερχόμενοι όπως ο
Larry Gus και ο Ku. Τις βραδιές θα συνοδέψουν αλλάζοντας δίσκους οι Κορμοράνος και
οι Λατέρνατιβ. Δεν υπάρχει κανένα χρηματικό
αντίτιμο για την παρακολούθηση των συναυλιών. Απαραίτητη είναι η καλή διάθεση και
ένα εισιτήριο με το θρυλικό “Σκοπελίτη”.
Η ομάδα παραγωγής, παρότι πιεσμένη από τον
φόρτο εργασίας, βρήκε λίγο ελεύθερο χρόνο για να
απαντήσει στις ερωτήσεις του Serious και να μεταδώσει λίγη από την ευχάριστη διάθεση που φαίνεται ότι επικρατεί ανάμεσά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα upfestival.gr ή τη σελίδα του φεστιβάλ στο facebook.
> Στο website σας αναφέρετε ότι παρόλο που είναι
η τρίτη χρονιά του φεστιβάλ, ακόμα δεν έχετε βρει
τις κατάλληλες λέξεις για να το περιγράψετε. Πώς
θα προτρέπατε όμως σε κάποιον που δεν έχει
ακούσει τίποτα για το Up να το επισκε-

Κείμενο: Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com // http://to-and-fro.tumblr.com

φθεί; Τι είναι αυτό που το κάνει ιδιαίτερο;
Καταρχήν θα λέγαμε σε κάποιον να επισκεφτεί τα
Κουφονήσια και τις μικρές Κυκλάδες γενικότερα.
Υπέροχα μέρη. Τώρα αν η περίοδος αυτή συμπέσει
με το φεστιβάλ ακόμα καλύτερα! Η αίσθηση του
καλοκαιριού και της μουσικής μαζί. Δυνατός συνδυασμός για αξέχαστες διακοπές!
> Πώς προήλθε η ιδέα για ένα τριήμερο μουσικό
γεγονός στα Κουφονήσια;
Μια απλή πραγματοποίηση μιας επιθυμίας. Από
τις πολλές που έχουμε σε αυτή τη ζωή καθημερινά.
Άλλες φορές τις πραγματοποιούμε και άλλες όχι.
Αυτή έτυχαν οι συγκυρίες και την κάναμε πραγματικότητα. Γιατί είναι και θέμα τύχης σίγουρα. Να
πετύχεις και τους κατάλληλους ανθρώπους…
> Κάποιοι καλλιτέχνες όπως οι Baby Guru, ο Δεληβοριάς και ο Παυλίδης είναι συνήθεις ύποπτοι
του φεστιβάλ. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή
των καλλιτεχνών;
Δεν υπάρχουν κάποια ειδικά κριτήρια. Σκοπός
μας μάλλον είναι να συνδυάζουμε καταξιωμένα
στο χώρο ονόματα με νέα. Να είναι το lineup και
πρόταση. Και πιστεύουμε μέχρι στιγμής τα έχουμε
καταφέρει.
> Ποιο απ’ όλα τα ονόματα προσδοκάτε περισσότερο να ακούσετε φέτος;
Ωραία ερώτηση αλλά η απάντηση αλλάζει μέρα
με την μέρα και ώρα με την ώρα κατά τη

διάρκεια του τριημέρου…
> Γνωρίζετε αν υπάρχει κόσμος που επιλέγει τα
Κουφονήσια για διακοπές με κύρια αφορμή το φεστιβάλ;
Ναι. Υπάρχει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
κόσμου που βρίσκεται στο νησί με αφορμή το φεστιβάλ. Βέβαια αυτό δεν το επιδιώκουμε και πολύ
φανατικά. Υπάρχει και κόσμος που τυχαία είναι
στο νησί και μαθαίνει την ίδια μέρα για το φεστιβάλ ( Έλληνες και ξένοι) και μας λένε: καλά δεν το
πιστεύουμε ότι γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτό το
μέρος! Eχει πιο πολύ πλάκα αυτό από μια άποψη!
> Η τοπική κοινωνία πώς ανταποκρίνεται στην
προσπάθεια σας;
Η τοπική κοινωνία είναι παρούσα και υποστηρικτική. Μας έχουν διευκολύνει εξαιρετικά στην όλη
διοργάνωση και τους ευχαριστούμε από καρδιάς.
> Είστε ικανοποιημένοι από την πορεία του φεστιβάλ; Πώς θα θέλατε να δείτε το Up Festival σε
πέντε χρόνια;
Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε πως το φεστιβάλ καταρχήν μπορεί και συμβαίνει κάθε χρόνο.
Γιατί δεν είναι εύκολο. Οπότε σε πέντε χρόνια μακάρι να συνεχίζουμε με διάθεση να το πραγματοποιούμε και ο κόσμος να το αγαπήσει και να περνάει όμορφα. Αυτό μετράει πιο πολύ στην τελική.
Ειδικά στο σήμερα το να μπορείς να δίνεις χαρά
έστω και σε λίγους ανθρώπους είναι σημαντικό.

ΗΧΟΤΟΠΙΑ

που χρήζουν ακρόασης
00//KU-Feathers (Inner Ear)
O Δημήτρης Παπαδάτος δραστηριοποιείται εδώ και μια δεκαετία στην ελληνική εναλλακτική σκηνή με συμμετοχή σε διάφορα πρότζεκτ. Με τον αυτοσχεδιασμό ως κύρια φιλοσοφία έχει κάνει διάφορες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Άγγελος Κυρίου, ο Larry Gus και οι Baby Guru (οι οποίοι
συνυπογράφουν την παραγωγή και ηχοληψία του παρόντος δίσκου), ενώ έχει
γράψει και μουσική για θεατρικές παραστάσεις.
Πρόσφατα, όμως, πήρε την απόφαση να δημιουργήσει το “Feathers”, τον
πρώτο δίσκο υπό το ψευδώνυμο Ku. Με βάση το παρελθόν του, θα περίμενε κάποιος ότι ο δίσκος θα είναι δύσκολος στην ακρόαση, γεμάτος αυτοσχεδιασμούς, πειραματισμούς και ίσως κάποια εσωστρέφεια. Αντίθετα με
αυτό όμως, ο Παπαδάτος φαίνεται να θέλησε να απευθυνθεί σ’ ένα ευρύτερο
ακροατήριο και δημιούργησε ένα άλμπουμ που ακούγεται με την ίδια ευκολία από την αρχή ως το τέλος.
Οι επιρροές από τη δεκαετία του ’70 και ’80 είναι έκδηλες σε πολλές σύγχρονες κυκλοφορίες. Το ζήτημα είναι όμως πιο μουσικό ρεύμα ακολουθούν,
αφού αυτές οι δεκαετίες γέννησαν πολλών ειδών μουσικές. Ο Παπαδάτος
κοιτάει λοξά προς τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής εκείνης της
εποχής, με τις διδαχές του Παπαθανασίου και των Tangerine Dream να ηχούν
καθ’ όλη τη διάρκεια του άλμπουμ. Οι επαναλαμβανόμενες και προοδευτικά
εξελισσόμενες μελωδίες που παράγονται από το synthesizer αποτελούν τη
βάση του “Feathers”. Πάνω σ’ αυτές, ο Παπαδάτος γράφει αγγλικούς στίχους
επενδύοντας έτσι περισσότερο στο συναίσθημα.
Τα κομμάτια μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μέρη που απαρτίζονται από γλυκόπικρες μπαλάντες όπως το “Jerusalem” και το “Baby Girl”, από ορχηστρικά περάσματα που λειτουργούν ως ευκαιρίες για αυτοσχεδιασμό και τέλος
συνθέσεις με μεγαλύτερη ένταση όπως το “Millions”. Μπορεί στις πρώτες
ακροάσεις, η ποιότητα του δίσκου να είναι απαρατήρητη, όμως οι επαναλαμβανόμενες ακροάσεις φανερώνουν σταδιακά την σωστή επιμέλεια και τη
ποικιλομορφία του “Feathers”, που το καθιστούν ως ένα από τα αξιοπρόσεκτα άλμπουμ της χρονιάς.
Όσοι μεταβείτε στο Πάνω Κουφονήσι για το Up Festival, θα έχετε την ευκαιρία ν’ ακούσετε τις συνθέσεις ζωντανά.
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Από 19 έως 21 Ιουλίου, ο Κυνίδαρος Νάξου φιλοξενεί τη διοργάνωση
Ημέρες Χορού για τέταρτη χρονιά. Σημαντικοί καλλιτέχνες και
ενδιαφέρουσες παραστάσεις γεμίζουν κίνηση το όμορφο χωριό της
Νάξου.

Ας
χορέψουμε
cba

Επιμέλεια:
Φοίβος Καλλίτσης//phever@gmail.com

Ο χορός είναι μαγεία. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, όμως τα σώματα σε κίνηση ασκούν
εντυπωσιακή γοητεία. Πέρα όμως από την
προσωπική μας επιθυμία για κίνηση, υπάρχει
η τέχνη του χορού που πηγαίνει τον άνθρωπο
και τις ικανότητές του ένα βήμα πιο πέρα.
Είναι, λοιπόν, παραπάνω από ευπρόσδεκτο ένα
φεστιβάλ χορού στις Κυκλάδες. Το Κέντρο χορού,
σύγχρονης έκφρασης και δημιουργίας Χοροθέατρο
“Ακροποδητί”, διοργανώνει το 1o Φεστιβάλ Χορού
που θα γίνει στη Σύρο, τον Ιούλιο.
Στις δύο εβδομάδες του φεστιβάλ, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μια ποικιλία εργαστηρίων σύγχρονου χορού, αυτοσχεδιασμού, κλασικού

μπαλέτου, ρεπερτορίου, ακροβασίας, χορογραφίας,
ρυθμολογίας, butoh και θα έχουν τη δυνατότητα να
ανακαλύψουν τις κινησιολογικές τους δυνατότητες.
Όμως, ο χορός πέρα από μία προσωπική διαδρομή
και τη διερεύνηση των σωματικών μας δυνατοτήτων είναι η παρουσίαση, η επαφή με το κοινό. Έτσι,
οι διοργανωτές παράλληλα διοργανώνουν βραδιές
προβολών, ανοιχτών αυτοσχεδιασμών και παραστάσεων από τους διδάσκοντες και συμμετέχοντες
των εργαστηρίων.
Φέτος, στην Ερμούπολη γεννιέται μια νέα διοργάνωση που φιλοδοξεί να φέρει το κοινό σε επαφή
με το χορό, πέρα από όσα προβάλλονται και διαφημίζονται. Οι διοργανωτές μας καλούν να μοιραστούμε το ίδιο πάτωμα, την ίδια αμμουδιά, να
χορέψουμε, να συζητήσουμε, να αισθανθούμε, να
ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες αλλά και να
προσεγγίσουμε νέους τρόπους επικοινωνίας, έκ-

φρασης και παρατήρησης.
Μαζί με τους: Αθανασία Κανελλοπούλου,
Κοσμά Κοσμόπουλο, Χριστίνα Σουγιουλτζή,
Susana Noemi Abigador, Χριστίνα Γουζέλη, Paul
Blackman, Μαρκέλλα Μανωλιάδη, Παναγιώτη
Πετρογιάννη, Katsura Kan, Tζένη Αργυρίου, Τάσο
Καραχάλιο, Έμυ Κορφιά, Γιάννη Ρούσσο, Κωνσταντίνο Μίχο, Ulrike Hasbach.
Όπως έγραφε και ο James Howe “Η ζωή είναι
μικρή και πάντα θα υπάρχουν άπλυτα πιάτα, οπότε
ας χορέψουμε!”

>Ακροποδητί Dance Fest
>Hρώων Πολυτεχνείου 84, Ερμούπολη
>Tηλέφωνο επικοινωνίας: 22810 80690
>www.akropoditi.gr/dancefest

info

Στις 19 Ιουλίου, στον Πολυχώρο Αθλητισμού και Πολιτισμού “Βασίλειος
Αντωνάκης” στις 20.30, το Athens Video Dance Project συνδυάζει την τέχνη του
χορού με την 7η Τέχνη και πιο συγκεκριμένα την τέχνη του video. Επίσης, το
κοινό θα παρακολουθήσει την παράσταση των SaLtaTor Physical Dance Group
καθώς και τη χοροθεατρική παράσταση “Αίφνης” από τους Die Wolke.
Το Σάββατο 20 Ιουλίου στις 11.00, η ημέρα χορού ξεκινά στην Πλάτσα στον
Κυνίδαρο, με το ανοιχτό εργαστήρι για παιδιά και εφήβους “Παιχνίδι με τον ρυθμό
και την κίνηση” από την ομάδα Die Wolk. Την επομένη (Κυριακή 21 Ιουλίου
στις 21.00) στο ναό του Διονύσου στα Ύρια, θα παρουσιαστεί η περφόρμανς
“L’après midi d’un faune” (Το απομεσήμερο ενός Φαύνου), εμπνευσμένη από
το ομώνυμο αριστούργημα του Βάσλαβ Νιζίνσκυ σε μουσική Κλωντ Ντεμπισύ.
Η χορογραφία είναι του Γιάννη Νικολαϊδη, τα κοστούμια της Βασιλείας Ροζάνα
και η ερμηνεία του Γιάννη Νικολαΐδη και της Κατερίνας Λιόντου.
Επίσης, έλληνες και γάλλοι καλλιτέχνες, άνθρωποι της τοπικής κοινότητας και
η σχολή χορού της Μαργαρίτας Τσίγκου στο Κάστρο της Νάξου συνεργάζονται
για τη δημιουργία της Performance Memorandum γύρω από την ιδέα του “ΧορούΟρχήστρα”. Το Lab αποτελεί προετοιμασία της (ελληνογαλλικής) συμμετοχικής
παράστασης Memorandum, που θα κάνει πρεμιέρα στη Μασσαλία της Γαλλίας
στις 22-24 Νοεμβρίου 2013, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 2013. Το εργαστήριο (15-21/7) και την παράσταση θα οδηγήσουν
οι χορογράφοι Τζένη Αργυρίου και Soledad Zarka.

>Διοργάνωση: Φεστιβάλ Νάξου & Ημέρες Χορού στον Κυνίδαρο Νάξου
>www.bazeostower.gr

info
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“Βλέπω να έρχεται ξανά η εποχή
των παιδικών μου χρόνων”

ΜάνοςΕλευθερίου
cba
Ο Μάνος Ελευθερίου σκαλίζει το παρελθόν και καταγράφει στο νέο του βιβλίο “Μαύρα Μάτια” τη συριανή κοινωνία από το 1905
μέχρι το 1920. Αφορμή για να ξεδιπλώσει τις
κοινωνικές συνθήκες της περιόδου αποτελούν
τα λόγια του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως αυτά
αποτυπώνονται στην αυτοβιογραφία του. Ο
συριανός ποιητής, συγγραφέας και στιχουργός μιλάει για τις “ανακαλύψεις” του, το χθες,
το σήμερα και το αύριο.
> Το βιβλίο σας αναφέρεται στη Σύρο των κοινωνικών αντιθέσεων, τα δεκαπέντε χρόνια που
έζησε σε αυτή ο Μάρκος Βαμβακάρης και χρησιμοποιείται για αυτή την καταγραφή τεκμήρια
της εποχής. Πώς προέκυψε η ιδέα να γράψετε ένα
βιβλίο το οποίο μπαίνει κάπως στα χωράφια του
ιστορικού;
Είναι καταγραφή της περιρρέουσας ατμόσφαιρας
της Σύρας, στα χρόνια που έζησε ο Μάρκος Βαμβακάρης στο νησί, με βάση όμως όσα λέει ο ίδιος
στην αυτοβιογραφία του. Δεν ξεφεύγω, δηλαδή,
ποτέ από εκεί. Παραπέμπω συνεχώς στις πηγές μου,
πού βρίσκω το κάθε λήμμα, την κάθε υπόθεση. Εγώ
έχω κάνει την προεργασία, τράβηξα το κουπί και
δίνω στο πιάτο στους ιστορικούς ό,τι θέλουνε. Από
κει και πέρα, εάν θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη
διάσταση σε αυτά που γράφω είναι δικό τους πρόβλημα. Δεν είμαι ιστορικός εγώ, βεβαίως.
> Πιάνεστε από φράσεις-αφηγήσεις του Μάρκου
από τη βιογραφία του και ξεδιπλώνετε τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες της εποχής στην Άνω Σύρο και την Ερμούπολη. Υπήρξαν
δυσκολίες σε αυτή την καταγραφή;
Για να βρω το υλικό. Βέβαια, με βοήθησαν πάρα
πολλοί άνθρωποι, όπως ο Θωμάς Δρίκος και η Μαρίζα Δαλεζίου. Η Μαρίζα μου μετέφρασε σπουδαία
κείμενα που ήταν στα λατινικά, στα ιταλικά και
στα γαλλικά και που έχουν σχέση με την Άνω Σύρο
εκείνης της εποχής, μου βρήκε σπουδαία ντοκουμέντα από τα αρχεία της Άνω Σύρου. Ο Θωμάς Δρίκος έψαξε στα δημοτολόγια της Ερμούπολης για
να βρούμε ορισμένους ανθρώπους και επίσης έψαξε στα δικαστικά έγγραφα στο Ιστορικό Αρχείο.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι όλοι οι φίλοι του
Μάρκου Βαμβακάρη που πέρασαν από δικαστήριο
και καταδικάστηκαν με ποινές είτε κράτησης είτε
φυλάκισης αναφέρονται εκεί. Το σημαντικό είναι
ότι βρήκαμε άκρες για πάρα πολλούς ανθρώπους,

Συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιού

ειδικά για κάποιον που αναφέρεται ότι ήταν μάγκας
και ντερβίσης κάτω στη Σύρα, φονιάς και τέτοια
πράγματα, και δεν το κρύβει ο Μάρκος ότι μιλάει
γι’ αυτόν κατά κάποιον τρόπο με θαυμασμό. Όχι
βέβαια για τα άσχημα πράγματα που έκανε, αλλά
το ότι εκείνα τα χρόνια βρίζει τους αστυνομικούς ή
τους δέρνει ή κατορθώνει και τους ξεφεύγει, ήταν
ένα είδος “ήρωα” να το πούμε έτσι.
> Από τα περιεχόμενα κιόλας γίνεται κατανοητό
πως στο βιβλίο σας για τον Μάρκο Βαμβακάρη
καταπιάνεστε με το περιθώριο της Σύρας. Τους
λαθρέμπορους, τις πόρνες, την επαιτεία, τη χαρτοπαιξία. Ήταν στις προθέσεις σας να παρουσιάσετε και μια άλλη πλευρά της Σύρου;
Όλα αυτά τα σπάνια “προτερήματα” που είχε η
Σύρα εκείνα τα χρόνια, δεν ήταν αποκλειστικότητα της Σύρας. Ήταν αποκλειστικότητα όλων των
μεγάλων πόλεων που είχανε λιμάνια και ήταν περάσματα πλοίων, δεδομένου ότι με τα πλοία κατέβαινε κάθε καρυδιάς καρύδι, και οι επαίτες και οι
μάγκες και οι φονιάδες. Δεν ξέρω αν πήγαιναν στις
φτωχές συνοικίες οι επαίτες, δεδομένου ότι οι κάτοικοι ήταν πιο φτωχοί από τους ίδιους του επαίτες.
Δηλαδή δεν ξέρω αν πήγαιναν στο Βροντάδο ή στη
Νεάπολη ή στα Καμίνια. Κάποτε, για μεγάλο διάστημα, υπήρχε ειδικός φρουρός στην Ερμούπολη
για να μην πλησιάζουν οι επαίτες τα δύο καφενεία
που υπήρχαν, τα καλά καφενεία της Ερμούπολης,
που πήγαινε ο καλός κόσμος. Και τα καλά καφενεία
ήταν το “Πάνθεον”, που ήταν κάτω από τη Δημαρχεία δεξιά, και το διπλανό, εκεί που είναι σήμερα
η Βιβλιοθήκη, εκεί ήταν το καφενείο του Χρήστου
Γιαννίρη, περισπούδαστο εκείνα τα χρόνια. Από
αυτό το καφενείο είναι και η ουράνια φωτογραφία
που στολίζει το εξώφυλλο του βιβλίου.
> Ο Βαμβακάρης αναφέρει στη βιογραφία του ότι
ξεκίνησε να εργάζεται σε πολύ τρυφερή ηλικία.
Σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου σας περιγράφετε τις δυσβάσταχτες στερήσεις που βίωναν τα
παιδιά της εποχής, καθώς ήταν υποχρεωμένα να
εργάζονται, ενώ συχνά έπεφταν θύματα βίαιης συμπεριφοράς.
Ήταν τόσο τραγικές οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες ζούσαν τα παιδιά, που πιθανότατα ο Βαμβακάρης νόμιζε ότι αυτά που συμβαίνουν είναι
όλα φυσιολογικά. Εκείνο που δε δεχόταν βεβαίως
ο ίδιος ήταν να τον δέρνουνε, να τον δέρνει το αφεντικό του, δε το δεχότανε και με το δίκιο του. Αλλά
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κι όπως πάρα πολύς κόσμος, γονείς, δεν εδέχοντο
να δέρνουν τα παιδιά τους οι δάσκαλοι. Ένας από
τους δασκάλους του Βαμβακάρη, ο Τσιαγγούρος,
που έχει αφήσει εποχή εκείνα τα χρόνια -το έχω
στο κεφάλαιο που λέμε “Ο Μάρκος Βαμβακάρης
μαθητής”- πρέπει να ήταν ψυχοπαθής γιατί έδερνε
άγρια τους μαθητές. Ήταν η εποχή που νομίζανε ότι
το ξύλο βγαίνει απ’ τον Παράδεισο. Ο Βαμβακάρης
λέει ότι αυτόν δεν τον πείραξε γιατί ήταν καλός μαθητής. Το πιστεύω αυτό γιατί αυτός ήθελε να είναι
ο καλός ο μαθητής και ήσυχος.
> Τι σας έφερε κοντά στον Μάρκο Βαμβακάρη;
Άρχισα να μαζεύω το υλικό την επομένη του θανάτου του, το ’72. Δεν τον είχα δει ποτέ, τον είχα
ακούσει βεβαίως, τον θαύμαζα πάντοτε, και ιδιαίτερα καμιά δεκαριά τραγούδια του τα οποία θεωρώ μοναδικά στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά την επομένη του θανάτου του, είχα την
πρόνοια και μάζεψα όσα μπορούσα αποκόμματα
εφημερίδων. Από τότε άρχισε το σαράκι να ασχοληθώ μαζί του. Ύστερα από λίγα χρόνια, κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του, η οποία έχει βεβαίως
πολλά κενά μέσα. Υπάρχουν κενά ανάμεσα στα
κεφάλαια της αυτοβιογραφίας και δεν ξέρουμε τι
σπουδαίες λεπτομέρειες για τη συριανή κοινωνία

ανέφερε, οι οποίες δεν ενδιέφεραν τους μελετητές
που τον μαγνητοφωνούσαν, δεδομένου ότι αυτούς
τους ενδιέφερε η μουσική του και η μετέπειτα ζωή
του.
> Φύγατε από το νησί κοντά στην ηλικία που έφυγε και ο Μάρκος Βαμβακάρης, περάσατε και εσείς
δύσκολα χρόνια. Ποια είναι τα συναισθήματα σας
για τη Σύρο;
Δεν σας κρύβω ότι η σημερινή εποχή, αυτή δε που
θα έρθει ιδιαίτερα, θα είναι η ίδια εποχή που γνώρισα στα παιδικά μου χρόνια, μάλλον στα πρώτα μου
εφηβικά χρόνια, όταν έβλεπα την απόλυτη φτώχεια
ορισμένων ανθρώπων. Εμείς, η οικογένειά μου, είχαμε κάτι παραπάνω από εκείνους που μας ζητούσαν συνεχώς κάτι. Καταλάβαινα ότι οι άλλοι δεν
είχαν ούτε αυτό το ελάχιστο, δεν είχαν τίποτα, δεν
είχαν ένα κρεμμύδι, για παράδειγμα. Γιατί ζήταγαν
από εμάς ένα κρεμμύδι, πήγαν σε άλλον γείτονα
ζητούσαν λίγο ρυζάκι, στον παραπάνω ζητούσαν
λίγο αλεύρι, στον παραπάνω λίγο λάδι, στον παραπάνω λίγο βούτυρο· αυτό γινόταν καθημερινώς και
επί σειρά χρόνων. Αυτό θα ξαναγίνει. Άλλωστε το
βλέπουμε ήδη στην Αθήνα· η κατάσταση είναι εφιαλτική. Θυμάμαι την περίοδο του πολέμου, είναι
γνωστό αυτό σε όλη την Ελλάδα όχι μόνο στη Σύρα

-η Σύρα επειδή ήταν και αποκλεισμένη περνούσε
ακόμα χειρότερα- μια κυρία για τρία αυγά έδωσε τη
βέρα της, για να φάνε τα παιδιά της. Η ίδια έγλειψε
τα τσόφλια κι έδωσε στα δυο παιδιά της από ένα
αβγό. Αυτό το είδα με τα μάτια μου όταν ήμουν μικρό παιδί και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα
δεν είναι και ευχάριστα. Ήμουν έξι χρονών το ’44·
είμαι εβδομήντα πέντε πια... αυτά τα πράγματα με
καταδιώκουν και ξέρω τι πρόκειται να έρθει.
> Μπορεί η τέχνη να παίξει κάποιο ρόλο στην Ελλάδα του σήμερα;
Όχι, όχι καθόλου, όχι. Η τέχνη είναι τελείως άλλο
πράγμα. Το να τα καταγγέλλεις αυτά τα πράγματα
δεν πιάνει. Ύστερα, οι πολιτικοί μας πια, οι οποίοι
τώρα έχουν αφρίσει κυριολεκτικά διότι δεν μπορεί
κανένας πια να χώσει διακόσιους-τριακόσιους ψηφοφόρους τους σε δουλειές. Καταλαβαίνετε το αδιέξοδο και αυτών των ανθρώπων. Γι’ αυτό και η ΕΡΤ
σταμάτησε, διότι δεν είχε την έξωθεν καλή μαρτυρία. Υπήρχαν άνθρωποι που έπαιρναν τεράστιους
μισθούς και δεν πήγαιναν ποτέ εκεί, δεν έκαναν
τίποτα και υπήρξαν και πολλοί άλλοι που έδωσαν
και το αίμα της ψυχής τους και της καρδιάς τους
και δούλευαν με νύχια και με δόντια και δούλευαν
σοβαρά και αποδοτικότατα. Δεν είναι τυχαίο ότι η
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> Το βιβλίο του Μάνου Ελευθερίου “Μαύρα μάτια:
Ο Μάρκος Βαμβακάρης και η συριανή κοινωνία στα
χρόνια 1905-1920”, θα παρουσιαστεί στην Άνω Σύρο
(πρώην αίθουσα Δ.Σ.) στις 13 Αυγούστου στις 20.00

προς ...Άνω Σύρο

se

ΕΡΤ κρατάει αυτήν τη στιγμή ένα αρχείο το οποίο είναι μοναδικό, ανεκτίμητο, τα τιμαλφή της πατρίδας μας και συνεντεύξεις των σπουδαιοτέρων Ελλήνων. Έχουμε τη φωνή τους στο
ραδιόφωνο και το πρόσωπό τους ζωντανό στην τηλεόραση.
Αυτά τα πράγματα δεν διαγράφονται εν μια νυκτί.

info

> Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο άνθρωπο που θέλει να
γίνει συγγραφέας σήμερα;
Κάποιος δεν γίνεται συγγραφέας επειδή το θέλει. Είναι συγγραφέας και αρχίζει να γράφει. Το μόνο που έχει να προσέξει
είναι να μην συμφύρεται από δω κι από κει και βεβαίως να
εξακολουθεί να γράφει και να γίνεται καλύτερος, να διαβάζει,
να παίρνει εντολές και συνταγές, Να βλέπει τι ακριβώς κάνει
ο μεγάλος συγγραφέας κι αυτό ακριβώς να προσπαθήσει να
κάνει και ο ίδιος. Δεν αποφασίζεις να γράψεις ή να μη γράψεις,
αυτό είναι μια κατακεφαλιά που σου ‘ρχεται, δε ξέρω από ποιόν, από τον Θεό, από τη φύση, από μια περιπέτεια. Υπάρχουν
άνθρωποι που κάτι συμβαίνει στη ζωή τους κι αρχίζουν και
γράφουνε και αιφνιδίως αποκαλύπτεται ότι ήταν κρυμμένα
ταλέντα που λέμε. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους. Δεν είναι ιδιαίτερα πλάσματα οι συγγραφείς. Βέβαια, καλύτερα να
μη γνωρίζει κανείς τους καλλιτέχνες ή τους συγγραφείς, γιατί κι αυτοί είναι άνθρωποι κι έχουν τα δικά τους προσωπικά
προβλήματα τα οποία τους καταρρακώνουν. Μάλιστα λόγω
ευαισθησίας, ίσως τους καταρρακώνουν χειρότερα από τους
υπόλοιπους ανθρώπους.

φωτο: Γιάννης Βαβίτσας

cba

Το απογευματάκι μια βόλτα στα σοκάκια της Άνω Σύρου σε πάει σε άλλη εποχή. Ο μεσαιωνικός οικισμός παραμένει -όσο λίγοι- αναλλοίωτος. Κάθε Τρίτη από τις 19.00
έως τις 21.00 στο Απάνω Τέρμα, σας περιμένουν τα παιδιά που μένουν στον οικισμό για να σας ξεναγήσουν στον τόπο τους. Η εθελοντική ξενάγηση -που στέφθηκε
με μεγάλη επιτυχία πέρυσι- γίνεται όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στο κέντρο τoυ οικισμού κοντά στο δημαρχείο βρίσκεται το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη που
ανοίγει καθημερινά, 11.00-14.30 και 19.00-22.30, και λίγο πιο πάνω το Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων. Όλο το καλοκαίρι οι κάτοικοι στήνουν μικρές γιορτές
με ζωντανή μουσική, χορό στα σοκάκια, παραστάσεις καραγκιόζη, αφηγήσεις παραμυθιών και πολλά άλλα. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς αυτό τον ξεχωριστό τόπο, που
επέλεξαν να ζήσουν οι πρώτοι κάτοικοι της Σύρου.
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Εικαστικά
Open Art Studios 2013

Τα “Ανοιχτά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια 2013” ξεκινούν επίσημα
στις 11 Ιουλίου, με μια ομαδική έκθεση (στην Αίθουσα Γιάννη και
Ελένης Βάτη, πλατεία Μιαούλη) των 24 καλλιτεχνών που συμμετέχουν στη δράση.
Πρωτοβουλία καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Σύρο, τα
Ανοιχτά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια αποτελούν ένα “κυνήγι θησαυρού”, που οδηγεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει καλλιτεχνικά εργαστήρια σε όλο το νησί και να γνωρίσει τους δημιουργούς και το
έργο τους.

Κεραμική
Γνωριμία με την Κεραμική στον Πολυχώρο Πολιτισμού και Δημιουργίας στα Τάλαντα σε δύο καλοκαιρινά διήμερα 28-29 Ιουλίου
& 3-4 Αυγούστου. Η κεραμίστρια Σοφία Τριγώνη σε ένα σεμινάριο
για τα μυστικά του πηλού.

Λουκουμάκι
Ένα πρωτότυπο και γεμάτο γλύκα φεστιβάλ εμπνεύστηκε και διοργανώνει ο Σύλλογος
Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Αυγούστου.
Πρόκειται για το 1ο Φεστιβάλ Λουκουμιού, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μουσική
από τη Φιλαρμονική στα σκαλοπάτια του Δημαρχείου και χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου.
Το Σάββατο, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν παράστασση θεάτρου σκιών από την ομάδα Σκιάς Όναρ με τίτλο “Ο Καραγκιόζης Λουκουμοποιός”. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
πρόκειται να κατασκευαστεί από εθελοντές ένα ψηφιδωτό από λουκούμια στην πλατεία
Μιαούλη, ενώ θα γίνει και παρουσίαση συνταγών από λουκουμοποιούς.
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Cine Manto: Μια κινηματογραφική όαση, ανοιχτή από το πρωί για καφέ
με τη συνοδεία των μυρωδιών του κήπου και της μυκονιάτικης αύρας

cba

Μυστικό
καταφύγιο
στη Μύκονο

κείμενο:
Αντώνης Θεοχάρης Κιούκας

Εσείς που πάτε Μύκονο, ξέρατε ότι στο νησί
υπάρχει και θερινό σινεμά; Και μάλιστα στο κέντρο
της Χώρας, στην περιοχή της Λίμνης, μέσα στον
κήπο του Μελετόπουλου; Kαι ότι λειτουργεί 15
χρόνια, από το 1995;
Κι όμως υπάρχει θερινός κινηματογράφος 250
θέσεων, σε έναν τεράστιο καταπράσινο κήπο που
πνίγεται από φοίνικες, πεύκα και μοναδικά πανύψηλα είδη κάκτων, μια απρόσμενη εικόνα για τη
Μύκονο. Απάγκιος από ανέμους και πάντα δροσερός, προσφέρει μυστικό καταφύγιο στους γνώστες
του νησιού. Φωτισμός και μουσική που χαλαρώνει
τις αισθήσεις και σε προετοιμάζει για έργα πρώτης
πανελλήνιας καλοκαιρινής προβολής, παραγωγές
που έσπασαν τα ταμεία την σεζόν που μόλις πέρασε, πολλές ταινίες για τα παιδιά και μεταμεσονύχτια αφιερώματα με ταινίες που λατρεύτηκαν από
τους σινεφίλ.
Στο Cine Manto, οι Μυκονιάτες και οι επισκέ-

πτες του νησιού μπορούν να δουν, από 1η Ιουνίου
έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ό,τι καλύτερο έχει να
παρουσιάσει η φετινή κινηματογραφική παραγωγή. Το εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ για τους μεγάλους
και 6 ευρώ για τα παιδιά. Όσοι αγαπούν ιδιαίτερα
τον κινηματογράφο μπορούν να προμηθευτούν την
κάρτα μέλους Cine Manto, αξίας 60 ευρώ, με την
οποία μπορούν να παρακολουθήσουν 14 προβολές,
εξασφαλίζοντας έτσι έκπτωση 45%!
Μάλιστα, η κινηματογραφική αυτή όαση είναι
από το πρωί ανοιχτή για καφέ με τη συνοδεία των
μυρωδιών του κήπου και της μυκονιάτικης αύρας.
Kαι μέχρι να πέσει η νύχτα και φωτιστεί η οθόνη
του κινηματογράφου, όλο και κάποια εκδήλωση
ή χάπενινγκ –το πρωινό ή το σούρουπο- θα δείτε
στον Κήπο: εικαστικές εκθέσεις, live μουσική, παρουσιάσεις βιβλίων. Γιατί η Μύκονος “έχει κι από
αυτό”.
Αν βρεθείτε στη Μύκονο λοιπόν, πριν την έξοδο
για clubbing ή πριν το “όνειρα γλυκά”, ανάλογα τη
φάση που είναι ο καθένας, κρατήστε μια θέση κάτω
από τ’ άστρα του Cine Manto. Είδες η Μύκονος;!

Εικαστικό
καλοκαίρι
στη Μύκονο
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Με ένα πλούσιο εικαστικό πρόγραμμα συνεχίζεται και αυτό το μήνα η λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυκόνου. Στις
δύο αίθουσες, τη γνωστή στο Ματογιάννι αλλά και αυτή στην Καλογερά, εναλλάσσονται πολλοί και διαφορετικοί καλλιτέχνες.
Στο πρόγραμμα των εκθέσεων συμμετέχουν καταξιωμένοι εικαστικοί, σημαντικοί ζωγράφοι καθώς και αγαπημένοι καλλιτέχνες που ζουν στο νησί.
Από 11 έως 20 Ιουλίου, στην αίθουσα Ματογιάννι, η Ελένη Νικολάκη, η Ράνια Καπελιάρη, η Νίκη Μιχαηλίδου, η Γεωργία
Κόκκινη, η Κατερίνα Σώρουλα συμμετέχουν με λάδια, ακρυλικά και μικτή τεχνική στην έκθεση “Θαλασσινά θέματα”. Η Γιώτα
Βόγκλη από 21 έως 30 Ιουλίου παρουσιάζει την έκθεση “Εικαστική εγκατάσταση & κόσμημα”. Τις ίδιες ημέρες στην αίθουσα Καλογερά, φιλοξενούνται έργα της Γεωργίας Μιχελάκη. Η έκθεση “Τοπία από μέσα”, αποτελείται από λάδια, ακρυλικά, ακουαρέλες, κολλάζ
και κατασκευές.
Αρχές Αυγούστου ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου θα πραγματοποιήσει έκθεση παραδοσιακής δαντέλας, θυμίζοντας μας μια σημαντική μορφή λαϊκής τέχνης που έχει εκλείψει στις μέρες μας, ενώ ο μήνας θα κλείσει με ένα αφιέρωμα στον διάσημο Ούγγρο ζωγράφο Nemeth Miklos (1934-2012).

Mykonos Avant Biennale

Συνάντηση διεθνών καλλιτεχνών
Στα τέλη Ιουνίου εκθέσεις και έργα καλλιτεχνών
απλώθηκαν σα διχτυα στα μουσεία, στο κτίριο
Καλών Τεχνών, στο σχολείο, στους μύλους, σε
διάφορα αρχοντικά, στο πλαίσιο της πρώτης Biennalle Μυκόνου.
Παράλληλα
μουσικές

περφόρμανς επιμελημένες από τον σαξοφωνίστα
Δημήτρη Βασιλάκη και χορευτικά δρώμενα του
Κωνσταντίνο Ρήγου, εμπλούτισαν το πρόγραμμα
που κατέληξε στο διεθνές video film festival
στον χώρο του Cine Manto. Περισσότεροι από
70 διεθνείς καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων ο Lucas Samaras, ο Steve Mc Queen, η
Karen Finley, o Takis, ο Apichatpong Weerasethakul,
η Colette Lumiere, o
Stephen Antonakos,
η Chiara Clemente
και άλλοι πολλοί
έλληνες και ξένοι
καλλιτέχνες τίμησαν
τη Mykonos Avant Biennale / DESTINATION

που οργανώθηκε με την πρωτοβουλία της Λυδίας
Βενιέρη και του σκηνοθέτη Αντώνη Κιούκα.
Γνωρίζοντας τον ιδιαίτερο εναλλακτικό
χαρακτήρα που έχει ήδη κατοχυρώσει τη Μύκονο
στον χώρο της πρωτοπορίας, το νησί που αγαπήθηκε
από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών,
της μόδας και του θεάματος, και την ενδιαφέρουσα
πλευρά μιας παράδοσης που τείνει να σβήσει,
αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τις δυνάμεις
τους και έστησαν ένα θεσμό που αγκαλιάστηκε
από πολλούς διεθνείς επιμελητές και έλληνες
καλλιτέχνες.
Ανάμεσα στις πρωτότυπες εκδηλώσεις ήταν
το τύλιγμα ενός Μύλου από τον δράκο/κήτος του
ιάπωνα καλλιτέχνη Nobuhiro Ishihara, ποιητικά
δρώμενα στη Δήλο και θεατρικά πάρτι με τη
συμμετοχή των θεατών.
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Για μια
καλύτερη
ζωή
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/e n g l i s h v e r s i o n

κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει, η κρίση έχει ποτίσει την καθημερινότητά μας για τα καλά και το μέλλον... κανείς δεν ξέρει! Τη
μόνη σιγουριά τη βρίσκει κανείς στα πράγματα που αγαπάει. Για
όσους αγαπούν ή πιστεύουν πως θα μπορούσαν να αγαπήσουν κι ένα
βιβλίο, ορίστε μερικές προτάσεις!
Στο γύρισμα του αιώνα και στην αυγή του σύγχρονου κόσμου, η Τζίνα
σαλπάρει από τη Σικελία για τη Βοστώνη αναζητώντας μια καινούργια και
καλύτερη ζωή. Εκεί θα συναντήσει τον Χάρι Μπάρινγκτον που ψάχνει τη
δική του θέση στον παλιό κόσμο της Νέας Αγγλίας. Εκείνη δεν είναι παρά
μια λαϊκή κοπέλα, μια άφραγκη μετανάστρια, εκείνος γόνος της τοπικής
αριστοκρατίας, κι όμως κανείς απ’ τους δυο δεν μπορεί να αντισταθεί στην
ακατανίκητη έλξη που γεννιέται ανάμεσά τους. Η σχέση τους θα φέρει μεγάλες συμφορές στις οικογένειές τους και θα προκαλέσει πολύ πόνο στους
ίδιους, και η ζωή θα διαψεύσει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τους πόθους και
τις προσδοκίες τους, στερώντας τους αυτό που πάνω απ’ όλα επιθυμούν
αλλά δεν μπορούν να έχουν. Μα όσες φορές κι αν χωρίσουν, όσες φορές κι
αν απαρνηθούν ο ένας τον άλλον, όσα χρόνια κι αν περάσουν, ποτέ δεν θα
πάψουν να λαχταρούν το ίδιο πράγμα: να είναι μαζί. Τα παιδιά της ελευθερίας είναι ένα ακόμη γοητευτικό μυθιστόρημα από την Πωλλίνα Σίμονς,
γνωστή από τον Μπρούτζινο Καβαλάρη και τις εκδόσεις Ωκεανίδα.
Ο εξαιρετικός Τζόρτζ Πελεκάνος, βιρτουόζος του αστυνομκού μυθιστορήματος επανέρχεται με την Προμήθεια. Αφότου έχει επιστρέψει στην
πατρίδα μετά τη θητεία του στο Ιράκ, ο 29χρονος Σπίρο Λούκας αναλαμβάνει μια νέα δουλειά, να πραγματοποιεί ειδικές έρευνες για λογαριασμό
ενός δικηγορικού γραφείου. Είναι καλός στη δουλειά του και έχει, επιπλέον,
ανακαλύψει τον τρόπο να κερδίζει χρήματα σε έναν πολύ ιδιαίτερο τομέα:
την ανάκτηση κλοπιμαίων, δίχως περαιτέρω ερωτήσεις, αρκεί να παίρνει
την προμήθειά του, σαράντα τοις εκατό. Όταν ένας μεγαλέμπορος ναρκωτικών τον προσλαμβάνει για να ανακαλύψει ποιος κλέβει από την επιχείρησή
του, είναι η μεγαλύτερη δουλειά που έχει αναλάβει ποτέ ο Λούκας, με υψηλό ρίσκο αλλά εξίσου υψηλά πιθανά κέρδη. Όμως, προτού καταφέρει να
ανακτήσει τα κλοπιμαία, βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν κόσμο ανθρώπων
που η ανηθικότητα και η βιαιότητά τους τον αφήνουν άφωνο. Άραγε υπάρχει προμήθεια ικανή να αντισταθμίσει την οικογένειά σου, την αγαπημένη
σου, την ίδια σου τη ζωή; Από τις εκδόσεις Πατάκη.
Ποια η διαφορά ανάμεσα στη μνήμη και την επινόηση; Αυτό είναι το
ερώτημα που πραγματεύεται το Αρχαίο Φως του Τζων Μπάνβιλ από τις
εκδόσεις Καστανιώτη. Αυτό το ερώτημα στοιχειώνει και τον Αλεξάντερ
Κλιβ, έναν ηθοποιό του θεάτρου στο γέρμα της σταδιοδρομίας και της ζωής
του, καθώς ανασκαλεύει τις αναμνήσεις του πρώτου -και ίσως μοναδικού
του- έρωτα (εκείνος, δεκαπέντε, εκείνη είκοσι χρόνια μεγαλύτερη και μά-

λιστα μητέρα του καλύτερού του φίλου) και σκέφτεται την κόρη του που ο χαμός
της οφείλεται σε μια τρέλα όχι μόνο του νου αλλά και της καρδιάς. Όταν η καριέρα του αναβιώνει αναπάντεχα χάρη σ’ έναν κινηματογραφικό ρόλο που ανεξήγητα
του προτείνουν, η νεαρή, διάσημη κι ευάλωτη συμπρωταγωνίστριά του, άθελά της,
του δίνει την ευκαιρία να δει με επώδυνη διαύγεια το “χάσμα που ανοίγεται πάντα
ανάμεσα στην πράξη και την ενθύμησή της”. Το “Αρχαίο φως”, γραμμένο με τον
εξαίσιο λυρισμό και το υποχθόνιο χιούμορ που τόσο χαρακτηρίζουν την πρόζα του
Μπάνβιλ, πραγματεύεται τα θέματα της αγάπης και της απώλειας, καθώς και το πώς
η επινόηση διαμορφώνει τη μνήμη μας, άρα και το παρόν μας.
Οι Αστραπές είναι η μυθιστορηματική βιογραφία του ιδιοφυούς φυσικού και
εφευρέτη Νικόλα Τέσλα (1856-1943), ο οποίος ανακάλυψε, μεταξύ πολλών άλλων,
το εναλλασσόμενο ρεύμα, αλλά που λίγο τον απασχόλησε η εμπορική εκμετάλλευση
των εφευρέσεών του, αντίθετα από τους Έντισον, Γουέστινγκχαουζ και Μαρκόνι. Ο
ήρωας, όμορφος άντρας που αντιστέκεται στις γυναίκες, αδιαφορεί για το κέρδος,
δεν φοβάται τίποτα εκτός από τα μικρόβια, ζει σπάταλο βίο και οδηγείται, σχεδόν
αναπότρεπτα, στην παρακμή, με μόνη συντροφιά τον κακό χαρακτήρα του και τα
πληγωμένα περιστέρια του. Μάλλον αξιολύπητος παρά συμπαθητικός, παραμένει
ωστόσο ιδιαίτερα γοητευτικός. Ο Ζαν Εσνόζ, με τις Αστραπές, κλείνει τον κύκλο
τριών μυθιστορηματικών βιογραφιών. Οι άλλες δύο, που είναι αφιερωμένες στον
συνθέτη Μωρίς Ραβέλ (“Ραβέλ”) και τον δρομέα Εμίλ Ζάτοπεκ (“Δρόμος αντοχής”), κυκλοφορούν επίσης από τις εκδόσεις Πόλις. Και στα τρία αυτά έργα του ο
Εσνόζ τονίζει τις ανθρώπινες πλευρές των ηρώων του, όταν θαμπώνει η λάμψη τους
και αρχίζει η καθοδική τους πορεία (ο Ραβέλ άρρωστος, ο Ζάτοπεκ σε δυσμένεια, ο
Τέσλα απομονωμένος από την επιστημονική κοινότητα).

It used to be for the ice-cream.
When I was a kid that was the summer,
the sea and the ice-cream. The summer
season started officially at the point when
the kiosks opened their refrigerators
and you could at last eat with no fear of
“getting sick”.
But as you grow older the signs of
summer multiply and become more
complex. Usually it is the time when you
want more and more to escape from
the office, or the time when you have no
mood for studying.
Of course the summer begins with
the festivals and a series of artistic,
musical and theatrical events that start
happening in the open air venues
around Greece. It is the time when you
can finally enjoy art combined with the
stars and the fresh air, where you can sit
on an old ancient theatre and watch it
being alive once more.
At least that’s summer in Greece. The
sea, the food are well known and you
can always have a look in our guide in
order to discover where to eat and where
to go. But at the same time the islands
are filled with events that will help you
explore from another perspective. These
pages are here to guide you day-by-day.
Grab your plane boat-bus theatre tickets
and enjoy, the summer is officially
here and as Divine Comedy sings it’s
the time “when it’s hot and everybody
smiles”. Even without ice-cream these
days make up your mood!
Phevos Kallitsis
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Conductor Peter Tiboris
is interviewed by Serious

Syros

about the festival
Article & interview:
Konstantinos Londos
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Sebastian
Dancetheatre Akropoditi
Thursday 25th & Friday 26th of July,
22.00/Apollo Theatre
The invisible character of T. William’s “Suddenly, Last Summer” is the very same person
that crosses the line from absence to presence in
Sebastian. The performance focuses on “what
we do not see, what has already come about and
has now finished, what has never turned into an
image”. It follows the route of an external and
at the same time internal representation.
The roles are reversed and nature regulates its
scales in a cruel but fair way; he who has eaten
will now be eaten. Choreography: Angeliki
Sigourou and Akropoditi Dancetheatre.

Mykonos

Hermoupolis is proud to present one of the
most important music events of the summer.
The extraordinary International Festival of the
Aegean which enters its ninth season and takes
place from July 7 to July 21. The main venue
of the festival will be the legendary Apollo
theatre, but the whole town of Hermoupolis
will participate in this amazing music journey.
The program is impressive: it includes operas,
sacred chorus music, concertos, dance, modern
and jazz music bringing together hundreds (549
to be precise!) of world-class artists in a truly
important international cultural event. The
founder and heart of the festival is the GreekAmerican conductor Peter Tiboris.

Festival of

The Aegean
> For two weeks you will single-handedly turn Syros to a capital city of the
music world. Several questions come spontaneously into mind: How could you
bring all this amazing music and musicians together? What were the obstacles,
who were on your side? What were the main considerations?

Βetween the concerts
included in the program is:

After 31 years of producing and conducting concerts in Carnegie Hall in NYC, hav-

Friday, July 12 two great events:

love for Greece, Syros and the Apollo Theater which has such an important history.

5.00 pm Apollo Theater. Free Admission Sunset

The main consideration was getting the cooperation from the Municipality, which we

Concert -a cappella sacred music featuring five

have gotten. Creating a Festival is a complicated endeavor, the first and important

distinguished choirs from the USA and Greece.

choice is choosing the music, then the artists. Once the music is selected it tells you

Verdi’s 200th anniversary of his birth. We’ve already

8.30 pm

Apollo Theater. One of the best young

what kind of artists are needed. Obstacles? The main one has been the financial crisis

had the rare privilege to experience Verdi’s sublime

violinists in the world the 20-year old Paco Montalvo

in Greece but we have great sponsors in the USA and around the world who bring

Messa Da Requiem with the Pazardzhik Symphony

from Spain will perform with the Pazardzhik

their talent and resources to Syros for these two weeks.

Orchestra of Bulgaria and the 100+ voice chorus from

Symphony. Peter Tiboris is the conductor.

USA and City of Athens Choir, conducted by Peter

Sunday, July 14 in Miaouli Square is the grand

Tiboris.

concert (not to be missed under any circumstances),

One of the main themes of this year’s Festival is

On Tuesday, the Pazardzhik Symphony orchestra

featuring a cast of 400 artists. A tribute of Giuseppe

under Grigor Palikarov and an amazing cast of actors

Verdi on the 200th anniversary of his birth.

and singers gave us one of the most celebrated operas

Monday, July 15

ever made: Mozart’s Così Fan Tutte K.588 “Women

Soloists of the National Opera House of Brussels

are like that”.

perform works of two greats of the 20th century.

Scala Gallery 1983-2013
30 years with Yorgos Kypris

On Wednesday, July the 10th, the program

Poulenc (on the 50th anniversary of his death) and

includes two events. 6.00 – 7.00 pm in Apollo Theater,

Stravinsky’s masterpiece L’histoire du Soldat (1918,

the “One-Hour Rush-Hour Concert”. We will have the

“A Soldier’s Tale”). 8.30 pm Apollo Theater

Scala Gallery was established in the winter of
1983. Our goal was to create a place in which,
with its presence and activities, would serve the
need for a much different approach to art on
every scale that completes the touristic market
of Mykonos.
In this exciting adventure we momentarily
became partners, co-travelers, fellow feast-men
and banqueters with Yorgos Kypris. His work
will be rotated and supplemented throughout
the event imprinting with its greatest form and
range, the creative point of view of this genuine
pioneer Greek artist. The exhibition/dedication
“30 years with Yorgos Kypris in Mykonos” will
remain open for the rest of the summer (July –
August 2013).
Visiting Hours: 11.00-15.00 and 17.00-01.00
Information: www.scalagallery.gr

rare opportunity to meet with the works of three very

Wednesday, July 17 and Thursday, July 18

interesting modern American composers. Randol Alan

8.30 pm Apollo Theater. Greek National Opera Ballet

Bass, Joseph Julian Gonzalez and Z. Randall Stroope.

performance of “Journey to Eternity” Choreography

Terry Russell is the conductor with the Southwestern

and direction by Renato Zanella with the music of the

College Concert Choir. 8.30 pm – (Apollo Theater)

renowned greek composer Eleni Karaindrou.

“Three Viennese masters”

Friday, July 19

serious
proposals

Beethoven, Haydn and

Mozart in one great Beethoven’s overture (the 1805

8.30 pm Apollo Theater. “Written in the Dark”

version) of his only opera, Fidelio. It is a remarkable

A great modern band with compositions by Spyros

piece, very difficult for the singers to perform and

Anemis.

timely for its political message.

Saturday, July 20

Haydn great “Che fai?” and “Chivi ve amante” from

8.30 pm Apollo Theater. A wonderful Gala with great

Scena di Berenice, one of Haydn’s finest vocal works

opera scenes and arias as well as songs from famous

celebrating his triumphant visits to London.

musicals. Verdi, Mozart, Bellini, Beethoven, West

Mozart: “Ch’io mi scordi di te?” from Idomeneo,

Side Story, Wicked, Phantom of the Opera, The Sound

K.505

of Music, Evita, Les Misérable among others.

Instead of a brief introduction, just two verses from

Sunday, July 21

one of the greatest most heartbreaking arias ever

8.30 pm Apollo Theater. Festival Finale. The

written: Non temer, amato bene,

internationally renowned

per te sempre il cor sarà.

composer Yiorgos Fakanas and his group.

Fear nothing, my beloved,

For further information:

my heart will always be yours.

http://www.festivaloftheaegean.com

Jazz bass virtuoso and

ing the resources of talent is easy to bring to Syros. This is all done because of the

25

se
festival

26

se
festival

Syros
International
Film
Festival

Festival of
> Greece is going through a crisis that touches
every facet of our lives. What is the message you
want to convey with this extraordinary music
venture?
The simple message was told to me by my professor at the University of Illinois on the day I graduated with my doctoral degree, he said: “Take care of
the music, and the business will take care of itself.”
Isn’t that what has happened? It is my mantra. It is
what guides my professional life. Those who put
the business first are doomed to failure. You must
make important and significant artistic choices
which guide the rest.
> Apollo Theater had been a Greek center of
culture during the 19th century. How did this
inspire you in putting together the program of
the festival?
I first saw the Apollo Theater in 1999 when it was
near the end of its long renovation. The first moment I saw it, and the Miaouli Square, I could immediately sense that a Festival of International importance could be done in this island, in the middle

of the Aegean. There was no doubt in my mind.
> You have conducted the works of literally hundreds of composers all over the world. Who is
your favorite composer to conduct for, and if
this differs (and you know better than us that
this could be the case), who do you think is the
composer who would want you to conduct his
work the best? And from the ones you have met,
who was the easiest and who the most difficult to
work with?
Most favorite: Mozart, Beethoven. Second question: Mozart, Beethoven. Easiest to work with: Lukas Foss. Most Dificult: Phillip Glass.
> What is the most cherished moment in your life
in music? We would like to know about a special
moment in your career, but also a moment before that. For example, the first piece that made
you understand that music will become your life,
as well as the first music you ever loved.
What a wonderful and great question but a difficult
one to answer. Most cherished moment in my mu-

The Aegean
sical life? Wow! I have had many of those special
moments.
I think it is correct to say this: That the best moments occur when you “connect” with the composer. When you “know” that you have made a
connection which is what the composer intended
in the music. This does not often happen. I think
one of those moments occurred when I conducted
Mozart’s requiem in Carnegie Hall some years ago.
It was a marvelous musical experience on that particular day in May 1997. I remember it well. Then
there was Beethoven’s Sym #3 Eroica and his Symphony #6 and #9. Then Mozart’s opera the Magic
Flute. Then later on Bernstein’s finale to Candide
and West Side Story. Then Mozart’s opera Don
Giovanni. They all changed my life in some way
and they have all influenced me in many ways. #5
that I conducted in the Apollo Theater three years
ago...very memorable and exciting, I hope.
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a
breath
of
Cinema
Article by:
Phevos Kallitsis // phever@gmail.com

cba
If you are interested in cultural discoveries in
the islands, Syros is always a pioneer. Among its
numerous cultural events, this year the island
will be hosting the first Syros International
Film Festival. For 4 days locals and visitors
are invited to discover a large variety of films,
including some really interesting rarities.
But if you think that at this digitized era there is
no reason to go to a festival to discover films, the
organizers offer the chance to meet the producers,
the directors and other professionals from the field.
So what more can a cinephile ask than engaging
into fruitful conversations and discussions with the
creators of the medium, under the stars by the sea.
The festival has chosen three key locations to host
its events. The open air cinema Pallas, located in
the centre of Hermoupolis, where most of the
screenings and the panels will take place. Of course

there is the choice to watch short films in Ano Syros,
at a courtyard overlooking the Hemoupolis. Last
but definitely not least the seaside bar Asteria, will
offer you various screenings at night while having
a drink or better a refreshing cocktail, on this bar
on the dock.
The theme of the festival this year tries to catch
the contemporary issues of Greece and the World,
looking at the immigration issues, the Crisis but it
doesn’t forget that cinema is an open window to the
world adding the Travel in the subjects it is going
to project.
On the Greek film production, if you are in
Syros from 6th to 9th of August don’t miss the
exceptional short film “Casus Belly” and if you
haven’t already discovered Konstantinos Giannaris’
“A day in August” it’s a great chance to watch on
the big screen. If you are more interested in the

history of Greek Cinema the screening of Michael
Cacoyannis’s “The Girl in Black” will give you the
chance to watch the first international success of the
national cinema.
On an international level the main interest lies on
the documentaries that will attract your attention
thanks to their themes and their filmic innovations.
“Dublin’s Trap” with its look on immigration
and refugee rights, “Helio Oticica” on the life of
the famous Brazilian artist or “Tchoupitoulas”
following the journey of three young brothers on a
pleasure island.
Check out the program at syrosfilmfestival.org
and don’t hesitate to catch a film, it will be worth
your time and it is also completely free. In a time
of constant privatizations, it is always a delight to
offer you experience that you have nothing to pay.
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Seriously!

Βιομηχανικό Μουσείο
Το Βιομηχανικό Μουσείο είναι
το μουσείο της Ερμούπολης, το
μουσείο της πόλης. Στις αίθουσές
του παρουσιάζεται η βιομηχανική
ιστορία της Σύρου, η ανάπτυξή
της μέσα από τρεις παράγοντες:
το εμπόριο, τη ναυτιλία, τη
βιομηχανία. Στους επισκέπτες
γίνεται ξενάγηση και επίσκεψη
στο σκαγιοποιείο Ανερούση.
Ωράριο λειτουργίας:
- Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-14.00
- Τρίτη Κλειστά
- Πέμπτη έως Κυριακή 10.0014.00 και 18.00-21.00

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
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
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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

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 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 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, 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

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 δροσιστικό ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Για διασκέδαση, ξεκούραση και απόλαυση, ένα σημείο
συνάντησης για κουβέντες και
παιχνίδια.
Χώρα, Ακτή Ν. Νάζου 4,
22830 25770
Cafe
Ξέμπαρκο
Πρωινά, καφές, ούζο, ποικιλίες, 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

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
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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

Πάρος
γεύση
Aeoli
Παροικιά,
22840 24429
Πιτσαρία
Apollon
Παροικιά,
22840 21875
Garden restaurant
Franca Scala
Παροικιά,
Παλαιά αγορά,
22840 24407,
6937 358892
Εστιατόριο

Magaya
Παρ. Σουβλιά, 22840 23791
Εστιατόριο - Beach Bar
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 να ενημερωθείτε για το μενού ημέρας!
Παροικιά, 22840 23303
Restaurant
Tamarisko
Παροικιά, 22840 24689
Εστιατόριο
Tao’s Center

22840 28882
Restaurant Bar
Άλμπατρος
Παροικιά, Παραλία,
22840 21848
Ψαροταβέρνα
Απανεμιά
Πλάτανος Παροικιά,
22840 23684
Εστιατόριο
Αποστόλης
Παροικιά, Λιβάδια,
22840 21522
Ουζερί
Έπαυλης
Νάουσα, 22840 52129
Εστιατόριο
Μανώλης
Αλυκή, 22840 92005
Πιτσαρία
Μαργαρίτα
Νάουσα, 22840 52362
Εστιατόριο
Το Μουράγιο
Αλυκή,
22840 91165
Ουζερί-Ψαροταβέρνα

El Pollo Loco
Νάουσα, 22840 53355
Cafe-Bar
Konstantza
Νάουσα, 22840 52999
Cafe
La Frianterie
Νάουσα, 22840 51191
Cafe
Mama Said No
Παροικιά, 22840 22756
Cafe-Bar
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

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
Παροικιά, Πλ. Βεντουρή,
22840 22338
Cafe-Bar
Δίστρατο
Παροικιά, 22840 25175
Cafe
Μελτέμι
Παροικιά, 22840 21092
Cafe
Ιδέα
Παροικιά, πλ. Εκατονταπυλιανής, 22840 21038
Cafe-Bar
Τακίμι

διασκέδαση
Castello
Παροικιά,
22840 24507
Cafe
Coffeshop
Παροικιά,
Πλ. Μαντώς Μαυρογένους,
22840 23443
Cafe

Paros

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

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

Ambela
A new hospitable
idea waits for you
in Ambela beach...
every day, whole
day! From 8.00 in
the morning till late
at night.
Ambela beach,
+30 22810 45110
Cafe-Restaurant
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
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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
E-Ame
Enjoy gourmet
cuisine, fine
beers and
special
cocktails,
while relaxing
on the stairs.
Ermoupoli,
Chiou 45,
+30 22810 87870
Cafe-Deli
Kοuchico bar
Ermoupoli,
Emm. Roidi & Souri
+30 22813 00880
Cafe-Bar
Oti..ti
Coffee from
the morning,
continuing with
beer combined
with sausages
and pies.
Ermoupoli,
Akti Petrou Ralli 16
+30 22810 81349
Cafe-Bar
Tis Filomilas
Azolimnos
+30 22810 62088
Restaurant

Odyssey
Ermoupoli
Parou 5
Cafe-Bar

se
οδηγός / guide
Συμπόσιο
Παροικιά, 22840 24147
Cafe

τέχνη - μουσεία
Αντί
Κάστρο Αντιπάρου,
22840 61544
Αίθουσα τέχνης
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

Αερικό
Ερμούπολη, Κλ. & Κυπ.
Στεφάνου, 22810 80445
Τσιπουράδικο
Αλλού Γυαλού
Κίνι, 22810 71196
Εστιατόριο
Αλχημείες στη
λαδόκολα
Αζόλιμνος, 22810 63128
Εστιατόριο
Άμβυξ
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,

22810 83989
Ιταλικό εστιατόριο
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

Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 6,

22810 82202
Εστιατόριο
Porto
Ερμούπολη, Π. Ράλλη 48,
22810 81178
Εστιατόριο
Stomio
Ερμούπολη, Άνδρου 4,
22810 83786
Ταχυφαγείο
Tasty
Ερμούπολη, πλ. Άννης
Κουτσοδόντη,
22810 84303, 87112
Πιτσαρία
Αμπέλα

Μια νέα φιλόξενη ιδέα σας
περιμένει στην παραλία Αμπέλα... κάθε μέρα, όλη μέρα! 8
το πρωί μέχρι αργά το βράδυ
Παραλία Αμπέλας,
22810 45110
Ταβέρνα

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

Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150
Εστιατόριο
Ξανθομάλλης
Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου & Ι. Καποδίστρια,
6970030501
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 διακρίνονται 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

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, 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
Kοuchico bar
Ο καλύτερος espresso
της πόλης και τα
πιο δροσερά cocktails.
Ερμούπολη,
Εμμ. Ροΐδη & Σουρή,
2813 00880
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

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

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
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,
6936 565670
Παραδοσιακό Καφενείο

Zητήστε μας
το serious
> info@serious.gr

> 22810 79449

Σύρος
Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας, Εστιατόριο
"Η Στρίγγλα που' φαγε αρνάκι" Άνω Σύρος Μίνι Μάρκετ,
Ψιλικά “Η Καμάρα”, Ποικιλοπωλείον
Ερμούπολη Δημοτική 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, Cafe-Bar
Kouchico, Beach bar Αστέρια, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, ΚαφέΖαχαροπλαστείο Delice, Γρηγόρης Μικρογεύματα, Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης
Νινέττας, Bar-Restaurant Ελιά, Εστιατόριο Καστρί,Οινοπνευματοπωλείον
Κριτσίνη, Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός,
Ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Hondos Center, Super Market Βιδάλης, Everest,
Δάφνη Βέλλη, Κομμωτήριο Shoot the Curl
Ποσειδωνία Πρίντεζης Store Βάρη Cafe-Bar Εν πλω

Ότι..Τι

Odyssey

Από το πρωί για καφέ, συνεχίζοντας με μπύρα (μεγάλη ποικιλία),
η οποία μπορεί να συνοδευτεί με
πίτα ημέρας καθώς και ποικιλίες
τυριών και αλλαντικών.

Αφεθείτε σε μοναδικούς
ήχους από διάφορα μέρη του
πλανήτη και γνωρίστε κάθε
τόπο μέσα από τη μουσική
του Dj Pandelito (El Junco
- Madrid, Cake - Berlin,
Mpriki – Athens)
Ερμούπολη, Πάρου 5,
Cafe-Bar

Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 81349
Cafe-Bar
Πειραματικό
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83734
Cafe-Bar
Στέλλας
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88301
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Στης Ανθίας
Φοίνικας, 22810 44025
Παραδοσιακό καφενείο
Το Μπαράκι
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανή
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997
Cafe-Bar

Μύκονος

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
Εκκλησιαστικό
Μουσείο
Μονής Καπουτσίνων
Άνω Σύρος,
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

Το Seri
ou
κυκλοφ s
ορεί
και στα
πλοία τ
ης
NEL Lin
es
Aqua sp
irit
Aqua Je και
wel

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

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
Αντίπαρος Vicky’s ice cream

Τήνος

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

