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Σεργιάνι στην Απάνω Σύρα
Jazz Universal Language

Παραδώστε το κράτος
στην Τέχνη
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Taste of art
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περιεχόμενα
04 // Ατζέντα
Πού να πάτε, τι να δείτε, ποιον ν’ ακούσετε
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06 // Κύκλος Κυκλάδων και Φεστιβάλ Τήνου
07 // Εκθέσεις, εικαστικά, δρώμενα στη Σύρο
08 // VIVA VERDI
Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων
10 // Αγαπάμε Animasyros

14

Το φεστιβάλ animation και πάλι δένει...
στη Σύρο
11 // Η Ορχήστρα των Κυκλάδων γιορτάζει

το

εξώφυλλο

12 // Ταξιδεύοντας με τον Καβάφη
Η Ομάδα Καβάφης ταξιδεύει τα λόγια του
αλεξανδρινού ποιητή
14 // Τεχνολογία εναντίον μιας βραδιάς κάτω

16

από τ’ άστρα
16 // Σεργιάνι στο φως της Απάνω Σύρας
Η Πέγκυ Στεργίου μας κάνει βόλτα στα γραφικά
στενά του μεσαιωνικού οικισμού
18 // Παραδώστε το κράτος στην Τέχνη
19 // Ηχοτόπια
Ο Γιώργος Μανίνης προτείνει και εμείς ...ακούμε
20 // Πρώτος σταθμός η Σαντορίνη... επόμενος
το Οινοποιείο Μπουτάρη!

18
Το θέμα του εξώφυλλου είναι φωτογραφία του Γιάννη

21 // Jazz Universal Languange
στην Τήνο
22 // Αλμυρές σελίδες
Βιβλιοπροτάσεις από τη Χρυσή Πυρουνάκη

Μπαριτάκη, για το δρώμενο παρουσίασης κουστουμιών από

23 // English editorial

ανακυκλώσιμα υλικά “Αέναος Κύκλος”.

24 // Dialogue with White

Ο Γιάννης Μπαριτάκης γεννήθηκε στον Κεφαλάδο
Ηρακλείου Κρήτης το 1977. Σπούδασε γραφικές τέχνες

25 // Boutari Winery

στο Ηράκλειο και στη συνέχεια στο τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου

26 // Yannoulis Halepas, exhibition in Tinos

Αιγαίου, στην Ερμούπολη. Από το 2000 ζει και εργάζεται
στη Σύρο ως σχεδιαστής πληροφορίας. Δείγμα της
γραφιστικής του δουλειάς, καθώς και τη φωτογραφική
και ποιητική του συλλογή μπορείτε να
δείτε στο www.runaway.com.

24

27 // Taste of art: Loukoumi Festival
28 // Οδηγός Νησιών
Τάσεις, προτάσεις

Σύρος

Συγκροτήματα από
τη ροκ σκηνή της
Τήνου στην Παλλάδα
(Χώρα), στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ Τήνου.
Ώρα έναρξης 21.00.

Χειροποίητα καμώματα από τους
Ειρήνη Πλυτά, Ελίζα
Ξανθάκη και Ζαννή
Ρούσσα στην αίθουσα
Πιάτσα στην Άνω Σύρο
(2-20/8).
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Τήνος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Η
σημασία της Γλυπτικής”
στο Μουσείο Κώστα
Τσόκλη, από 2 έως 19
Αυγούστου.
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20

Σύρος
Έκθεση ταξιδιωτικής
φωτογραφίας από τους
Νίκο Καραντώνη και
Άρη Μπαρδάκο. Από 5
έως 25/8 στο cafe-bar
Ότι..τι.

Δήλος

Η Ένωση Φίλων Δήλου
Ρήνειας διοργανώνει
συναυλία με την Έλλη
Πασπαλά και τον Τάκη
Φαραζή στη Δήλο. Αναχωρήσεις από Μύκονο
στις 19.15 και 19.45.

Πάρος

Μύκονος

Η ταινία “Άνθρωπος
από ατσάλι” του Ζακ
Σνάιντερ στο Cine
Manto στις 22.30,
έως 5/9.

Συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη
στο πρώην Λατομείο
Καραβέλα στις 21.15.
Στο πλαίσιο του Σύρος
Πολιτισμός.

Σύρος

Εγκαίνια της ομαδικής
έκθεσης εικαστικών
“Open Art Studios, H
Συνέχεια” στην αίθουσα
Γ. & Ε. Βάτη στην

Σύρου και κατασκευή
ψηφιδωτού από λουκούμια. Από τις 19.00 στην
πλατεία Μιαούλη.

Κυριακή

Σάββατο
από το Λύκειο Ελληνίδων

11

Υπεύθυνη σύνταξης
Τζένη Παπαζιού

Η παραγωγός του
Εν Λευκώ Κατερίνα
Καφετζή (Kafka)
μας ταξιδεύει με τις
μουσικές της στο Εν
Πλω στη Βάρη, από
τις 15.00.

Η κωμωδία

“Caveman” σε

σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη.
στο θέατρο Πάρκου
“Αρχίλοχος”. Ώρα
έναρξης 21.30.

Ακουστική latin βραδιά
από το Roman Gomez
Quartet στο Μέγαρο
Γκύζη στα Φηρά. Ώρα
έναρξης 21.00.

Μύκονος

Η ταινία “Ο υπέροχος
Γκάτσμπυ” του Μπαζ
Λούρμαν στο Cine
Manto. Ώρες έναρξης
20.30 και 23.00, από
23/8.

Σύρος
Τσιπουροβραδιά από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω
Σύρου στην πηγή Αγίου

31
Αθανασίου στις 20.00.

Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας

Σύρος

Πάρος

Σαντορίνη

Έκθεση των εικαστικών
Luis Orozco και Pierre
Couteau στην αίθουσα
Καλογερά έως τις 8
Σεπτεμβρίου.

Τεύχος #30
Αύγουστος 2013
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editorial

Παρασκευή

ποιός, χοροί και μουσική

Μύκονος

Η κλασική ταινία
θρίλερ “Τα 39 σκαλοπάτια” του Άλφρεντ
Χίτσκοκ στο Cine
Enastron του Πάρκου
Πάρου στις 21.00.
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Καραγκιόζης λουκουμο-

16

Σύρος

10

Loukoumi Festival: Ο

30

27

21

08

O Θεατρικός Όμιλος
Σύρου “Σουρής”
παρουσιάζει το έργο
του Μπάμπη Τσικληρόπουλου “Ο κήπος
με τα χελιδόνια”. Στο
Θέατρο Απόλλων στις
21.30 έως 11/8

25

Σύρος

Η μουσική ομάδα Ώτα
Ακούειν παρουσιάζει
τραγούδια του Μιχάλη
Λαμπρίδη στην Πιάτσα
Άνω Σύρου στις 21.00.

14

12

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 5-12
ετών στο Λαογραφικό
Μουσείο Τριποτάμου
στις 19.00, έως τις 13
Αυγούστου.

09

Σύρος

Σύρος

Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν

Σύμβουλοι έκδοσης

17

Εγκαίνια της έκθεσης
του Τάσου Μαραγκού
(Tasmar) με τίτλο “Αδέσποτα Σκίτσα” στο bar
Ελιά στην Ερμούπολη
στις 21.30.

Tήνος

Τήνος

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

06

Σύρος

23

Δευτέρα

Αύγουστος
2013

Τριακοστό τεύχος Serious. Τριάντα ξεχωριστά, ανεπανάληπτα βήματα πάνω στον ίδιο πλακόστρωτο
δρόμο. Σύρος, Τήνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Αντίπαρος. Νάξος, Άνδρος, Κύθνος. Τόσοι πολλοί
προορισμοί σταθερής γραμμής με στόχο την περιπλάνηση στον Πολιτισμό.

Επιμέλεια κειμένων
Γεωργία Ματσούκα

Ξεκινήσαμε αρκετοί, γίναμε περισσότεροι. Τέσσερα χρόνια κυκλοφορίας και πατάμε όλο και πιο
σταθερά και ας έχει στις θάλασσες γύρω τριγύρω περισσότερο φουρτούνα παρά μπουνάτσα. Τεύχος με
το τεύχος, χρόνο με τον χρόνο κάτι κατακτάμε. Γιατί είναι πλέον όχι μόνο σημαντικό, αλλά και αυτό

Επιμέλεια αγγλικής έκδοσης
Φοίβος Καλλίτσης
Κωνσταντίνος Λόντος

που έχουμε ανάγκη και οδηγό, να είναι σταθερές οι αξίες μας και όχι πυροτεχνήματα λαμπερά που
σβήνουν το ίδιο εντυπωσιακά όσο άναψαν.
Η δημιουργία του Serious είναι αποτέλεσμα του πείσματος πολλών ανθρώπων που πλέουν με την ίδια

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Βαγγέλης Αραγιάννης
Γιώργος Ασσύριος
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Χαρά Λεδάκη
Γιώργος Μανίνης
Χρυσή Πυρουνάκη
Πέγκυ Στεργίου

βάρκα και πιστεύουν ακράδαντα ότι η ζωή μας αξίζει να είναι όμορφη, συντροφική, με όραμα για ένα
καλύτερο αύριο που θα το φτιάξουμε μόνο εάν στηρίζουμε όσα αξίζουν και αντιστεκόμαστε με όλες
μας τις δυνάμεις σε όσα μας κάνουν τη ζωή δύσκολη.
Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στις Κυκλάδες τον Ιούνιο του 2009. Από τότε πολλά έχουν αλλάξει και σε
συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δίπλα μου ο Γιώργος και η
Γεωργία περνάνε τις τελικές διορθώσεις στα κείμενα, ο Δημήτρης στήνει τις σελίδες σε ανοιχτή γραμμή
με τον Σπήλιο, όλοι τους σταθεροί ανεκτίμητοι συνδημιουργοί. Λίγο πιο κει η Μυρτώ παρακολουθεί
“Charlie και Lola” και το νέο μας μωρό κοιμάται ευχαριστημένο υπό το βλέμμα της γιαγιάς.
Από το τηλέφωνο ο Πάνος στέλνει ευχές για καλή δύναμη στο αποψινό μας ξενύχτι έως ότου στείλουμε

Εικονογράφηση
Βασίλης Ευδοκιάς

για εκτύπωση και αυτό το τεύχος. Ο Φοίβος και ο Κωνσταντίνος ανταποκρίθηκαν σε κάθε τηλεφώνημα
και απαίτηση για κείμενα που παραδίδονται σε χρόνο εξπρές. Ο Γιάννης έβγαλε και πάλι από το
φωτογραφικό του αρχείο θησαυρούς. Ο Γιώργος αν και ξενιτεμένος μας στέλνει σε κάθε τεύχος φρέσκες

Φωτογραφίες

μουσικές. Ο Βασίλης δημιουργεί όμορφες εικόνες. Η Χαρά, ο Νικόλας, ο Γιώργος και η Χρυσή πάντα

Γιάννης Βαβίτσας

δίπλα με συνέπεια και ενδιαφέροντα κείμενα γραμμένα με μεράκι και αγάπη. Πολλοί ακόμα φίλοι
συμβάλλουν γράφοντας, ώστε να είναι το έντυπο που ονειρευτήκαμε πέραν των προσδοκιών μας.

Υπεύθυνοι Διανομής
Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης

Αυτοί είναι η ψυχή των σελίδων που ακολουθούν!

Τζένη Παπαζιού

Αφιέρωμα στη μουσική
και τους χορούς του Ικονίου και της Καππαδοκίας, από το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα
«Νάουσα Πάρου». Στο
Προαύλιο Παναγίας

Λογιστήριο
Αβάκιον
Παπαζιός & Συνεργάτες
Αριστοτέλους 48, Αθήνα
210 8214744

Νάουσας στις 21.00.

Έκδοση
Serious
Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος
Τ. 22810 79449
F. 22810 79409
www.serious.gr
info@serious.gr

Ερμούπολη.

Εκύπωση
GRAPHISMA CREATIVE
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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.
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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.
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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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Θεατρικές μνήμες
Το Ινστιτούτο Κυβέλη υποδέχεται και αγκαλιάζει το κοινό και τους επισκέπτες της Σύρου στη φετινή έκθεση με θέμα
“Θεατρικές Μνήμες”. Η έκθεση αυτή “στριφογυρίζει” γύρω από
το Φάρο της Σύρου, τον πρώτο φάρο της Ελλάδας που κατασκευάστηκε το 1844 και που φήμες λένε ότι το φως του φέγγει μέχρι και τη Σμύρνη.
Θεατρικές μνήμες που ακολουθούν τους ναυτικούς δρόμους του εμπορίου, των

Κύκλος
Κυκλάδων
Αυτό το καλοκαίρι, τρεις σημαντικοί φορείς
πολιτισμού της Νάξου, της Πάρου και της
Τήνου, με συγγενική αντίληψη και αισθητική, που διοργανώνουν με επιτυχία τα τελευταία χρόνια παραστάσεις υψηλού επιπέδου σε
ποιοτικούς χώρους εξαιρετικής ομορφιάς, συνεργάζονται σε ένα πλαίσιο κοινών δράσεων
που ονομάζουν “Κύκλο Κυκλάδων”.
Στόχος της συνεργασίας και της συνένωσης των

πλοίων των γεμάτων μάλαμα και δάκρυ, που φτάνουν από το Λίβερπουλ και την

Φεστιβάλ
Τήνου
Με ενδιαφέρον και ανανεωμένο πρόγραμμα
το Φεστιβάλ της Τήνου και φέτος προτείνει
παραγωγές ιδιαίτερες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τόσο της τοπικής παράδοσης όσο και
της ευρύτερης δημιουργίας. Προτείνει νέες
θεματικές με προοπτική, κρατώντας ωστόσο,
όπως επισημαίνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής
Θέμης Ροδαμίτης, σταθερή τη σχέση με τις
πολιτισμικές αξίες και παραδόσεις.

δυνάμεων, με την προοπτική συμμετοχής και άλλων

Αλεξάνδρεια στο λιμάνι της Σύρας εκείνης της εποχής. Φυσικά, εφόσον το 2013

Λαλέουσες πέτρες

είναι “Έτος Καβάφη”, δε λείπει μνεία προς το πρόσωπο του αλεξανδρινού ποιητή
και της διαπροσωπικής του σχέσης με την ίδια την Κυβέλη το 1930.
Το Ινστιτούτο Κυβέλη είναι ένας πολιτιστικός φορέας που ερευνά εδώ και 13
χρόνια τη θεατρική ιστορία και τις ιστορικές τύχες του ελληνισμού, αναδεικνύει

Βότσαλα, λαλάρια, κροκάλες, πέτρες, βράχια. Οι πρώτες ύλες, με τις οποίες

συγκλίνουσες διεργασίες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δημιουργεί πολιτιστι-

ο Γιάννης Βέλλης δημιουργεί τη νέα του δουλειά με τίτλο “Λαλέουσες πέτρες”.

κές συνεργασίες και προωθεί την πολιτιστική αποκέντρωση με άξονα το Αιγαίο.

Η θάλασσα, τα κύματα, ο ποταμός, η ορμή του νερού, ο ήλιος, ο άνεμος, η οξεί-

Όλα αυτά με αφετηρία την περιπέτεια μιας μεγάλης οικογένειας, η οποία σημά-

δωση, η τριβή, τα μέταλλα. Δυνάμεις που επιδρούν πάνω στην πρώτη ύλη και

δεψε το θέατρο, την πολιτική και τις τέχνες του 20ου αιώνα.

αφήνουν σημάδια ανεξίτηλα.

Το Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός μουσειακός χώρος με αυτή

Κάπως έτσι, η φύση εκφράζεται καλλιτεχνικά, λαξεύοντας για χρόνια, με

τη θεματική στην Ελλάδα. Έχει χαρακτηριστεί “κιβωτός θεατρικής μνήμης”.

υπομονή και επιμονή γραμμές, σκιές, όγκους και σχήματα πάνω στα πιο δυνατά
και αέναα στοιχεία της: την πέτρα, κυρίαρχο στοιχείο της στεριάς και το βότσα-

Διάρκεια έκθεσης: έως τέλος Σεπτέμβρη - Ώρες λειτουργίας: 19:00 με 22:00

λο, ένα από τα ανθεκτικότερα υλικά της θάλασσας. Έως ότου ένα ευαίσθητο αν-

Λεωνιδίου και Σπαρτιατών, Άγιος Νικόλαος, Ερμούπολη - τηλ. 22810 84769

θρώπινο μάτι, ένα χέρι καλλιτεχνικό συναντηθεί με τις δημιουργίες αυτές της φύ-

Είσοδος Ελεύθερη - www.cybele.gr

σης και διαβάσει τα μυστικά τους. Εκεί που άλλοι θα δουν μόνο μια ξερή πέτρα,
εκείνο θα ξεχωρίσει μια μορφή, θα διακρίνει ένα πρόσωπο, ένα ζώο, μια φιγούρα.

νησιών, είναι η αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιη-

των Κυκλάδων στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη

θούν τον Αύγουστο ξεχωρίζει η θεατρική παράσταση

μέσα από επιλεγμένες μουσικές και θεατρικές παρα-

“Κοινός λόγος”, όπου αφηγήσεις ανωνύμων γυναι-

Πέτρες στιβαρές, με αντοχή και ψυχή, θέλουν να μιλήσουν και ο καλλιτέχνης

στάσεις και παραγωγές.

Ο καλλιτέχνης μπορεί να αναδείξει τα κρυμμένα “λόγια” μιας πέτρας, να φέρει
στο φως αυτό που η θάλασσα χρόνια ψιθυρίζει σε ένα βότσαλο στην παραλία.

κών, που καλύπτουν το διάστημα από τις ειρηνικές

γίνεται ο δίαυλος τους. Με την ιδιαίτερη ματιά του τις βλέπει, τις ακούει, τις ανα-

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία της Ευ-

μέρες στη Μικρά Ασία, πριν από την Καταστροφή,

γνωρίζει και προσπαθεί να συστήσει και στους άλλους τις “λαλέουσες πέτρες”.

ανθίας Ρεμπούτσικα με τίτλο “Το αστέρι και η ευχή”

ως τον Εμφύλιο, ζωντανεύουν ατομικές και συλλο-

που θα γίνει στην Πάρο στις 9/8 και τις αμέσως επό-

γικές μνήμες, φωτίζοντας διαφορετικά όχι μόνο την

Τέχνης Χώρος “Αποθήκη” (Απόλλωνος 4, Σύρος) - Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Σεπτεμβρίου

μενες μέρες στη Νάξο και την Τήνο. Ο Ορφέας Πε-

ιστορία αλλά και τα σύγχρονα πάθη μας. Σε σκη-

Ώρες λειτουργίας: 19:30-22:30, καθημερινά εκτός Δευτέρας - τηλ. 22810 87990

ρίδης θα τραγουδήσει στις 16/8 στην Πάρο και στις

νοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τις Λυδία Κο-

4/8 στη Νάξο. Όσο για τα παιδιά, το εργαστήρι κου-

νιόρδου, Ελένη Κοκκίδου, Μαρία Κατσανδρή, Ελέ-

κλοθεάτρου Μαιριβή θα δώσει παραστάσεις στην

νη Ουζουνίδου και Τάνια Παλαιολόγου. Το Σάββατο

Αέναος Κύκλος

Τήνο στις 9/8, στην Πάρο στις 10/8 και στη Νάξο

17 Αυγούστου, στις 21.00, στα Λουτρά. Στον ίδιο

Ένας αέναος κύκλος ξεκινάει στον Γαλησά, συνεχίζει στην Ποσειδωνία και

στις 12/8 και 13/8. Τέλος, η επιτυχημένη παραγωγή

χώρο, δυο μέρες μετά, στις 19, ο Χάρης Βλαβιανός

κλείνει στην Πλατεία Μιαούλη από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.

του Φεστιβάλ Αθηνών “Γιοί και κόρες” σε σκηνοθε-

διαβάζει μεταφράσεις του από την Ανθολογία Ερω-

“Αέναος Κύκλος” λέγεται η επίδειξη κουστουμιών από ανακυκλωμένα υλικά.

σία Γιάννη Καλαβριανού, στη Νάξο στις 19/8, στην

τικής Ποίησης. Ακολουθεί η συναυλία “Πάθος και

Το δρώμενο έχει έναυσμα τη δημιουργία κουστουμιών που παρουσιάζονται από

Τήνο στις 21/8 και στην Πάρο στις 24/8.

μουσική: Duo Rubato” με μουσικές από τις παραδό-

μοντέλα σαν σε επίδειξη μόδας.. Για να πάρετε μια ιδέα σχετικά με την ατμό-

Οι παραστάσεις και οι συναυλίες δίνονται κατά

σεις της Κεντρικής Ευρώπης. Ακόμα μια θεατρική

σφαιρα, ο “τελετάρχης-εκφωνητής” Νίκος Μονογιός παρουσιάζει και σχολιάζει

κύριο λόγο σε χώρους με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, τον

παράσταση, το “Περλιμπλίν και Μπελίσα”, είναι ένα

τα μοντέλα σε ύφος τσίρκο ή καμπαρέ, σε κείμενα που έχουν γραφεί ειδικά για το

Πύργο Μπαζαίου στη Νάξο, το Θέατρο Αρχίλοχος

σύγχρονο αλλά και διαχρονικό παραμύθι, δημιούρ-

δρώμενο από την Σόνια Καραγιαννίδου και που αναφέρονται στην αντίληψη των

στο Πάρκο της Πάρου και το Θέατρο στον Κουμά-

γημα της αριστουργηματικής πένας του ποιητή του

κουστουμιών και γενικά σε έννοιες όπως το σύμπαν, οι εποχές, ο χρόνος, η ζωή,

ρο, στη Τήνο, οι οποίοι αγκαλιάζουν και εμπνέουν

έρωτα και του ντουέντε, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

η ανακύκλωση. Το μουσικό χαλί που θα συνοδεύει την κίνηση και τα λόγια είναι

καλλιτέχνες και κοινό, προσφέροντάς τους αξέχαστη

Ο Δήμος Αβδελιώδης μεταφέρει το έργο με τη μορφή

σε ρυθμό χιπ χοπ, αλλά και σε ιδιαίτερα πρωτοποριακές εκτελέσεις του Demetrio

εμπειρία.

λαϊκής όπερας και στιλ κουκλοθεάτρου, με ζωντανή

Stratos και του γκρουπ Area.

μουσική και ζωντανές κούκλες τους μουσικούς και

Η πρωτοβουλία ανήκει στην ΜΚΟ “Ούριος Άνεμος” που δημιούργησε η σκη-

Για τις μουσικές και θεατρικές παραστάσεις: 15,12,

τους ηθοποιούς, που ερμηνεύουν τους ρόλους και τα

νογράφος Θάλεια Ιστικοπούλου και η εικαστικός Ρασέλ Γκοσλάν και γίνεται σε

10€. Για την παιδική παράσταση, 10€

τραγούδια της παράστασης. Την παράσταση σκηνο-

συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Σύρου.

Πύργος Μπαζαίου: 2285031402 - www.bazeostower.gr

θετεί ο Δήμος Αβδελιώδης, ενώ πρωταγωνιστούν ο

Θέατρο στο Πάρκο: 6985073417 - www.parospark.com

Στέλιος Μάινας, η Δήμητρα Ματσούκα και η Ελένη

25/8 Γαλησάς, 9/9 Ποσειδωνία (πρώην Δημαρχείο), 25/9 Ερμούπολη, Πλατεία Μιαούλη

Θέατρο στον Κουμάρο: 6932213802

Καστάνη. Στις 24/8 στα Λουτρά.

τηλ. 6945788253, 22810 43137
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Σήμερα, αυτό που έχει περισσότερη ανάγκη ο άνθρωπος πέρα από τον βιοπορισμό, ο
οποίος είναι βασική προτεραιότητα όλων ανεξαιρέτως, είναι η διαφύλαξη της ηθικής
σε όλα τα επίπεδα αλλά και η συνειδητοποίηση, ότι ο πολιτισμός είναι είδος πρώτης
ανάγκης

Το ακρωνύμιο του κρυφού επαναστατικού μηνύματος που δέσποζε στους τοίχους
της Ιταλίας ολόκληρη τη δεκαετία του 1860,
καλώντας τους Ιταλούς σε επανάσταση και
ενοποίηση υπό την αιγίδα του Βασιλιά Βίκτωρα Εμμανουήλ Β’ (Vittorio Emanuele Re
D’Italia), και τιμώντας παράλληλα τον αγαπημένο συνθέτη των Ιταλών, Giuseppe Verdi,
είναι το σύνθημα του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Σύρος Πολιτισμός.
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων
από τη γέννηση του Verdi, το φεστιβάλ τιμά τον
μεγάλο συνθέτη με ένα τριήμερο αφιέρωμα, που
κορυφώνεται τις δύο τελευταίες μέρες του Φεστιβάλ με τον “Rigoletto”, έργο με το οποίο εγκαινιάστηκε το Θέατρο Απόλλων της Σύρου το 1864.
Αυτή τη φορά, το έργο θα παρουσιαστεί σε μια
πρωτοποριακή σύλληψη και ενορχήστρωση του
Θεόδωρου Λεμπέση, στην οποία η εικοσαμελής
ορχήστρα εγχόρδων Musica Vitae από τη Σουηδία
θα συμπράξει με το κουιντέτο ξύλινων πνευστών
της Καμεράτας της Σμύρνης και με κορυφαίους
έλληνες σολίστ και συνεργάτες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπως την υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη, τη μεσόφωνο Ειρήνη Καράγιαννη, τον
τενόρο Δημήτρη Πακσόγλου και τον βαρύτονο
Χάρη Ανδριανό (23 και 24 Αυγούστου).

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αριστουργηματικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, όπως
το κουιντέτο για πιάνο αρ. 2 σε λα μείζονα, έργο
81, του Antonín Dvořák στις 16 Αυγούστου, το
κουιντέτο για πιάνο σε φα ελάσσονα, έργο 34, του
Johannes Brahms και έργα του “επαναστάτη” του
τάνγκο Ástor Piazzolla στις 17, αλλά και η μουσικoθεατρική παράσταση “La musique à moi”,
αφιερωμένη στον γάλλο ιμπρεσιονιστή συνθέτη
Claude Debussy που άλλαξε την πορεία της μουσικής, με αφηγήτρια τη Μάνια Παπαδημητρίου.
Στις 21 του μήνα, η “Ορχήστρα Musica Vitae: Από
τον Verdi στον Piazzolla...” με κουαρτέτα εγχόρδων του Verdi κι ένα κονσέρτο για μπαντονεόν,
κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων, ενώ την επομένη,
στις 22, αυτοσχεδιασμοί με πιάνο και ακορντεόν
από τον Γιώργο Ψυχογιό, πιανίστα αυτοσχεδιαστή
και συνθέτη, αλλά και μοναδικό μαθητή του Keith
Jarrett, ο οποίος αυτοσχεδιάζει πάνω σε άριες
από διάσημες όπερες του Verdi και του Wagner
και λίγο αργότερα στο ρόλο του ακορντεονίστα,
διασκευάζει Bach, Beethoven, Chopin και Ravel.
Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ πλαισιώνουν μουσικά καταξιωμένοι σολίστ, όπως ο θνούς φήμης
έλληνας πιανίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής
του Φεστιβάλ Ναυπλίου, Γιάννης Βακαρέλης, ο
σχεδόν μόνιμος πλέον συνεργάτης του φεστιβάλ
και 1ος κορυφαίος στη Βασιλική Ορχήστρα της
Δανίας, Lars Bjørnkjaer, η πιανίστα Αλεξάνδρα
Νομίδου, τρεις βραζιλιάνικης καταγωγής σολίστ,
ο τσελίστας Leonardo Altino, ο βιολίστας Rafael
Altino, κορυφαίος της Συμφωνικής Ορχήστρας
του Οντένσε, και η πιανίστα και καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ μουσικής δωματίου του
Ρίο, Simone Leitão, η διεθνούς φήμης ελληνίδα
φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη, ο πιανίστας, καθηγητής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού θεάτρου,

Διονύσης Μαλλούχος, η υψίφωνος και καθηγήτρια
φωνητικής Μυρσίνη Μαργαρίτη, η πολυβραβευμένη ελληνίδα ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου,
ο βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών κιθαριστής, Κώστας Κοτσιώλης, ο πιανίστας αυτοσχεδιαστής και συνθέτης Γιώργος Ψυχογιός, δύο μουσικοί από το Βέλγιο, η βιολονίστα Isabelle Chardon,
ο Christophe Delporte, ένας από τους κορυφαίους
ακορντεονίστες της Ευρώπης και ο 1ος κορυφαίος
στην Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και
καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κυκλάδων, Γιάννος Μαργαζιώτης.
Να σημειώσουμε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ
Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων εγκαινιάστηκε το
2004 από τους: Φώτη Καραγιαννόπουλο, Κώστα
Φωτόπουλο, Γιώργο Φουφόπουλο και τον βιολονίστα Γιάννο Μαργαζιώτη.

>16–24 Αυγούστου, Θέατρο Απόλλων
> www.festivalcyclades.com
> Προπώληση εισιτηρίων:
2281085192, 2107234567
www.ticketservices.gr
> Τιμές εισιτηρίων: 10 - 20 €,
Oικονομικό πακέτο 7 συναυλιών: 95 ευρώ
(μόνο πλατεία) & επιπλέον συνολικά
180 δωρεάν εισιτήρια σε ανέργους.
> Με την υποστήριξη της Πρεσβείας
της Σουηδίας

info

Ο Πολιτισμός είναι
είδος πρώτης ανάγκης
Η καρδιά του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων και καταξιωμένος σολίστ Γιάννος Μαργαζιώτης, μιλάει στο Serious για την
πορεία του Φεστιβάλ, η πραγματοποίηση του οποίου -δεδομένων των
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών- φαντάζει στις μέρες μας ένα
θαύμα.
Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συναντήσατε για να διοργανώσετε το φεστιβάλ και τι έχετε να απαντήσετε γι’ αυτόν τον διπολικό διαχωρισμό μεταξύ
πραγματισμού και πολιτισμού; Ίσως να σχετίζεται με τις δύο διαφορετικές
έννοιες της “κρίσης” όπως εξηγείτε στο κείμενο του φεστιβάλ.
Εννέα συνεχή έτη Φεστιβάλ Κυκλάδων στη Σύρο. Εννέα χρόνια δημιουργίας
σε έναν πανέμορφο τόπο. Η Σύρος, η Ερμούπολη, μας αγκάλιασαν και είναι
μέσα στην καρδιά μας. Ανατρέχοντας στον πρώτο χρόνο του φεστιβάλ, πίσω
στο 2005, ένα χρόνο μετά τους επιτυχείς Ολυμπιακούς Αγώνες, και καταλήγοντας στο σήμερα, αντιλαμβανόμαστε τις τεράστιες αλλαγές που επήλθαν στη
ζωή μας και στη χώρα. Αλήθεια, πόσες από τις χρυσές ευκαιρίες που μας δόθηκαν σε προσωπικό, επαγγελματικό και εθνικό επίπεδο, τις εκμεταλλευτήκαμε
παραγωγικά με γνώμονα το κοινό καλό;
Αυτό το βασανιστικό ερώτημα σε προσωπικό επίπεδο, με έχει απασχολήσει
σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό το διάστημα σε σχέση με το φεστιβάλ. Πεποίθησή
μου παραμένει ότι η δυνατότητα πραγματοποίησής του, σε τόσο δύσκολους
καιρούς εκτός από το προσωπικό πείσμα των συνεργατών μου και εμού, πηγάζει από τη στήριξη του κόσμου της Σύρου, ο οποίος μας τιμά έμπρακτα με την
παρουσία του στις συναυλίες μας, όπως βεβαίως και όλων των καταπληκτικών καλλιτεχνών, οι οποίοι ανταποκρίνονται με χαρά στο κάλεσμά μας χωρίς
δεύτερη σκέψη. Σήμερα, αυτό που έχει περισσότερη ανάγκη ο άνθρωπος πέρα
από τον βιοπορισμό, ο οποίος είναι βασική προτεραιότητα όλων ανεξαιρέτως,
είναι η διαφύλαξη της ηθικής σε όλα τα επίπεδα αλλά και η συνειδητοποίηση,
ότι ο πολιτισμός είναι είδος πρώτης ανάγκης. Φέτος, προσπαθήσαμε πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά να μείνει κι αυτή η εστία πολιτισμού αναμμένη, σαν φάρος που δείχνει την ελπίδα, τον προσανατολισμό, το φως. Ελπίζω
κι εύχομαι η προσπάθεια που κάναμε και φέτος να αγγίξει τον κόσμο, και για
να είμαι ειλικρινής, ανυπομονώ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά να δω τον
κόσμο στις συναυλίες.
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Τρία χρόνια

Ορχήστρα των Κυκλάδων

cba

κειμενο:
Βαγγέλης Αραγιάννης

Τρία χρόνια διαρκούς παρουσίας γιορτάζει η Ορχήστρα των Κυκλάδων με
μια συναυλία στην Πλατεία Μιαούλη, την Τρίτη 20 Αυγούστου. Στο διάστημα
αυτό η Ορχήστρα έχει παρουσιάσει τέσσερις θεματικούς κύκλους: μουσική του
Νίκου Κυπουργού για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ένα αφιέρωμα στο έργο
του Μάνου Ελευθερίου, μουσική και τραγούδια για τον ελληνικό και τον διεθνή
κινηματογράφο και, πιο πρόσφατα, τραγούδια από τη γνωστή ραδιοφωνική εκπομπή “Εδώ Λιλιπούπολη”. Είχε την ευκαιρία εκτός από τη Σύρο να παρουσιάσει τη
δουλειά της και στη Μύκονο, την Πάρο, τη Ρόδο, τη Μήλο (σε όλα τα νησιά με
τη συμμετοχή τοπικών χορωδιών), το Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης της Αθήνας, αποσπώντας παντού κολακευτικά σχόλια και να συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, η Ντόρα Μπακοπούλου, ο Μανώλης Μητσιάς,

Αγαπάμε Animasyroς!
cba

κείμενο:
Χαρά Λεδάκη

Για έκτη συνεχή χρονιά, ο παλμός του animation χτυπάει στην
Ερμούπολη της Σύρου. Στο Θέατρο Απόλλων, που γίνεται σπίτι του
Διεθνούς Φεστιβάλ & Φόρουμ Κινουμένων Σχεδίων Αniμasyroς, θα
στεγαστούν για το τετραήμερο 26-29 Σεπτεμβρίου παραγωγές πρωτοεμφανιζόμενων αλλά και καταξιωμένων δημιουργών στον χώρο του
animation, ενώ στη Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα γίνονται εκπαιδευτικά εργαστήρια για φοιτητές και μαθητές. Φέτος όπως
κάθε χρόνο, θα υπάρξουν προβολές ταινιών διαγωνιστικού τμήματος
από όλον τον κόσμο, αφιερώματα σε διεθνή φεστιβάλ κι άλλες εκδηλώσεις, ενώ το making of θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό το φεστιβάλ.
Οι ευρωπαίοι animators θα έχουν την τιμητική τους αυτή τη χρονιά. Στο
επίκεντρο, αφιερώματα στα École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs,
Gobelins Animation School και Autοur De Minuit της Γαλλίας, καθώς επίσης
το βρετανικό Canterbury Animafest, το Αnimateka της Σλοβενίας και το Cyprus
Αnimafest. Από τις μεγάλου μήκους προβολές ξεχωρίζουν το “Le Tableau” του
Jean-François Laguionie που αφηγείται τις περιπέτειες των χαρακτήρων ενός
ημιτελούς πίνακα ζωγραφικής, το “Une vie de chat” των Jean-Loup Felicioli
και Alain Gagnol για μια γάτα στο Παρίσι που οδηγεί ένα κορίτσι στον κό-

σμο ενός ληστή και το “Paranorman” του animation studio LAIKA, μια 3D
stop-motion κωμωδία τρόμου για ένα αγόρι που μιλάει με τους νεκρούς. Ταινία
έναρξης θα είναι το “Από τη γη στη σελήνη” του Άγγελου Σπάρταλη, η πρώτη
ελληνική μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ιούλιου Βερν. Συνολικά, θα προβληθούν πάνω από 150 ταινίες
μικρού μήκους.

η Νένα Μεντή, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Σαβίνα Γιαννάτου.
Αποτελούμενη από μουσικούς που ζουν στη Σύρο, απέδειξε ότι ένα μεγάλο
σύνολο, ακόμη και κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, μπορεί να είναι βιώσιμο και να αντέχει στο χρόνο, όταν οι συντελεστές του έχουν μεράκι, αγάπη και
αφοσίωση σε αυτό που κάνουν. Λειτουργούν σαν κολεκτίβα, με τα μέλη της να
καλύπτουν εθελοντικά τις ανάγκες της, όπως το στήσιμο και την ενημέρωση της
ιστοσελίδας, τη δημοσιότητα, τη γραμματειακή δουλειά, την αναπαραγωγή και τη
διανομή των παρτιτούρων, το συντονισμό των προβών, καθένας ανάλογα με τις
δυνατότητες και τον διαθέσιμο χρόνο του.
Μέσα στο 2013, η Ορχήστρα έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα με τη δημιουργία της παιδικής της χορωδίας, αλλά και με το άνοιγμά της σε συμμετοχές και από
άλλα νησιά των Κυκλάδων (την Πάρο και τη Σαντορίνη), όπως άλλωστε επιβάλλει

Μέλη της κριτικής επιτροπής είναι ο Nicolas Schmerkin, ιδρυτής και διευθυντής της παρισινής art & innovative εταιρείας παραγωγής Autour De Minuit,
ο Igor Prassel, διευθυντής της Animateka, του διεθνούς φεστιβάλ animation
της Σλοβενίας, καθώς και ο Γιώργος Τσαγγάρης, artistic director του Animafest
Cyprus. Το καθιερωμένο φοιτητικό εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί με τον Dan
Richards και το επαγγελματικό στούντιο Animate&Create, ενώ το παιδικό εργαστήρι σε συνεργασία με τη Χριστίνα Ντεπιάν, τον Γιάννη Ξαγοράρη και την
Ad Axem.
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, στην αυλή του θεάτρου Απόλλων η κυκλαδίτικη καρικατούρα που αποτελεί τη μασκότ του αniμasyroς, μας παρασύρει με
αστείρευτο κέφι και ζωντάνια να διασκεδάσουμε και ν’ ανταλλάξουμε απόψεις
με θεατές και συμμετέχοντες. Το μόνο εισιτήριο που χρειάζεται, είναι η καλή
διάθεση και η αγάπη για το animation. Το Serious στηρίζει το φεστιβάλ ως χορηγός επικοινωνίας για άλλη μία χρονιά. Σας περιμένουμε όλους εκεί!

και ο τίτλος της.
Στις 20 Αυγούστου, όπως πάντα υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κυπουργού, το
πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στην Πλατεία Μιαούλη θα περιλαμβάνει μια επιλογή από συνθέσεις σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, μέσα από την τρίχρονη διαδρομή της, με την έκτακτη συμμετοχή της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Την επόμενη
ημέρα, στις 21 Αυγούστου, προσκεκλημένη του Μορφωτικού Ιδρύματος Ομίλου
Πειραιώς, θα παρουσιάσει στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας της Τήνου, τραγούδια
από τον κινηματογράφο και τη Λιλιπούπολη.

> Ερμούπολη, Πλατεία Μιαούλη, Τρίτη 20 Αυγούστου στις 21.15
> Τήνος, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, Τετάρτη 21 Αυγούστου στις 21.00
> Διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός

info
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μενο σε κομβικά μέρη: στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας, στο Παλάτι του Μωχάμετ
Άλι στην Αλεξάνδρεια καλεσμένοι από το Ελληνικό Ίδρυμα και το Κέντρο Τεχνών
Αλεξάνδρειας και με την προτροπή του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, στη
Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας και των Δελφών, στο Αρχαίο Θέατρο της Σάμου, στο
Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, στην Μεγάλου του Γένους Σχολή της
Κωνσταντινούπολης παρουσία του Πατριάρχη, αλλά και στην Τήνο, την Πάρο,

Ταξιδεύοντας με τον Καβάφη

την Άνδρο, την Αμοργό, τη Δήλο, τη Σίφνο και φυσικά στο Θέατρο Απόλλων

Αλεξανδρινού δεν πετάς τίποτε. Όλα είναι πολύτιμα. έχει γίνει βασανιστικά από τον

ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης όπου θα απαγγείλουν επίσης ο δήμαρχος της πόλης

cba

Keimeno:
Γεωργία Ματσούκα

Μήνυμα σημαντικό που περιδιαβαίνει τον κόσμο με λόγια και μουσικές. Η

της Σύρου. Εκτός συνόρων, η ομάδα βρέθηκε στη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, το
Ελσίνκι, το Παρίσι, πάντα καλεσμένοι φορέων που εκτίμησαν τη δουλειά τους.
Ήδη υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις να παρουσιάσουν το αφιέρωμα στο Μέγα-

ίδιο κάθε δυνατή αφαίρεση”, αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα της ομάδας και

Γιάννης Μπουτάρης και ο γνωστός παρουσιαστής Αλέξης Κωστάλας. Τα έσοδα

είναι εύστοχο. Μνήμες από το παρελθόν, αρχέτυπα, ένα βλέμμα στο μέλλον, συμβο-

της παράστασης θα διατεθούν για τις ανάγκες της ομάδας απεξάρτησης “Όασις”.

λισμοί και η περίφημη καβαφική ειρωνεία.

Ανάμεσα στις απαγγελίες των διαφορετικών σε κάθε παράσταση ποιημάτων

ομάδα “Καβάφης”, σε ένα δρώμενο σύγχρονο και με σεβασμό στις καβαφικές

Πώς να περάσεις το μεγαλείο του στο βασανισμένο από την καθημερινότητα

που έχει αναλάβει ο ίδιος ο Μπάμπης Κουλούρας, ακούγονται τραγούδια μελοποι-

αξίες. Αλλιώς, μια παράσταση αφιερωμένη στο έργο του Κωνσταντίνου Καβά-

πλήθος του 2013; Πώς να διαποτίσεις με το πνεύμα του τον στερημένο από την πο-

ημένα από τον Χατζιδάκι, τον Μικρούτσικο, τον Μούτση, τον Μάλαμα, τον Πα-

φη που περιέχει απαγγελία ποιημάτων και τραγούδια που έχουν γίνει από στί-

λυτέλεια της σκέψης σύγχρονο άνθρωπο; Πώς να περάσει το μήνυμα στο ευρύ κοι-

παδημητρίου, τον Νικολόπουλο, τη Ρεμπούτσικα, και κάποια σε μουσική του ίδιου

χους του ποιητή· μια ομάδα που έδωσε δείγματα καλλιτεχνικής ποιότητας και

νό; Η ομάδα Καβάφης, με πρωτοστάτη τον Μπάμπη Κουλούρα, έχει έναν μοναδικό

του κ. Κουλούρα. Ερμηνεύει μοναδικά η Χρυσούλα Κεχαγιόγλου, ενώ συμμετέ-

επαγγελματικής εγκυρότητας και γι’ αυτό προσκαλείται με αγάπη σε διάφορα

τρόπο, μέσα από την απαγγελία που συνοδοιπορεί με την άρτια μουσική παρουσία

χουν οι μουσικοί: Νίκος Ρούσσος (πιάνο), Ζαννής Μαραγκός (κιθάρα), Βαγγέλης

μέρη επί της Γης.

της ομάδας. Μουσικοί έμπειροι, που στέκονται στο ύψος της καβαφικής περίστασης:

Αραγιάννης (μπάσο), Αντώνης Κονσολάκης (μαντολίνο), Νίκος Απέργης (φυσαρ-

“Πρόκειται για εξαιρετικούς ανθρώπους και μουσικούς που χωρίς αυτούς δεν θα

μόνικα και ακορντεόν), Αποστόλης Μάρης (κανονάκι), Γεωργία Λίτσα (σαντούρι)

Στο έργο του Καβάφη αποτυπώνεται το ερωτικό στοιχείο, η φιλοσοφική σκέψη

τολμούσα την πραγματοποίηση της παράστασής μας ‘Κ.Π. Καβάφης - Απ’ έξω και

και Κατερίνα Βαρδούση (βιολί). Η Νικολέττα Ρούσσου αφηγείται στιγμές από τη

και η ιστορική γνώση του ποιητή. Ομολογουμένως, χρησιμοποιούσε σε ιδιότυπη

τραγουδιστά’ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αισθάνομαι υπερήφανος που η ομάδα

ζωή του ποιητή, σχόλια και κριτικές για το έργο του.

γλώσσα, μείγμα καθαρεύουσας και δημοτικής και με ιδιώματα, αφήνοντας όμως

μας, ομάδα της Σύρου , ομάδα της Ελληνικής Περιφέρειας, έχει ταξιδέψει τον Καβά-

Πολλά λόγια δε χρειάζονται για να δοθεί πίστη στην αξία αυτού του ατέρ-

πολλαπλάσια αποστάγματα μεστών σκέψεων να διαχέονται στο μυαλό του αναγνώ-

φη, έναν από τους σπουδαιότερους ποιητές του κόσμου, σε τόσο πολλούς τόπους και

μονου ταξιδιού της ομάδας. Τα λόγια τους, για επίλογο: “Πιστεύουμε ότι μέσα

στη του. Έγραφε λιτά, σύντομα ποιήματα, με ιδιαίτερη φροντίδα στα σημεία της

μας απομένουν τόσοι πολλοί ακόμη”, σημειώνει ο κ. Κουλούρας.

στην πολύμορφη κρίση της πατρίδας μας και του κόσμου ο Καβάφης σήμερα είναι

στίξης που πράγματι ρυθμίζουν τα νοήματα. Πρόσεχε κάθε λέξη, επεξεργαζόταν

Όλα ξεκίνησαν πριν οχτώ χρόνια, όταν η ομάδα έδωσε την πρώτη της μουσική

πιο απαραίτητος παρά ποτέ. Εμείς ταπεινοί ταξιδευτές των ποιημάτων του δεν

κάθε στίχο ανηλεώς και στάθηκε μακριά από τις ποιητικές συμβάσεις της εποχής

παράσταση στο Κίνι της Σύρου κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι, τέτοιες μέρες

αναλύουμε τα υψηλά νοήματά τους. Εμείς απλά τον λατρεύουμε ‘Απ’ έξω και

του αφαιρώντας την ομοιοκαταληξία και τα κοσμητικά επίθετα: “Στην ποίηση του

περίπου. Με εναρκτήρια χρονιά το 2006, η ομάδα έχει παρουσιάσει το μουσικό δρώ-

τραγουδιστά’”.

ΣΥΡΟΣ
Πέτρου Ράλλη 50
22810 89170

ΤΗΝΟΣ
Νικ. Γκύζη 9
22830 22659

ΝΑΞΟΣ
Πλατεία
Πρωτοδικείου
22850 25584
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κείμενο:

Φοίβος Καλλίτσης // phever@gmail.com

“Η ζωή στην ψηφιακή εποχή είναι πιο
γρήγορη και πιο εύκολη”: αυτή η υπόσχεση
της ταχύτητας και της ευκολίας μας κάνει
να θέλουμε να ακολουθήσουμε τα βήματα
της τεχνολογίας. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα κι αν ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας,
δεν έχουμε όλοι πρόσβαση σε αυτή. Πάντα
λοιπόν αναρωτιέται κανείς σε όλα αυτά τα
μεγάλα βήματα που απαιτούν προσπάθεια
για να γίνουν, ποια πράγματα μένουν πίσω.
Οι εξελίξεις στη χώρα μας δείχνουν ότι οι
κινηματογραφικές αίθουσες είναι ανάμεσα
σε όσα η ψηφιακή εποχή αφήνει πίσω της.
Το 2006 η DCI (Digital Cinema Initiative),
μία πρωτοβουλία έξι μεγάλων αμερικανικών
στούντιο, ξεκίνησε μια προσπάθεια να ανανεώσει τη φόρμα της κινηματογραφικής κόπιας. Η
κλασική μπομπίνα φαίνεται να είχε εξαντλήσει τα
περιθώρια της, αφού πλέον οι περισσότερες ταινίες γυρίζονται με ψηφιακά μέσα, άρα γιατί να μη
διακινούνται αντίστοιχα. Το τεχνολογικό κομμάτι
είναι μικρής σημασίας, το πρακτικό όμως κάνει
κατανοητό γιατί τα μεγάλα στούντιο το αγάπησαν. Η ποιότητα εικόνας και ήχου βελτιώνεται,
το νέο δισκάκι-σκληρός δίσκος κάνει τη μεταφορά ευκολότερη και πιο ασφαλή από τους επίδοξους πειρατές και πλέον μπορούν με μία κόπια να

προβάλλουν σε πολλαπλές αίθουσες ταυτόχρονα.
Η κινηματογραφική βιομηχανία βρήκε ένα τρόπο
να συρρικνώσει τα έξοδα διανομής, αφού απαιτείται λιγότερο προσωπικό και δεν υπάρχει η ίδια
ανάγκη για μεσολαβητικές εταιρείες διανομής σε
κάθε χώρα ή ειδικούς υποτιτλιστές.
Για να γίνει αυτό το πέρασμα, χρειάζεται και
οι αίθουσες να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και να μπορούν να προβάλλουν στο νέο
φορμά. Πόσες αίθουσες όμως διαθέτουν την οικονομική άνεση να επενδύσουν 50.000 ευρώ σε
μια εποχή όπου είναι αντιμέτωπες με την αφθονία
σε DVD και Blue-Ray και το ευρύτατα διαδεδομένο downloading; Αν βάλουμε και τον παράγοντα οικονομική κρίση, μην αποτελέσει έκπληξη
αν αρχίσουν να μπαίνουν λουκέτα.
Στη χώρα μας μόνο το 20% έχει περάσει στην
ψηφιακή εποχή, δηλαδή τα multiplex τα οποία
έχουν να κερδίζουν πολλά από αυτή τη διαδικασία. Μείωση προσωπικού, αφού δε χρειάζεται να
αλλάζει κάποιος πλέον τις μπομπίνες, δυνατότητα
με μία κόπια να χρησιμοποιήσουν όσες αίθουσες
θέλουν για την ίδια ταινία και την υπόσχεση για
την καλύτερη ποιότητα ήχου. Από τις μεμονωμένες αίθουσες όμως, λίγες έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν αυτή την επένδυση και να την αποσβέσουν, οπότε μέχρι σήμερα απλά ανέβαλαν τη διαδικασία. Μέχρι που η ψηφιοποίηση ήρθε σχεδόν
να επιβληθεί.
Σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα η επιλογή
που έχουν οι αίθουσες από τον Σεπτέμβριο και

μετά είναι να περάσουν στην ψηφιακή προβολή ή να περιοριστούν στη Β’ προβολή. Και στις
δύο περιπτώσεις το ρίσκο είναι μεγάλο, γιατί
στο πρώτο είναι μία οικονομική επένδυση που
δε μπορούν να κάνουν, το δεύτερο σημαίνει ότι
χάνουν ένα μεγάλο μέρος του κοινού που θα έχει
τρέξει να δει την ταινία με την έξοδό της στους
κινηματογράφους ή θα την έχει ήδη κατεβάσει
από το διαδίκτυο.
Τι θα συμβεί λοιπόν στις μικρές αίθουσες και
τους γραφικούς θερινούς κινηματογράφους; Από
τις πρώτες όσο καταφέρουν να δημιουργήσουν
ένα σινεφίλ προφίλ και τραβήξουν κοινό με καλλιτεχνικές ταινίες ίσως σωθούν. Οι δεύτεροι θα
κλείσουν ή θα επιστρέψουν στο παλιό καθεστώς
όπου οι θερινοί έπαιζαν επαναλήψεις του χειμώνα. Πώς όμως μπορούν να ελπίζουν ότι θα επιβιώσουν όταν το θερινό κινηματογραφικό τοπίο
έχει αλλάξει και το κοινό απαιτεί blockbuster και
νέο υλικό;
Τα αγαπητά Cine Manto, στη Μύκονο, Παλλάς στη Σύρο και Cine Καμάρι στη Σαντορίνη θα
πρέπει να βρουν άμεσα τρόπους να επιβιώσουν
από το ψηφιακό πέρασμα. Από την άλλη, όμως,
υπάρχει πάντα μια γοητεία σε αυτές τις αίθουσες
που μπορεί να αντισταθούν στην ψηφιακή επέλαση. Είναι οι νύχτες με τα αστέρια, η ταινία,
η μπύρα και η χαλαρότητα, που προσφέρει ένα
διάλειμμα από την ταχύτητα της εποχής. Θα δούμε πόσο την έχουμε ανάγκη και πόσο θέλουμε να
την εκμεταλλευτούμε.

15
σινεμά

16
σύρος

se

Σεργιάνι στο φως της Απάνω Σύρας
Kειμενο:
Πέγκυ Στεργίου
Φωτογραφιες:
Γιάννης Βαβίτσας // www.cycladesimages.eu

με τους ταξιδευτές, τα όνειρα και τη νοσταλγία του πε-

Θεού, τον γλυκύ Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης να μας

λάγους πίσω από τις μπουκαπόρτες τους, να αδημο-

ατενίζει με ηρεμία ψηλά από την εικόνα του.

Η Απάνω Σύρα, αμιγώς καθολικός οικισμός από

κή κατάδυση του νου στο χρόνο και συνδιαλλαγή του

Το σεργιάνι στο λόφο της Απάνω Σύρας,
της Χώρας ή του Κάστρου, καθώς λεγόταν παλιά, προϋποθέτει ώρα της μέρας με τον ήλιο
χαμηλά στον ορίζοντα, δηλαδή δροσερό πρωινό ή ράθυμο απομεσήμερο. Όπως παλιά που
ξεκινούσε η μέρα στο λόφο όταν, στην πρώτη
ανατολή του ήλιου, χτυπούσε σε όλες τις εκκλησιές το “μεροκάμπανο” για να “καλοξημερωθούνε” οι Πανωχωρίτες και τέλειωνε με
τις “Άβε Μαρίες”, την απογευματινή καμπανοκρουσία, και τους κατοίκους να ψιθυρίζουν
την προσευχή Ave Maria gratia plena για να
καλοβραδυαστούνε.

τη μακρινή Ενετοκρατία, αναπτύχθηκε από πάνω προς

με το όνειρο: “στεάδια” και πλακόστρωτα, ανθισμένες

τα κάτω με κυκλική διάταξη και ακτινωτή ρυμοτομία,

γλάστρες και παστρικά ολάνοιχτα κατώφλια, κάποια

πυκνή δόμηση και στενούς κλιμακωτούς δρόμους, με

χαμογελαστή Αμιά Αγγελικώ (κυρία Αγγελική) ή Αμιά

τα μικρά, πέτρινα σπίτια της χτισμένα στα ανθρώπινα

Αννεζιώ (κυρία Αγνή) στο πορτάκι της να παλεύει με

μέτρα, να αντιγράφουν το σκληρό ανάγλυφο της γης

το βελονάκι της ή να σπάει μύγδαλα.

cba

νούν να δέσουν στο λιμάνι της.

και να ακολουθούν την κατωφέρεια του λόφου.

Όλα τα υπόλοιπα στην Απάνω Σύρα είναι εσωτερι-

Ένα σουλάτσο στην Πιάτσα, με τα κουκλίστικα

Η είσοδος μας στο μεσαιωνικό οικισμό ας γίνει κα-

εμπορικά καταστήματα, τα καφενεία και τα ταβερνεία

λύτερα από το Βορνά, τη βόρεια πύλη και η αποχώρηση

να αφήνουν γαργαλιστικές μυρωδιές να ξεγλιστράνε

μας από την Πορτάρα στα δυτικά ή από την Καμάρα στα

από τις ορθάνοικτες πόρτες τους, στάσεις για την επιβε-

ανατολικά, παλιές πύλες του οχυρωμένου οικισμού.

βλημένη σίτιση του πνεύματος στα Μουσεία και φωτο-

Αφήνοντας πίσω το Βορνά και τη Κιουρά της

γραφίες πλάι στη προτομή του Μάρκου Βαμβακάρη.

Πλάκας (παρεκκλήσι του 1745), τα πλακόστρωτα μας

Ο ήλιος γλιστράει μέσα από κρεβατίνες και αγγίζει

οδηγούν στον Σαν Τζώρτζη, την επιβλητική τρίκλιτη

τους πέτρινους τοίχους, μουσική ξεχύνεται από τα με-

Βασιλική του 1598, οχυρωμένη στην ανατολική πλευ-

γάφωνα των χώρων εστίασης, τικ-τακ από τακουνάκια

Το σεργιάνι στο λόφο της Απάνω Σύρας προϋπο-

ρά με πανύψηλο τείχος και αφιερωμένη στον προστά-

στα πλακόστρωτα, αυτά και πολλά άλλα ακόμη αφή-

θέτει επίσης αριθμό περιπατητών ενικό, δυϊκό ή έστω

τη του λόφου τον Άγιο Γεώργιο, τον “Καβαλάρη” κατά

νουν ελεύθερη τη ψυχή να συμμαχήσει με το χρόνο

έναν συμμαζεμένο πληθυντικό, δηλαδή όχι φασαριόζι-

τους ντόπιους.

που τρέχει.

κες παρέες με ενοχλητικά κουδουνίσματα κινητών και
διάθεση για καλοκαιρινό χαβαλέ.

Στα σοκάκια
Στην πιάτσα της Άνω Σύρου τα βραδάκια όλο και κάποια γιορτή θα
έχουν σκαρώσει κάποιοι από τους δραστήριους κατοίκους, που αγαπούν τον
τόπο τους. Άλλοτε αυθόρμητα και άλλοτε κανονισμένο από πριν στήνονται
μουσικές βραδιές, οργανώνονται αφηγήσεις παραμυθιού και παραστάσεις
θεάτρου σκιών.
Στο τέλος του Αυγούστου, μη χάσετε -μικροί μεγάλοι- την αφήγηση παραμυ-

Κατεβαίνοντας από τη δυτική εξωτερική κλίμακα

Το φως στην Απάνω Σύρα γυμνώνει και ντύνει την

θιού. Οι μεγάλοι θα τ’ ακούσουν για τα καλά και …παραμυθιακώς! Κρίση, στρες,

του ναού, αν σταθούμε σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο

πέτρα, αναδεικνύει το ελάχιστο σε μέγιστο, ξεπλένει

αναθεώρηση αξιών. Όλα τα έχει πει το παραμύθι και προτείνει: “το νου σου! έχεις

Μόνος λοιπόν ή με συντροφιά, ο περιπατητής υπο-

βλέπουμε, σε ευθεία γραμμή, τον τρούλο της Παναγίας

την όραση και την ψυχή από κάθε περιττό, κρατώντας

δύναμη που δεν την ξέρεις”. Αφηγείται η Χρυσηίδα Σταυρίδη η οποία θα παρου-

χρεούται επίσης να διαθέτει στοιχειώδη φαντασία και

του Καρμήλου, εκκλησίας της Μονής των Ιησουϊτών,

το ουσιώδες, το ιλαρό, την αγαλλίαση.

σιάσει, μάλιστα, φωτογραφικό υλικό με κορμούς ελιάς, το δέντρο που ξέρει καλά

ελαφρά ροπή προς ονειροπόληση.

την ορθόδοξη εκκλησία της Ανάστασης στο Βροντά-

Αναχωρώντας από το λόφο ίσως έχει πια μεσημε-

τους νόμους της ζωής και που είναι η αφορμή για τις ιστορίες της. Μαζί της, η

δο και την εκκλησία της Μεγαλόχαρης στην αντικρινή

ριάσει ή να έχει πέσει το βράδυ αλλά αναμφισβήτη-

Γεωργία Ματσούκα με παραμύθια που συμπληρώνουν τα κενά του νου και κάνουν

Τήνο!

Τούτος ο λόφος, ορθός, στητός στα 300 και βάλε

τα κουβαλάμε μαζί μας έναν ολόκληρο μικρόκοσμο

την ψυχή να αναθαρρήσει. Επίσης, βραδιές μουσικής κι ένα κυνήγι θησαυρού που

νεραϊδότοπου, καθώς μοιάζει με δραπέτη από τον 13ο

Στη συνέχεια, θα περάσουμε από την κλειστή σή-

φτιαγμένο από αναμνήσεις, από ντοπιολαλιές, από

θα οδηγήσει η ομάδα της “Ευζωίας” από την Πάρο.

αιώνα. Ανοιχτός, αιώνες τώρα, στην απεραντοσύνη της

μερα Μονή των Ιησουϊτών (1744), θα ανάψουμε ένα

πεντανόστιμες γεύσεις, από χαμόγελα, από ευχές, από

Στην Άνω Σύρο μπορείτε να ανεβείτε περπατώντας μια όμορφη διαδρομή ελα-

θάλασσας και φλερτάροντας επίμονα με τον ουρανό,

κεράκι στη λιτή και απέριττη εκκλησία της, την Πα-

εικόνες αλλά πάνω από όλα από ευγενικούς μειλίχιους

φρώς κουραστική στην ανάβαση, παιχνιδάκι στην κατάβαση, περίπου είκοσι λεπτά

ξεχειλίζει χρώματα και αισθαντικά ερεθίσματα. Η μα-

ναγιά του Καρμήλου, θα κοντοσταθούμε στην ανακαι-

ανθρώπους οι οποίοι, αιώνες τώρα, συνυπάρχουν αρ-

από την Ερμούπολη. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε εκτός από το αυτοκίνητό σας

τιά παρασύρεται στον ορίζοντα όπου διαγράφονται τα

νισμένη Μονή των Καπουτσίνων (1633) για να σπρώ-

μονικά με ένα αφιλόξενο, σκληρό τοπίο και πορεύο-

(υπάρχει πάρκινγκ), με ταξί (κοστίζει τρία ευρώ) ή με το mini bus (ώρες δρομο-

καρσινά (αντικριστά) Κυκλαδονήσια ή στη φιγούρα

ξουμε τη πόρτα της εκκλησίας της, του Αγίου Ιωάννη

νται δημιουργικά εκπέμποντας και κοινωνώντας, χω-

λογίων από το λιμάνι: 8.30, 10.30, 14.00, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30), το οποίο

της κοκέτας μεγαλοαστής Ερμούπολης, με τα καράβια,

του Βαπτιστή και να συναντήσουμε τον Φτωχούλη του

ρίς επιτήδευση, μια μοναδική ανθρώπινη ζεστασιά.

δυστυχώς δεν εκτελεί δρομολόγια το Σαββατοκύριακο και τις αργίες.

μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, έχει μια άχλη
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που χρήζουν ακρόασης
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χεία της αισθητικής που με τη σειρά τους επιδρούν θετικά στη συμπεριφορά και τις
αποφάσεις του ανθρώπου.

03

Ένα δεύτερο λάθος της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι αντιλαμβάνεται τις τέχνες και τον αθλητισμό ως είδος πολυτελείας που δικαιολογείται μόνο όταν έχει
εξασφαλιστεί η γνώση που θα οδηγήσει στον βιοπορισμό (“διάβασε πρώτα τα μαθήματά σου και μετά βγες να παίξεις”). Με αυτό τον τρόπο αμελούνται ικανότητες

Παγκοσμίως, έχει αναγνωριστεί από τους σημαντικότερους οργανισμούς η επιτακτική ανάγκη επίλυσης των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων με χρήση δημιουργικότητας. Ωστόσο, λιγότερο παγκοσμίως και
περισσότερο εγχωρίως, η δημιουργικότητα έχει παραμείνει μια παρεξηγημένη αξία, παραμελημένη από την πολιτική και με δευτερεύουσα σημασία
στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Δεδομένου ότι αναπτύσσεται κατά τη
διάρκεια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η απουσία
της από τις στοχεύσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής για δεκαετίες και η
λανθασμένη ταύτισή της αποκλειστικά με την τέχνη ως επιτήδευμα, τροφοδότησε την παρούσα πολιτική κουλτούρα με ανθρώπους χωρίς φαντασία
και είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική κοινωνία να γίνεται θύμα του στείρου,
μονοδιάστατου και μηχανιστικού πολιτικού σχεδιασμού, καρπό ενός ακαδημαϊσμού με όμοια χαρακτηριστικά. Αναπόφευκτα, το σύστημα έχει ενσωματωμένη την ανάγκη να αναπαραχθεί την ίδια στιγμή που οι τέχνες
και ο αθλητισμός είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης ως δραστηριότητες
δαπανηρές και δευτερεύουσας σημασίας.

που μπορούν να καλλιεργηθούν μόνο μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, όπως η
ομαδικότητα, η έκφραση των συναισθημάτων, η επικοινωνία και η φαντασία, καθώς
και αξίες όπως το θάρρος, το πείσμα και η αποφασιστικότητα, ικανότητες και αξίες

01//Knife– Shaking the habitual

περιζήτητες σήμερα, σε όλες τις υγιείς επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Μπορεί να πέρασαν επτά χρόνια από το τελευταίο
στούντιο άλμπουμ του σουηδικού ηλεκτρονικού
ντουέτου, αλλά δεν είχαν ξεχαστεί. Τα τραγούδια τους
βρίσκονται ριζωμένα σε αρκετά playlist και ακούγονται ακόμα φρέσκα. Η επίσημη ανακοίνωση για το
νέο τους άλμπουμ ήρθε με την κυκλοφορία ενός μικρού φιλμ, που έπλεξε το μυστήριο για το ύφος και το
στυλ της νέας δουλειάς, αφού δεν έδινε καμία άμεση
πληροφορία. Αυτό συγχρόνως μεγάλωσε τόσο την
προσμονή του κόσμου που τα εισιτήρια για την ευρωπαϊκή τους περιοδεία εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες
ώρες στις περισσότερες πόλεις. Κοινώς, οι Knife χειρίστηκαν εμπορικώς άψογα την επιστροφή τους. Υποστηρίζουν ότι έμπνευση για το νέο άλμπουμ άντλησαν
από μελέτες για το φεμινισμό και την απελευθέρωση
των δύο φύλων, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε πολλούς στίχους. Όσον αφορά το μουσικό μέρος, δεν
πρέπει κανείς να περιμένει ένα νέο “Heartbeats” ή
“Like a pen”. Οι Knife με τη μουσική για μια όπερα
που κυκλοφόρησε δύο χρόνια πριν, εκδήλωσαν τη διάθεση για πειραματισμό με τον ήχο τους. Προς τιμήν
τους, αυτό συμβαίνει και στο νέο άλμπουμ σε αντίθεση με μια πεπατημένη που θα τους έκανε ακόμα πιο
επιτυχημένους εμπορικά. Οι δίσκοι τους ήταν πάντα
σκοτεινοί. Τώρα όμως έχουν και θορύβους που μοιάζουν να βγαίνουν από ταραγμένα έγχορδα, μεταλλικά
κρουστά που θυμίζουν Einsturzende Neubauten στα
νιάτα τους, μελαγχολία σε στυλ Portishead όπως στο
“Raging Lung”, ενώ τα φωνητικά συχνά αγγίζουν
πολύ ψηλές οκτάβες. Λίγα είναι τα τραγούδια που θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν χορευτικά, αλλά το
“Full of fire” είναι ίσως αυτό που ξεχωρίζει ανάμεσα
στους δύσπεπτους πειραματισμούς.
Όπως περιγράφει κι ο τίτλος του άλμπουμ (δανεισμένος από τον Φουκώ), οι Knife επιχειρήσαν να ταράξουν τα συνηθισμένα. Αν αξίζει να τους ακολουθήσουμε μετά τη στροφή, ο χρόνος θα το δείξει.

Δύο ιστορικά γεγονότα συνετέλεσαν στην υποτίμηση της δημιουργικότητας. Το
ένα ήταν η περίοδος του Διαφωτισμού, οπότε διαχωρίστηκε η επιστήμη από την τέχνη με αποτέλεσμα να ευνοηθεί η ορθολογιστική σκέψη, στερημένη όμως από την
πνευματικότητα και τη φιλοσοφία που παραμένουν θεμελιώδεις ανάγκες του ανθρώπου. Το δεύτερο γεγονός ήταν η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία οδήγησε τα
εκπαιδευτικά συστήματα στην τυποποίηση και τον κομφορμισμό. Εφαρμόστηκαν
δηλαδή τεχνικές μαζικής παραγωγής στην εκπαίδευση προκειμένου το παραγόμενο
προϊόν να ανατροφοδοτήσει το σύστημα με όμοιες ικανότητες ώστε να το βοηθήσει
να αναπαραχθεί. Ο κομφορμισμός στην εκπαίδευση ήταν ο ιδανικός τρόπος υποτίμησης των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ανθρώπου και αντίληψης του εαυτού σαν μια
μονάδα ελάχιστης αξίας.
Στην Ελλάδα, ο συντηρητισμός διήρκησε αρκετά ώστε να αλλοτριωθεί το σύστημα στο βαθμό όπου το πολιτικό έμψυχο δυναμικό δεν έγινε ποτέ δέκτης των

Δυστυχώς, τα ελληνικά και τα αγγλικά λεξικά προσφέρουν μια πολύ επιδερμι-

πλεονεκτημάτων της δημιουργικής σκέψης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει μέχρι και

κή ερμηνεία του όρου “δημιουργικότητα”. Ωστόσο, για τις ανάγκες του άρθρου,

σήμερα η πρόθεση καλλιέργειάς της. Η ελληνική κοινωνία, μέσα από την οποία

ας αποδεχθούμε ότι δημιουργικότητα είναι η χρήση της φαντασίας με στόχο τη

ξεπηδάνε πολιτικοί, εκπαιδεύτηκε αλλά δεν καλλιεργήθηκε. Χωρίς φαντασία, είναι

σύνθεση ευρηματικών λύσεων. Με αυτό τον ορισμό, η δημιουργικότητα μπορεί να

καταδικασμένη στο να αναπαράγεται τυφλά και να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη.

συνδεθεί δίκαια με όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, γιατί όλες οι

Ιστορικά, η φιλοσοφία, οι τέχνες και ο αθλητισμός είναι ανθρώπινες δραστηρι-

ανθρώπινες δραστηριότητες ευεργετούνται από αυτή. Ιστορικά, η δημιουργικότη-

ότητες που έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν μια κοινωνία με το όραμα που

τα συνετέλεσε στη διαμόρφωση του οράματος για το μέλλον μιας κοινωνίας και

χρειάζεται για να επαναπροσδιορίζεται. Να αξιολογεί δηλαδή συνεχώς και αδογμά-

πάντοτε μέσα από τις τέχνες οδήγησε τις κοινωνίες σε πεφωτισμένους δρόμους,

τιστα την πορεία της και να την ανασυντάσσει με χρήση της φαντασίας. Σήμερα,

ελεύθερους από το δογματισμό της εκάστοτε εξουσίας και ως εκ τούτου στην απε-

το ελληνικό κράτος, η κυβέρνηση και οι άνθρωποι που το απαρτίζουν, στερούνται

λευθέρωση από τον σκοταδισμό. Για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, διανύουμε μια

αυτής της γνώσης με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται την επένδυση σε αυτές τις

περίοδο σκοταδισμού.

δραστηριότητες ως ανώφελη. Για το λόγο αυτό, οδηγούν τις δραστηριότητες αυτές

Ένα από τα θεμελιώδη λάθη της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι αντιλαμβάνεται
την καλλιέργεια του ανθρώπου ως ένα σύνολο από αυτοτελείς, ακέραιες ικανότητες

στον αφανισμό και την ελληνική κοινωνία στην αντίθετη από την ιδεατή κατεύθυνση και εγγυημένα στην παρατεταμένη υποτέλεια.

που σταδιακά εγκαθίστανται /προστίθενται στην προσωπικότητά του και κάθε νέα

Η κοινωνία όμως διαθέτει πάντοτε ενεργά κύτταρα. Είναι οι λίγοι άνθρωποι

ικανότητα προσφέρει μια αυτοτελή δυνατότητα· ενώ στην πραγματικότητα, ο άν-

που είναι αδύνατο να εγκλωβιστούν σε έναν συμβατικό προδιαγεγραμμένο τρόπο

θρωπος είναι ένα σύστημα και οι ικανότητές του είναι αλληλένδετες. Για παράδειγ-

ζωής και διεκδικούν στη ζωή τους τις συνθήκες για ελεύθερη έκφραση και εκφρα-

μα, η ενασχόληση με τη μουσική και τα μαθηματικά αξιολογούνται παραδοσιακά

στικότητα. Εκείνοι οι λίγοι θα αναδυθούν αργά ή γρήγορα στην επιφάνεια με ένα

ως δύο αυτοτελείς εμπειρίες. Οι νέοι οδηγούνται από το δίκτυο επιρροής τους στα

συμπαγές και μεστό όραμα για το μέλλον της παγκόσμιας κοινωνίας. Ας γίνει αυτό

μαθηματικά -γιατί αυτή η γνώση θεωρείται πιο “χρήσιμη”- αλλά στην πραγματικό-

μέσα από μια πολιτιστική επανάσταση που θα αναδιαμορφώσει τα κριτήρια με τα

τητα η μουσική βοηθά στην κατανόηση των μαθηματικών και τα μαθηματικά στην

οποία αξιολογείται η ανθρώπινη δραστηριότητα και ας γίνει η δημιουργική σκέψη

κατανόηση της μουσικής. Επίσης, η μουσική γνώση γίνεται αντιληπτή με μοναδικό

μια οικουμενική αρετή που θα εξασκείται καθημερινά μέσα από μικρές και μεγάλες,

κριτήριο τα πρακτικά οφέλη (“θα πεινάσεις αν γίνεις μουσικός”) ενώ περιφρονείται

ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες.

η δυνατότητα της μουσικής να καλλιεργήσει την αρμονία και το μέτρο, δύο στοι-

02//Yeah Yeah Yeahs – Mosquito
Οι Yeah Yeah Yeahs είναι ένα τρίο που ξεπήδησε στην
Αμερική στις αρχές των ’00 όταν υπήρχε μια γενικευμένη τάση για αναβίωση του ροκ εν ρολ. Σε αντίθεση με άλλα γκρουπ που παλεύουν να μείνουν στην
επιφάνεια, αυτοί έχουν αποκτήσει μια συνέχεια και
μια γενικότερη προσοχή, που κατά μεγάλο ποσοστό
οφείλεται στην ιδιαίτερη παρουσία και προσωπικότητα της τραγουδίστριας Karen O. Με τη δυναμική της
κίνηση επί σκηνής, την εναλλακτική της ένδυση αλλά
και φυσικά με τις φωνητικές της δυνατότητες, παραπέμπει έντονα στις καλές μέρες της Debbie Harry των
Blondie, τη Siouxsie και άλλων εμβληματικών γυναικών στο χώρο του πανκ ροκ των ’80.
Όμως το τέταρτο άλμπουμ των Yeah Yeah Yeahs έχει
αποσπάσει διφορούμενα σχόλια. Σε κάθε δίσκο οι
Yeah Yeah Yeahs ακούγονται διαφορετικοί με αποτέλεσμα αυτό να ξενίζει μια μερίδα ακροατών. Οι
παραγωγές των πρώτων δίσκων έβγαζαν έναν ωμό
και ακατέργαστο ήχο, που προσέλκυε τους φίλους
του ροκ. Στον τέταρτο πλέον δίσκο, οι συνθέσεις
τους έχουν ωριμάσει και ακούγονται πιο μελωδικές
και συνεσταλμένες. Ο δίσκος περιέχει δυναμικές
μπαλάντες πάρα ροκ δυναμίτες όπως το παλιό “Date
with a night”. Αν δεν περιμένετε λοιπόν να ακούσετε
φασαριόζικες κιθάρες και δυνατά τύμπανα, τότε σίγουρα τραγούδια όπως το μελαγχολικό “Despair” θα
βρουν χώρο στη λίστα σας.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι με την κυκλοφορία του
άλμπουμ, το γκρουπ επίσημα ανέβασε το άλμπουμ
στο YouTube για ελεύθερη ακρόαση, ενώ συγχρόνως
ζητούσε από το ακροατήριο του να μην χρησιμοποιεί
φωτογραφικές μηχανές ή κινητά τηλέφωνα κατά τη
διάρκεια των συναυλιών γιατί έτσι χάνεται μέρος της
ζωντανής εμπειρίας!

03//Kyriakides Moor – Rebetika
Οι περισσότερες κυκλοφορίες που παρουσιάζονται
σ’ αυτή την στήλη είναι νέες ή τουλάχιστον πρόσφατες. Αυτός ο δίσκος αποτελεί εξαίρεση αφού έχει κυκλοφορήσει το 2010, αλλά τον ξεθάψαμε πριν λίγο
καιρό σ’ ένα παζάρι δίσκων του Λονδίνου και δεν
μπορέσαμε ν’ αντισταθούμε βλέποντας τον τίτλο
“Rebetika”. Ο Γιάννης Κυριακίδης γεννήθηκε στην
Κύπρο, αλλά μεγάλωσε στη Μεγάλη Βρετανία και
έκανε μουσικές σπουδές στην Ολλανδία. Εκεί μάλλον γνώρισε και τον έτερο της παρέας Andy Moore,
ο οποίος παίζει κιθάρα με τους Ολλανδούς The Ex,
ένα από τα πιο αξιόλογα πανκ συγκροτήματα των
ημερών.
Οι δυο τους προσπαθούν να αποδομήσουν τα ρεμπέτικα. Ο Κυριακίδης χρησιμοποιεί ως κύριο όργανο
τον υπολογιστή, μέσω του οποίου παίζει samples
από γνωστά τραγούδια της εποχής κόβοντας και ράβοντας τα μαζί με ηλεκτρονικούς ήχους και θορύβους. Ο Andy Moore από την άλλη παίζει ηλεκτρική
κιθάρα άλλοτε αναπαράγοντας οικείες ρεμπέτικες
μελωδίες κι άλλοτε ξεφεύγοντας σε ήχους που μοιάζουν με γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι περισσότερες συνθέσεις έχουν ηχογραφηθεί κατά
τη διάρκεια ζωντανής αυτοσχεδιαστικής σύμπραξης
των δύο, το 2006. Αν σας άρεσαν οι πειραματισμοί
του Μπάμπη Παπαδόπουλου στη “Σπηλιά του Δράκου”, τότε αναμφίβολα θα βρείτε αυτό τον δίσκο αρκετά ενδιαφέρον. Ας ελπίσουμε ότι το ίδιο ενδιαφέρον θα τον έβρισκαν ο Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου
κι ο Κατσαρός, μελωδίες των οποίων εμπεριέχονται
στα sample του Κυριακίδη.
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Πρώτος σταθμός η Σαντορίνη...
Επόμενος… το Οινοποιείο Μπουτάρη!
cba

κεiμενο:
Γεωργία Ματσούκα

Φανταστείτε έναν ολόλευκο θόλο με φόντο τους αμπελώνες της Σαντορίνης. Είναι ο θόλος του Οινοποιείου Μπουτάρη στο Μεγαλοχώρι και
σας προσκαλεί να ανακαλύψετε τα μυστικά της ιστορίας του κρασιού
στο νησί μέσα από ένα μοναδικό πολυθέαμα εικόνας και ήχου. Ενώ εσείς
απολαμβάνετε την ξενάγηση στους χώρους οινοποίησης, τα κρασιά παλαιώνουν ανενόχλητα στην υπόγεια κάβα παλαίωσης. Η συνέχεια είναι
ακόμα πιο θελκτική: μύηση στην τέχνη της οινογευστικής μαζί με απολαυστικές σαντορινιές νοστιμιές. Το Οινοποιείο Μπουτάρη αναδεικνύει
τη μαγευτική αύρα της Σαντορίνης και υπόσχεται να αποτελέσει μία μοναδική εμπειρία ζωής, λουσμένη στο αιγαιοπελαγίτικο φως!
Όσο διαβάζετε αυτές τις γραμμές, στο οινοποιείο Μπουτάρη της Σαντορίνης ετοιμάζονται για τον τρύγο που παραδοσιακά ξεκινάει τώρα στο νησί. Τα
σταφύλια θα φτάσουν στο οινοποιείο μέσα σε κοφίνια από ξύλο λυγαριάς, αλλά
με σύγχρονες μεθόδους συγκομιδής για να καταλήξουν είτε σε ανοξείδωτες δεξαμενές είτε σε δρύινα γαλλικά βαρέλια. Η συνέχεια έχει κάτι από παραδοσιακή
ντόπια τακτική και κάτι από σύγχρονη τεχνογνωσία οινοποίησης που η εταιρεία
φροντίζει να επικαιροποιεί. Μια τελετουργία που φέρνει στο στόμα μας γεύσεις
υψηλής ποιότητας με ονομασία προέλευσης (Ο.Π.Α.Π.): Σαντορίνη, Σελλάδια,
Καλλίστη, Καλλίστη Reserve, Νυχτέρι, Μανδηλαρία, Vinsanto, Αμπελιαστό,
Κουλούρα. Τα κρασιά του οινοποιείου Μπουτάρη Σαντορίνης επικεντρώνονται
αποκλειστικά στις γηγενείς ποικιλίες του νησιού, τις λευκές Ασύρτικο, Αηδάνι, Αθήρι και της ερυθρής αιγαιοπελαγίτικης Μανδηλαρίας που δίνουν περίπου
1.600 τόνους σταφυλιών. Αυτό μεταφράζεται σε 500.000 φιάλες κρασί τον χρόνο! Η φιλοσοφία είναι να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε περιοχή όπου υπάρχει ένα αντίστοιχο οινοποιείο.
Δεν είναι μόνο η ποσότητα που κάνει το οινοποιείο περίφημο. Από το 1989
που ξεκίνησε, είναι εξοπλισμένο με τα τελευταία μηχανήματα της διεθνούς τεχνολογίας οίνου, ενώ διεξάγει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη βελτίωση
των μεθόδων που αφορούν στο αμπέλι και στο κρασί. Αξιοποιεί το εύφορο ηφαιστιογενές κλίμα της Σαντορίνης που δίνει υγιή καρπό λόγω της ιδιοσύστασής
του αλλά και παραδοσιακές τεχνικές όπως τη σαντορινιά κουλούρα, αυτόν τον
ιδιαίτερο -και τόσο εντυπωσιακό!- τρόπο σύμφωνα με τον οποίον τα αμπέλια

Από την πρώτη χρονιά παρουσίασης του Tinos Jazz Festival πολλά πράγματα

αναπτύσσονται σε έναν σχηματισμό των κλαδιών τους που μοιάζει με καλάθι

έχουν αλλάξει στην Ελλάδα, το πνεύμα όμως και η ταυτότητα του φεστιβάλ έχουν

και που τα προστατεύει από τον θυμό των αιγαιοπελαγίτικων ανέμων και τις

μείνει αμετάβλητα. Πρόγραμμα υψηλού επιπέδου και φιλική ατμόσφαιρα υπόσχε-

πυρωμένες ακτίνες του ήλιου. Αμπέλια που ποτίζονται από τη βροχή και τη νυ-

ται και η 5η έκδοση του Φεστιβάλ με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Κοντρα-

χτερινή υγρασία.

φούρη, που κινείται από τα παραδοσιακά στοιχεία της τζαζ μέχρι πιο σύγχρονες

Το οινοποιείο με τον περίφημο θόλο είναι ένας επισκέψιμος χώρος, ανοιχτός

και μοντέρνες μορφές της. Ξεκινά την Παρασκευή 30 Αυγούστου με το “Tributeto

για το κοινό. Ο έλληνας και ξένος επισκέπτης μπορεί να απολαύσει στο ειδικά

Cole Porter” του Μάνου Θεοδοσάκη και στη συνέχεια το Κουιντέτο του Αλέκου

διαμορφωμένο μπαρ μια γευστική δοκιμή των κρασιών του οινοποιείου που συ-

Βρετού. Το Σάββατο 31 Αυγούστου εμφανίζεται ο Πέτρος Κλαμπάνης σε ντουέτο

νοδεύονται με ελαφριά πιάτα της τοπικής κουζίνας. Επίσης, να ξεναγηθεί στους

με τον J.M. Pilc, οι οποίοι θα δώσουν τη θέση τους στο Black Mamba του Λεωνίδα

χώρους του, να δει τα σημεία όπου γίνεται η ζύμωση και να πάρει μια γεύση της

Σαραντόπουλου. Το τριήμερο ολοκληρώνεται την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου σε μια

διαδικασίας. Μάλιστα, η ξενάγηση περιλαμβάνει ένα οπτικοακουστικό πολυθέα-

ιδιαίτερη βραδιά με τον μοναδικό γερμανό τζαζίστα Manfred Schoof και το κου-

μα στον ειδικά διαμορφωμένο λευκό θόλο του οινοποιείου όπου απεικονίζεται η

αρτέτο του. Τη βραδιά ανοίγει το Swinging Jazz Athenaum.

ιστορία του νησιού και της οινοπαραγωγής από τη μυθολογία έως και σήμερα.

Παράλληλα, θα διεξάγεται έκθεση φωτογραφιών από τα 4 πρώτα χρόνια του

Το στόμα και το μυαλό πλημμυρίζει ιδανικές γεύσεις οίνου, αυτού που οι

Tinos Jazz Festival, στο ισόγειο Ι.ΤΗ.Π. & Café όπου συμμετέχουν οι φωτογράφοι:

αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ότι ευφραίνει την καρδιά - κάτι ήξεραν. Επόμενος

Λευτέρης Αρβανίτης, Μαρκησία Αρμάου, Γιάννης Γρυπάρης και Ηλίας Ηλιάδης.

σταθμός, λοιπόν, οινοποιείο Μπουτάρη στη Σαντορίνη. Στις Κυκλάδες, υπάρχει
ακόμα χώρος και χρόνος να ευχαριστηθείς τις μικρές και τις μεγάλες απολαύσεις,
των αισθήσεων, του βήματος μπροστά.

>Οινοποιείο Μπουτάρη, Μεγαλοχώρι Σαντορίνης
> τηλ. 22860 81011
> Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 – 18:00

> Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
> Από 30 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου
> Έναρξη κάθε βράδυ στις 9.30

info

> Με ελεύθερη είσοδο

info
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Αλμυρές
...σελίδες
cba

κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

Ήρθε η ώρα της ανάγνωσης! Αγοράστε καινούργια,δανειστείτε
μεταχειρισμένα, ξαναδιαβάστε τα παλιά σας! Βιβλία!

Το λευκό μαργαριτάρι, της γνωστής από τη “Ρωσίδα παλλακίδα” Κέιτ
Φέρνιβαλ μας εισάγει στην κατά τα φαινόμενα παραμυθένια ζωή της Κόνι.
Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Ο άντρας της την αγνοεί και οι κοινωνικοί περιορισμοί στο αποικιακό καθεστώς της Ινδίας την πνίγουν. Η ζωή
της αλλάζει για πάντα μετά την επίθεση των Ιαπώνων στο Περλ Χάρμπορ.

I dived in the water... it was not the
first time, but there was something
refreshing. As Αugust begins you
have the feeling of a summer ending
but on the other hand you have this
feeling of the peak of a joyful time. The
summer has taken over, the rhythm
more relaxed than ever, and at the
same time everything around you is in
Ο κόσμος της γκρεμίζεται. Μαζί με τον γιο της και τον άντρα της αποφασίζουν να
ταξιδέψουν με τη θαλαμηγό τους “Το Λευκό Μαργαριτάρι” για να αναζητήσουν
καταφύγιο στη Σιγκαπούρη. Στη θαλαμηγό επιβαίνουν τρεις ακόμα φίλοι κι ένας
αινιγματικός καπετάνιος – κανείς άλλος δεν θα ήταν σε θέση εν καιρώ πολέμου να
οδηγήσει το Λευκό Μαργαριτάρι με ασφάλεια στις θάλασσες της Νότιας Κίνας. Η
αγωνία, η έλλειψη φαγητού, ο αδιάκοπος κίνδυνος και ο φόβος προκαλούν ακραίες
καταστάσεις μεταξύ των επιβατών. Εκείνο, όμως, που πραγματικά ανατρέπει τη ζωή
τους είναι η συντριβή ενός ιαπωνικού μαχητικού και η διάσωση του πιλότου του.
Από τις εκδόσεις Ωκεανίδα.
Και από τις εκδόσεις Μεταίχμιο,ο πολυαναμενόμενος Jo Nesbo με το τελευταίο μυθιστόρημά του Η λεοπάρδαλη. Στο βιβλίο αυτό ο Χάρι Χόλε βρίσκεται αντιμέτωπος
με τους σκοτεινότερους δαίμονές του. Προσπαθώντας να ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη κατά την εξιχνίαση της υπόθεσης του Χιονάνθρωπου, καταφεύγει
στο Χονγκ Κονγκ και στην παρηγοριά του οπίου. Στο μεταξύ στο Όσλο, δύο γυναίκες βρίσκονται νεκρές, έχουν πνιγεί στο ίδιο τους το αίμα. Τα ΜΜΕ τρελαίνονται.
Δεν υπάρχουν στοιχεία, η αστυνομική έρευνα έχει βαλτώσει και ο Χάρι –ο μόνος
που θα μπορούσε να βοηθήσει– είναι χαμένος. Όταν ο ιδιόρρυθμος επιθεωρητής
επιστρέφει στο Όσλο, καθώς μαθαίνει ότι ο πατέρας του είναι στα τελευταία του,
ο δολοφόνος ξαναχτυπά. Τα αντανακλαστικά του Χάρι ενεργοποιούνται και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην έρευνα, αν και δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία. Το
χειρότερο απ’ όλα όμως είναι ότι ο ψυχοπαθής δολοφόνος θα δοκιμάσει τον Χάρι σε
επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο.

great mobility. A festival, an exhibition,
a theatre production, a movie under the
stars. And to tell you the truth, it is the
best time to really enjoy them, they are
not a break from the crazy rhythms of the
city, or work. On the contrary, they are
part of relaxation, calming down and of
a time away from the everyday anxieties.
No need to programme anything, you
just open the guide and you make your
choice depending on your mood and
only that, without thinking about the
following day. It is the time when you
can enjoy a cultural event, then go for a
nice dinner and enjoy your drinks by the
sea or somewhere with the best view in
the world. Just make your pick...
Phevos Kallitsis

cba

Οι εκδόσεις Πόλις μας χαρίζουν ένα ακόμη έργο του Φίλιπ Ροθ. Το Αντίο
Κολόμπους, η νουβέλα που μας εισήγαγε στο έργο του Φίλιπ Ροθ, είναι μια
ασεβής και λαμπερή σάτιρα για τις νεανικές σχέσεις που διαλύονται από τις
προκαταλήψεις των τρίτων. Ο Νιλ Κλούγκμαν από το ταπεινό Νιούαρκ και
η Μπρέντα Πάτιμκιν από το προάστιο Σορτ Χιλς συναντήθηκαν και ερωτεύτηκαν με πάθος ένα καλοκαίρι στα τέλη της δεκαετίας του ΄50. Οι δυο
τους δόθηκαν ολοκληρωτικά σε αυτή τη σχέση, η καταγωγή του Νιλ όμως
δεν ταίριαζε με το περιβάλλον της Μπρέντα, κι έτσι η σχέση τους ήταν
καταδικασμένη εξαρχής. Μια πνευματώδης και σαρκαστική περιγραφή των
κοινωνικών ηθών της Αμερικής, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στις
κοινωνίες της Δύσης έως και τις μέρες μας. Η νουβέλα συνοδεύεται από πέντε διηγήματα που ποικίλουν σε ύφος, περνώντας από την απόλυτη άρνηση
έως την εκπληκτική τρυφερότητα και φωτίζοντας τις υπόγειες συγκρούσεις
που υπάρχουν στις οικογενειακές, κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις της
αμερικανικής εβραϊκής διασποράς.

Make your pick

photo: Giannis Vavitsas

Οι εκδόσεις Άγρα μας παρουσιάζουν το βιβλίο του Caryl Ferey, Μαπούτσε
με φόντο το σύγχρονο Μπουένος Άιρες. Η Ζανά είναι Μαπούτσε, κόρη
ενός λαού Ινδιάνων που όταν οι άλλοι τους έβλεπαν στην αργεντίνικη πάμπα τους πυροβολούσαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Αφού επιβίωσε από την οικονομική κρίση του 2001-2002, έγινε γλύπτρια και έκτοτε μένει μόνη της
στο Μπουένος Άιρες. Τώρα, στα 28 της χρόνια, υπολογίζει πως δεν χρωστά
πλέον τίποτε και σε κανέναν. Ο Ρουμπέν Καλδερόν είναι κι αυτός από τους
επιζήσαντες, ένας από τους ελάχιστους “υπονομευτές” που βγήκαν ζωντανοί από τις λαθραίες φυλακές όπου χάθηκαν ο πατέρας του και η μικρή
αδελφή του. Τριάντα χρόνια αφότου έχει ξανάρθει η δημοκρατία, ιδιωτικός
ερευνητής πλέον στην υπηρεσία των Γιαγιάδων της Πλατείας του Μάη, ο
Ρουμπέν αναζητά ακατάπαυστα τα παιδιά των εξαφανισθέντων που δόθηκαν για υιοθεσία επί δικτατορίας Βιντέλα, καθώς και τους εκτελεστές τους.
Τίποτε δεν προμηνύει τη συνάντηση της Ζανά και του Ρουμπέν, που τόσα
τους χωρίζουν. Ένα πτώμα όμως ανασύρεται από τα νερά του λιμανιού της
Λα Μπόκα και μαζί ανασύρονται φαντάσματα θυμάτων και καταπιεστών
που από ότι φαίνεται δεν εγκατέλειψαν ποτέ την Αργεντινή.
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First stop

Santorini
Next Stop

Syros

the Boutari Winery

Thanassis Baxopoulos:
Syros, night and day

Imagine a dazzling white dome rising above he vineyards of Santorini.
It is the dome of the Boutari Winery in Megalochori that invites you to
discover the mystic world of the island’s wine history through a unique
and impressive multimedia show. While you enjoy the tour of the winery,
the wines age peacefully in the underground cellar. And yet there is more.
You will be introduced to the art of wine tasting through the local wines
Santorini Boutari, Kallisti, Kallisti Reserve, Selladia, Kouloura and the
indulging sweet wines Vinsanto Boutari and Ampeliastos, and you will have
the opportunity to taste delicacies of the local cuisine. The Boutari Winery

Dialogue
with

White

J.& H. Vatti Gallery, Hermoupolis

The sculptor Praxitelis Tzanoulinos and the painter Thrassos Avaritsiotis
in an exhibition at the hotel Cavo Tagoo, Mykonos.

from September 21st to October
1st, 12.00 - 13.00 and 19.00 -22.00
“When I first came to Syros island I’ve been
attacked by the light. The eye must be slowly
accustomed to this almost unbearable clarity.
In the beginning, I was smiling silly all the day
without any reason. It was the affection of the
blue to my eye and my heart, later of course
I saw the wounds of the landscape and the
environment”. Irony, humor, curiosity and, most
of all, love to the people and the place is what
the photographer tries to share in his night and
day visions.

On beholding the works in this meeting in
Mykonos, one realizes that the dialogue is in
fact dual. The sculptor Praxitelis Tzanoulinos
and the painter Thrassos Avaritsiotis are
invited to converse with the white of the
Cycladic landscape. But the conversation in
this encounter will only take place when their
works first come together.

erode the surface like roots, just as the veinous lines
of prehistoric painting draw figures through chance
fissures of a rock.
In the works of both Tzanoulinos and Avaritsiotis
the love of fragments that give away Sculpture
converses with the love of bold gesture that comes
close to the heart of Painting. The two artists’ concern

sculptural

for rendering the world of their own forms, without

seashells is nature but they explore their form within

Starting

point

for

Tzanoulinos’s

ever forgetting the nature of their medium, leads to

their very substance, conversing with Avaritsiotis’s

Abstraction. To the same abstraction attained by the

expressionistic compositions that struggle to fill the

impact of the resolute Greek light on the white of

painterly void, relying only on the basic material

Mykonos, which thus becomes a spiritual topos, the

of their medium – colour. The gestural style of

white of Art.

Avaritsiotis’s trees annuls the barely-shaped image

Elizabeth Plessa

and converses with the incisions on Tzanoulinos’s
totemic complexes. Tzanoulinos’s silent female

serious
proposals

in those of Avaritsiotis’s works in which the lines

torsos seem to take shape as they emerge from their
amorphous raw material and find their correspondence
in Avaritsiotis’s anthropomorphic beehives that project
through painterly seas. In Tzanoulinos’s biomorphic
trees the fixation with the texture of metal claims pride
of place, in parity with their form, and is reflected

> Duration of exhibition:
3 August – 30 September
> Tel.: +30 22890 20100
> www.cavotagoo.gr

info

is filled with the magical aura of the island of Santorini and promises to be
a thrilling, once-in-a-lifetime experience!

> Boutari Winery, Megalochori, Santorini
> Tel.: +30 22860 81011
> Open to visitors: Daily 10.00 – 18.00

info
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Yannoulis
Halepas
in the Cultural Foundation of Tinos
With its 22 pieces, the Cultural Foundation’s
permanent Halepas exhibition - one of the most
important ensembles of Greek modern sculpture
– constitutes the most representative collection
of Halepas’ works from the period that many
characterize unsuccessfully as his post-rational
period (after 1916).
It was in Tinos that Halepas (1851-1938)
began creating again, after an almost forty-year
break due to his fragile psychological state - with

a personal style entirely different from that of
his youthful academic period, bringing (to what
degree unconsciously is difficult to say) modern
Greek sculpture close to the issues explored in
contemporary art. The connoisseur and the general
public will discover with these works new ways of
approaching the oeuvre of this significant artist,
who holds an almost archetypical place in modern
Greek sculpture, symbolizing the transition from
the amateur academism of the nineteenth and the

Bound
for
Tinos
The group exhibition “Bound for Tinos” in Cultural Foundation features
works by 16 contemporary artists of Tinos. The participating artists are either
born on the island or they have chosen it as place of residence. What brings them
together is an emotional attachment and an admiration for Tinos.
But what is it that makes this island so appealing to so many contemporary
artists? In what ways do they draw inspiration from it? “Bound for Tinos” presents
a series of readings of Tinos uniqueness, its different dimensions and meanings
through time. The viewer has the opportunity to discover how contemporary
artists have responded to the spirit and the atmosphere of Tinos.
This unique island has the rare gift of surprise – a gift we also seek out in a
work of art.
Artists: Yiannis Adamakos, John Gizis, Eleni Glini, George Kouvaras, Alekos
Kyrarinis, Alexandros Laios, Ioannis Lassithiotakis, Dimitris Bezas, Giannis
Brouzos, Margarita Myrogianni, Lefteris Naftis, Petros Touloudis, Maro Fasouli,
Constantinos Hadzinikolaou, Katerina Christidi, Dimitris Christidis
Curated by: Christoforos Marinos Duration: June 22 – October 28, 2013

early twentieth century to the conscious selfawareness and inquiry of the 1930s.

> Cultural Foundation of Tinos
Chora
> Tel.: +30 22830 24742-3
> www.itip.gr

info
Taste of Art
cba

article by:
Phevos Kallitsis

Syros is world famous for its Loukoumi, the local delight that is really hard
to resist. This year for two days Hermoupolis invites you to taste the local
endeavour and transforms Miaouli Square into a pastry land. But instead of just
organizing a two-day open air market with local products, the island promises
a real festivity, and the programme shows that the organizers are proven really
inventive.
On the 10th and 11th of August you will have of course the chance to savour
the local delight and get to know the various tastes. Moreover, you may watch
presentations of original recipes using loukoumi, a shadow theatre play with a
relevant central theme and of course music and dance, because no festival can
exist without them.
But the festival doesn’t end there, since they thought “Why not create art?”.
These small colourful cubic delights are an exceptional mean to create a mosaic.
So during the two days of the festival you will have the chance to observe nine
local artists to experiment with loukoumi as the first material for a mosaic.
The whole creative procedure will be open to the public and the result will be
presented at the square on the 11th of August, in nine canvases.
The events start at 19.00 so if you love folklore and tasting events don’t miss
it. Even for the local population, the festival offers a complete new approach.
Taste it!
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Seriously!

Θησαυροί από το
παρελθόν
Στην Ερμούπολη -αν και λίγοι το
γνωρίζουν- βρίσκεται ένα από τα
πιο παλιά αρχαιολογικά μουσεία
της χώρας μας, που ιδρύθηκε το
1834 και στεγάζεται στο χώρο του
Δημαρχείου.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου
περιέχει σημαντικό αριθμό ευρημάτων κυρίως από την περιοχή Χαλανδριανή, καθώς και ενδιαφέροντα
ελληνιστικά και ρωμαϊκά γλυπτά,
επιγραφές και επιτύμβιες στήλες.
Το Μουσείο είναι ανοιχτό Τρίτη με
Κυριακή, από 8.30 έως 15.00 και η
είσοδος στοιχίζει 2 ευρώ. Βάλτε στο
πρόγραμμά σας την επίσκεψη στο
Mουσείο μιας και βρισκόμαστε στα
εδάφη που γεννήθηκε ο Κυκλαδικός
Πολιτισμός.

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

se

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
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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
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ης
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Aqua sp
irit
Aqua Je και
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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

