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Το Serious μας πάει ταξίδι στα νησιά των Κυκλάδων. Σε τόπους ζηλευτούς, μοναδικής ομορφιάς, που

Φοίβος Καλλίτσης

συνδέονται για τους περισσότερους με την ξενοιασιά. Όμορφες παραλίες, ασπρισμένα σπίτια, άπλετο

Χαρά Λεδάκη
Γιώργος Μανίνης

φως, θυμάρι, αρμυρίκια. Όλα όσα έχει ανάγκη η ματιά για να αναστήσει την ψυχή. Όλα όσα στερούμαστε

Χρυσή Πυρουνάκη

μακριά από τη φύση. Όλα όσα δεν ανήκουν σε κανέναν παρά μόνο στο χρόνο και στη φυσική φθορά
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των παιδικών εκδόσεων. Έχει τιμηθεί από το
τον Κύκλο Παιδικού Βιβλίου και από τα Ελληνικά
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Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης
(ΕΒΓΕ). Από το 2010 δραστηριοποιείται και στο
εξωτερικό εικονογραφώντας κυρίως -αλλά όχι
μόνο- παιδικά βιβλία. Δουλειά της βρίσκεται στην
επίσημη σελίδα της στο fb: Sophia Touliatou
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Βασίλης Ευδοκιάς

ό,τι μας χαρίζει ευτυχία. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι σπουδαία ανάπτυξη να τσιμεντώσουμε τις

Φωτογραφίες

παραλίες και ότι έτσι θα βγάλουμε λεφτά, ας εξηγήσουν για ποιο πληθυντικό μιλάνε. Και επειδή δεν

Γιάννης Βαβίτσας

πρόκειται να σε πείσουν, βούτα βαθιά στο απέραντο γαλάζιο και όταν βγεις απαίτησε να νιώθεις την

Υπεύθυνοι Διανομής
Πάρος - Τάκης Παντελαίος

άμμο στα πόδια σου και να κάνεις σκιά στα μάτια με την παλάμη σου...

Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης
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Τήνος

Συναυλία με το αθηναϊκό
κουιντέτο “Δημήτρης
Δούνης” και τη σοπράνο
Ιωάννα Φόρτη, πραγματοποιείται στο θέατρο Κ.

17

φωτό: Mario Tama

cba

Σύρος

Η Μαρριέτα Φαφούτη
και η οκταμελής μπάντα της δίνουν συναυλία στις 21.15, στην
Πλατεία Μιαούλη, με
ένα δροσερό μουσικό
πρόγραμμα.

“Οι αντίθετοι κόσμοι
της φυσικής”. Δραστηριότητα για παιδιά που
διοργανώνει η δημοτική
βιβλιοθήκη Πάρου.

Σύρος

Ο θεατρικός όμιλος
Σύρου “Ο Σουρής”, παρουσιάζει την οπερέτα
“Ο Βαφτιστικός”, στο
Θέατρο Απόλλων στις
21.00.

Σύρος

ποδητί, στις 22.00.

Κέα
Έναρξη της 12ης Γιορτής Παραμυθιών, στο
Γιαλισκάρι, στις 12.00,
με αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών.

Σύρος

Συναυλία με τη ρεμπέτισσα Μαριώ, στην
Πλατεία Μιαούλη στις
21.15.

13

Σύρος
Η νέα ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου με την
παράσταση “Πάμε Ξανά”
στον χώρο Πολιτισμού

Σαντορίνη
Το κουιντέντο του
συνθέτη και πιανίστα
Σταύρου Λάντσια, στο
Μέγαρο Γκύζη στις
21.00.

10
Νάξος

Η παραγωγή του
Φεστιβάλ Αθηνών
“Ραμόνα Travel/Η γη
της καλοσύνης” της
Γλυκερίας Μπασδέκη,
παρουσιάζεται στον
Πύργο Μπαζαίου, στις
21.30.

Το μουσικό ταξίδι
συνεχίζεται με την
Ερωφίλη στο Μέγαρο
Γκύζη στις 21.00.

στις 21.15.

11

20

Οι Ολλανδοί Brooklyn
Brothers, στο Κηπάριο
της Μεταμόρφωσης,
στις 21.00 στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ Κιθάρας.

24

Νάξος

Σαντορίνη

“Μάνος Ελευθερίου”,

Σέριφος

Στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Σερίφου,
συναυλία του Χρήστου
Θηβαίου. Στο θεατράκι
στη Χώρα.

26
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Πάρος

30

Ξεκινά το Φεστιβάλ
Κιθάρας με το “Fuego
trio”, στο Θέατρο Απόλλων, στις 21.00.

Στο Cine Έναστρον,
στο Πάρκο Πάρου,
προβάλλεται στις
21.00 η ταινία του
Γουαν Καρ Βάι
“2046”.

Dancefest 2014, στο
κέντρο χορού Ακρο-

Σύρος

Πειραματική βραδιά
με κλασική και
σύγχρονη μουσική
στο πλαίσιο του 3ου
Φεστιβάλ Ακορντεόν
στο Θέατρο Απόλλων
στις 21.00.

Σύρος

Η Χαρούλα Αλεξίου,
σε μια συναυλία στον
χώρο πολιτισμού
“Μάνος Ελευθερίου”. Στις 21.15.

Στον Πύργο Μπαζαίου, στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Νάξου, θα
δώσει συναυλία ο Νίκος
Πορτοκάλογλου, στις
21.30.

Πάρος
Η παιδική παράσταση
της Κάρμεν Ρουγγέρη
“Το μαγικό κλειδί”,
στο ανοιχτό θέατρο του
Πάρκου Πάρου, στις
21.00.
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Σύρος

16
23

Πάρος

ζεται στο πλαίσιο του

03

17

Προβολή της γαλλικής
ταινίας animation “Le
Tableau”, στον Πύργο
Μπαζαίου στις 21.30.
Είσοδος ελεύθερη.

“Is it so?” παρουσιά-

20

Νάξος

Η παιδική παράσταση
της Ξένιας Καλογεροπούλου, “Η κοιμωμένη
ξύπνησε”, παρουσιάζεται στις 20.30, στο
θερινό σινεμά Παλλάς.

Η παράσταση χορού

19

Ολοκληρώνεται η
έκθεση αφιέρωμα στη
Γαλλίδα ζωγράφο
Ζενεβιέβ Κουτώ, στη
Δημοτική Πινακοθήκη
Μυκόνου.
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Σύρος

Σύρος

στις 21.00.
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10

Μύκονος

12

Τσόκλη στον Κουμάρο,

Κυριακή

Σάββατο

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Κυριακή

Σάββατο

Πέμπτη

Παρασκευή

Αύγουστος
Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Ιούλιος

29

Σύρος

Χορευτική βραδιά λήξης
του Φεστιβάλ Ακορντεόν με την Ομάδα
Ακορντεόν Σύρου και
τους Gadjo Dilo, στην
έπαυλη Τσιροπινά, στην
Ποσειδωνία στις 21.00.
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Ο βυθός της Γυάρου θα καθαριστεί, θα χαραχτούν υποβρύχια μονοπάτια για όσους θέλουν να

Ερευνητική αποστολή

απολαύσουν μια υποβρύχια βόλτα και θα τοποθετηθούν ασφαλή αγκυροβόλια γύρω από το νησί

07

se
αποστολή

στη Γυάρο
διαχείρισης και της θαλάσσιας χωροταξίας, έννοιες καινούριες για την Ελλάδα,

Η Γυάρος δε θέλει να μας αφήσει να φύγουμε, καθώς η πλώρη μας σχίζει τα ήσυχα

και πώς να τις εφαρμόσουν. Θα μάθουν πώς να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα

νερά του Αιγαίου. Μας περιμένουν πολλές ημέρες ανακαλύψεων και εξερεύνησης.

για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και να στηριχτεί η βιωσιμότητα των

Αυτή ήταν μόνο η αρχή.

κοινωνιών της Σύρου και της Άνδρου. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους πολίτες του μέλλοντος, τα παιδιά.

Στην αποστολή συμμετείχαν για λογαριασμό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

Προστασία, δε σημαίνει απαγόρευση. Σημαίνει σεβασμός για το φυσικό περι-

Κρήτης οι: Μ. Μυλωνάς, Κ. Βαρδινογιάννη, Α. Τριχάς, Γ. Αλεξανδράκης, Β. Σπανέ-

βάλλον και τις λειτουργίες του και ταυτόχρονα λύσεις για τη βιωσιμότητα της αλιείας

λη, Ν. Πουλακάκης, Π. Λυμπεράκης, Σ. Αντωνίου. Το πρόγραμμα ΚYKLAΔΕΣ LIFE

και των τουριστικών επαγγελμάτων. Ο βυθός της Γυάρου θα καθαριστεί, θα χαρα-

υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature

χτούν υποβρύχια μονοπάτια για όσους θέλουν να απολαύσουν μια υποβρύχια βόλτα

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα Prince Albert II.

και θα τοποθετηθούν ασφαλή αγκυροβόλια γύρω από το νησί, ούτως ώστε τα σκάφη
να ρίχνουν άγκυρα χωρίς να επιβαρύνουν τους πολύτιμους οικοτόπους ποσειδωνίας.

* Ο Χρήστος Παπαδάς είναι υπεύθυνος πεδίου και η Μαρία Λιβανού υπεύθυνη επικοινωνίας

Ένα σύστημα φύλαξης θα διασφαλίζει ότι τα μέτρα που θα έχουν ληφθεί από την

του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE του WWF Ελλάς.

Επιτροπή Συνδιαχείρισης θα γίνονται σεβαστά από όλους και όχι από λίγους.
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Κειμενο:
Χρήστος Παπαδάς, Μαρία Λιβανού*
Φωτογραφιεσ:
Χρήστος Παπαδάς/WWF Hellas

Μπουκαλάκια, λαβίδες, οινόπνευμα, σημειωματάρια, GPS, φωτογραφικές μηχανές, όλα αραδιασμένα στα πόδια μας. Οι ερευνητές οργανώνονται και έπειτα
από μια σύντομη ενημέρωση ξεχύνονται στο άγνωστο πεδίο της Γυάρου. Ο καθένας είναι εξειδικευμένος σε διαφορετικά είδη και όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να

Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE κοντεύει να γίνει ενός έτους και
τρέχει πλέον για τα καλά. Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 για να δημιουργήσει μία θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή πρότυπο γύρω από
τη Γυάρο και να εφαρμόσει μεθόδους πρωτοποριακές για τα ελληνικά
δεδομένα. Στόχος είναι η προστασία της φύσης και της μοναδικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, θα υποστηριχτεί και η βιωσιμότητα των κοινωνιών της Άνδρου και της Σύρου.
Μια πρότυπη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή όπου η φύση και ο
άνθρωπος θα συνυπάρχουν αρμονικά.

συνθέσουν το παζλ του νησιού και να αποτυπώσουν αυτό που ονομάζουμε χερσαία
οικοσυστήματα.
Ο ήλιος διαγράφει την ανοιξιάτικη πορεία του στον ουρανό, οι ώρες περνούν
γρήγορα, οι ερευνητές προχωρούν αργά με τα μάτια στραμμένα στο έδαφος, ψάχνουν κάτω από τις πέτρες, μέσα στους θάμνους, τοποθετούν παγίδες για έντομα
και κυνηγούν με ενθουσιασμό σαύρες ή συλλέγουν σαλιγκάρια. Είναι λες και βρί-

SALES

σκεσαι με την παρέα του Τομ Σόγιερ, αλλά στην ουσία όλο αυτό είναι το παιχνίδι
των ερευνητών του πεδίου, εκείνων των επιστημόνων που το εργαστήριό τους βρίσκεται κάτω από τα δέντρα και τους θάμνους.
Αυτή είναι μόνο η αρχή. Μέχρι το 2017, ερευνητές του Πανεπιστημίου Πα-

Στο πλαίσιο των πρώτων ερευνών που πραγματοποιούνται στο νησί είναι και η

τρών θα χαρτογραφήσουν το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού, ενώ ο πληθυσμός

μελέτη των χερσαίων οικοσυστημάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συστηματική

της μεσογειακής φώκιας, παρακολουθείται σταθερά από τη ΜΟm. Παράλληλα, θα

έρευνα και καταγραφή των οργανισμών - φυτών, ζώων καθώς και πτηνών που κα-

μελετηθούν οι κοινωνικές και οικονομικές δομές της Άνδρου και της Σύρου από

τοικούν σε μια περιοχή. Για το σκοπό αυτό, μια ομάδα εξειδικευμένων ερευνητών

το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Μετά την ολοκλήρωση των μελετών που αφορούν

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης συνοδευόμενη από την ομάδα πεδίου

στα χερσαία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, θα παραχθεί η απαραίτητη περιβαλ-

ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE του WWF Ελλάς, ένα Σάββατο μεσημέρι αποβιβάστηκαν στη

λοντική μελέτη προκειμένου να θεσπιστεί επίσημα η θαλάσσια προστατευόμενη

Γυάρο.

περιοχή. Για να γίνει αυτό όμως με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, θα πρέπει να δη-

Ένας τόπος εξορίας που από το 2002 και μετά αποτέλεσε πεδίο έρευνας για την

μιουργηθεί και μία επιτροπή συνδιαχείρισης που θα προτείνει και θα συμφωνήσει

εξακρίβωση της παρουσίας ενός μοναδικού πληθυσμού της απειλούμενης άμεσα με

στα απαραίτητα μέτρα της περιοχής και μελλοντικά θα διαχειρίζεται και την ίδια

εξαφάνιση μεσογειακής φώκιας Monachus monachus. Όμως η Γυάρος, εκτός από

την περιοχή. Μια επιτροπή στην οποία κομβικό ρόλο θα παίζουν οι κοινωνίες της

τον σημαντικότερο ίσως πληθυσμό Μεσογειακής φώκιας της Ανατολικής Μεσο-

Σύρου και της Άνδρου, των δύο κοντινότερων νησιών στη Γυάρο, και συγκεκριμέ-

γείου, φιλοξενεί και άλλους πολύτιμους θαλάσσιους θησαυρούς όπως ποσειδωνίες

να ομάδες όπως οι ψαράδες, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο τουριστικός κλάδος και το

και τραγάνες (τα λεγόμενα και νηπιοτροφεία της θάλασσας). Γι’ αυτό, και με την

λιμενικό σώμα.

υποστήριξη των τοπικών φορέων και ψαράδων, το 2011 το νησί εντάχθηκε στο ευ-

Προκειμένου να στηθεί αυτό το “τραπέζι διαβούλευσης” θα γίνουν μια σειρά

ρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Τρία χρόνια αργότερα,

από σεμινάρια σε όλους τους φορείς που θα εμπλακούν αλλά και στην ομάδα του

βρισκόμαστε πλέον εδώ, μπροστά στο επιβλητικό κτίριο των φυλακών.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE. Όλοι θα μάθουν τι σημαίνουν οι έννοιες της οικοσυστημικής
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Η ζωή σύντομη...

Τολμηρά χορευτικά βήματα

“Πιστεύω πως ο στόχος να φέρεις το αμύητο κοινό κοντά σε οποιαδήποτε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, αξίζει ν’ αποτελέσει το όραμα μιας ολόκληρης ζωής”

cba

Συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιού

Εργαστήρια Σύγχρονου Χορού, Αυτοσχεδιασμού, Κλασικού Μπαλέτου, Τεχνικής
Graham, Contact Improvisation κ.ά., περιλαμβάνει το Αkropoditi DanceFest, που
διοργανώνει το Χοροθέατρο Ακροποδητί
για δεύτερη χρονιά, στην Ερμούπολη. Πρόκειται για ένα τολμηρό χορευτικό εγχείρημα, καθώς έως τις 20 Ιουλίου, εκτός από τα
εργαστήρια που υλοποιούν περισσότεροι
από 15 χορευτές, δίνονται και δεκάδες παραστάσεις με στόχο να φέρουν κοντά στο
χορό ακόμα και όσους δεν συνδέονται στενά μαζί του. Ανάμεσα τους το dance solo
Off-Beat του Σλοβάκου Milan Tomášik
(10/7), η παράσταση Between με τη Μάνια
Παπαδημητρίου (13/7), το σόλο με τίτλο
“Τα χέρια” της performer Μαρίνας Μαζαράκη (17/7), ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός
Tabula Rasa από τους χορευτές Σταυρούλα
Σιάμου, Αλέξη Τσιάμογλου, Δημήτρη Σωτηρίου (18/7).

Η Αγγελική Σιγούρου, χορογράφος, χορεύτρια και
ψυχή του Akropoditi DanceFest, μιλά στο Serious
για τις ...βάσεις πάνω στις οποίες πατά η διοργάνωση.
> Τι στόχο έχει το φετινό Φεστιβάλ Χορού;
Να εξελιχθεί ως θεσμός, να ωριμάσει, να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις επιθυμίες όλων όσοι
θα συμμετάσχουν με οποιονδήποτε τρόπο, να γίνει
σιγά σιγά ένας σταθερός τόπος και χρόνος συνάντησης ανθρώπων με κοινό αντικείμενο ενδιαφέροντος, καλλιέργειας και έρευνας το σύγχρονο χορό
και θέατρο.
> Ποια είναι τα δυνατά χαρτιά του Dance Fest 2014;
Πρώτα απ’ όλα μια αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων
που βρίσκονται πίσω από το Φεστιβάλ, το αγαπούν
και το στηρίζουν. Έπειτα ένας τολμηρός συνδυασμός εργαστηρίων με ποικίλο περιεχόμενο, που
απευθύνονται τόσο σε άτομα χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία, όσο και σε νέους επαγγελματίες
αλλά και σε επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία
και δράση στους δύο χώρους.
> Ένα φεστιβάλ χορού σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, κατά πόσο μπορεί να προσελκύσει όσους
αγαπούν το χορό και να τους κάνει να μπουν στο

πλοίο για να συμμετάσχουν στα εργαστήρια;
Οι λόγοι για να έρθει κάποιος, είτε από ένα άλλο μέρος
της Ελλάδας, είτε από μια άλλη χώρα ή από μια άλλη
ήπειρο ακόμα, μπορούν να ξεκινούν από τον απλό
συνδυασμό “καλοκαίρι-νησί-εκπαίδευση” και να επεκτείνονται φυσικά στην επιλογή ενός Φεστιβάλ που
θα τους προσφέρει γνώση, εξέλιξη και έναν ποιοτικό
επαναπροσδιορισμό του αντικειμένου που αγαπούν.
> Οι παραστάσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή
σε όσους θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια;
Οι παραστάσεις, όπως και οι ανοιχτοί αυτοσχεδιασμοί, οι προβολές, οι παρουσιάσεις και το free
stretching, απευθύνονται στον καθένα ανεξαρτήτως
συμμετοχής στα εργαστήρια, και οργανώνονται
ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο: για να μπορέσουν οι κάτοικοι του νησιού όπως και οι επισκέπτες του, να
έρθουν σε επαφή με το έργο διαφόρων καλλιτεχνών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
> Βλέπετε σιγά σιγά με τα χρόνια το αμύητο κοινό
να αποκτά πιο κοντινή σχέση με το χορό;
Ευτυχώς ναι, το βλέπω. Και πιστεύω πως ο στόχος
να φέρεις το αμύητο κοινό κοντά σε οποιαδήποτε
μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, αξίζει ν’ αποτελέσει το όραμα μιας ολόκληρης ζωής.

η Τέχνη αιώνια
Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποδίδουν στη μουσική

Δανίας (Det Kongelige Kapel) που θα παρουσιάσει ένα

θεραπευτικές ιδιότητες, παρομοιάζοντάς την με βάλσα-

διήμερο γκαλά όπερας, με σολίστ την υψίφωνο και μό-

μο για την ψυχή και το σώμα. Γι’ αυτό και το Φεστιβάλ

νιμη συνεργάτιδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Βασι-

Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων, ανατρέχει φέτος στον

λική Καραγιάννη (Τρίτη 12 και Πέμπτη 14 Αυγούστου,

σπουδαιότερο γιατρό της αρχαιότητας, και στέκεται

Opera mix). Λίγες μέρες πριν, το Φεστιβάλ ανοίγει με

στην πρώτη φράση από τους “Αφορισμούς” του. Οι ευ-

το κουιντέτο “Δημήτρης Δούνης” της αθηναϊκής μαντο-

καιρίες φευγαλέες λοιπόν, και η ζωή σύντομη, η Tέχνη

λινάτας Ν. Λάβδας, που με τη σολίστ Ιωάννα Φόρτη θα

όμως είναι σίγουρα αιώνια -αν και εδώ χρησιμοποιούμε

αποδείξουν πως ο Χατζιδάκις αγαπούσε τον Vivaldi, τι-

τον όρο “τέχνη” με την ευρεία έννοια- ενώ ο Ιπποκράτης

μώντας τον μεγάλο έλληνα συνθέτη, με την αφορμή της

αναφέρεται στην ιατρική επιστήμη. Έτσι, το Φεστιβάλ,

συμπλήρωσης των 20 χρόνων από τον θάνατό του (Σάβ-

που κλείνει αισίως φέτος τα δέκα χρόνια, εξακολουθεί να

βατο 9 Αυγούστου). Από το πρόγραμμα δε λείπουν ούτε

επενδύει στην τέχνη και κατ’ επέκταση στην αιωνιότητα,

φέτος κλασικά διαμάντια του παγκόσμιου ρεπερτορίου

ακόμα κι αν οι καιροί δεν το επιτρέπουν...

που ερμηνεύονται σπάνια, όπως το αφιερωμένο στην αυ-

Με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιάννο Μαργαζιώτη,

τοκράτειρα Μαρία Θηρεσία, Σεπτέτο του Beethoven, το

από τις 9 έως τις 17 Αυγούστου, το Διεθνές Φεστιβάλ

Οκτέτο του Bruch, (Σάββατο 16 Αυγούστου, Diamonds

Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων επιστρέφει δυναμικά,

Are Forever), αλλά και αγαπημένα γαλλικά τραγούδια

τιμώντας παράλληλα την επέτειο της συμπλήρωσης των

(Τετάρτη 13 Αυγούστου, Sous le ciel de Paris). Η αυλαία

150 χρόνων του Θεάτρου Απόλλων, που το φιλοξενεί

για το φετινό φεστιβάλ, πέφτει με το μουσικοθεατρικό

από την πρώτη στιγμή, και με επίσημη προσκεκλημένη

αναλόγιο “Τα παραμύθια της Σεχραζάντ” σε σύλληψη

την Καμεράτα της αρχαιότερης ορχήστρας του κόσμου

και σκηνοθεσία της Μάγδας Μαυρογιάννη (Κυριακή 17

με έτος ιδρύσεως το 1448, της Βασιλικής Όπερας της

Αυγούστου).

Chrisanthi Zarari
Jewelry Designer
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Loukoumartre

στις Κυκλαδες

Πολιτισμός σε μεγάλες
δόσεις
Κειμενο:
Γεωργία Ματσούκα

γραμμοφώνου και του φυσικού ακουστικού ήχου των

εκτιμήσει. Την επομένη, “Πάμε ξανά” στον μεγάλο

οργάνων. Δυο μέρες μετά, ο Αρίστος Βαμβακούσης,

συναυλιακό χώρο, γιατί μόνο εκεί χωράνε οι οπαδοί

ο Μανώλης Πάππος, ο Θοδωρής Μέρμηγκας και ο

της Νατάσσας Μποφίλιου και του νέου της άλμπουμ

Τόσο πολλές εκδηλώσεις σε ένα τόσο δα
νησί. Ήχοι παντού κι από παντού. Ρομαντικό
τάνγκο, σουίνγκ όπως οι Gadjo Dilo το εννοούν, παραδοσιακά, λαϊκά, κλασική, χατζιδακική, σύγχρονη, ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
Όποιο είδος μουσικής σου έρθει στο μυαλό,
μέσα είσαι. Φεστιβάλ, μεμονωμένοι καλλιτέχνες, μικρά ονόματα, μεγάλα ονόματα, ενδογενές πολιτιστικό προϊόν ή εισαγωγές από την ελληνική και διεθνή σκηνή, το Σύρος Πολιτισμός
για τρίτη χρονιά γεμίζει το πρόγραμμά του, του
νησιού και το δικό μας. Άλλοτε με ελεύθερη είσοδο κι άλλοτε με χαμηλό εισιτήριο.

Δημήτρης Μαραγκός μας ξεναγούν στη Πιάτσα της

με τον Στάμο Σέμση. Ακουστικό πρόγραμμα φτιαγμέ-

Άνω Σύρου όπου περπάτησε ο Βαμβακάρης κι όπου

νο δια χειρός Καραμουρατίδη και Ευαγγελάτου, όπου

μεγάλωσαν μουσικά και οι ίδιοι. Φόρος τιμής και ευ-

η Μποφίλιου δεν παύει να πειραματίζεται κάνοντας τα

καιρία να σιγοτραγουδήσουμε ό,τι εμπνεύστηκε ο πα-

τραγούδια, τα δικά της και άλλων, αγνώριστα. Στις 27,
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Θεματοφύλακες Ρεμπέτικου
Στο τέλος του Ιούλη, η Σύρα τραγουδάει στη γλώσ-

τέρας της λαϊκής μουσικής.

Έτσι, λοιπόν, κομμάτι κομμάτι το Loukoumi Festival χτίζει έναν θεσμό
που στόχο έχει να αναδείξει όλες τις πλευρές του λουκουμιού, να ξανασυστήσει το λουκούμι σε ντόπιους και επισκέπτες και, γιατί όχι, να δημιουργήσει και
μια νέα γεύση λουκουμιού.
Πέρυσι, προσφέρθηκε ενάμιση τόνος λουκούμια από τους πέντε παραγωγούς του νησιού σε περισσότερους από 4.000 επισκέπτες.
Φέτος, στις 23 και στις 24 Αυγούστου, ανάμεσα σε άλλα θα δημιουργηθεί ένα νέο ψηφιδωτό, ενώ η Άνω Σύρος θα μεταμορφωθεί για μια ημέρα
σε Loukoumartre, στα χνάρια της παριζιάνικης Montmartre. Παράλληλα, οι
επισκέπτες θα μπορούν να γευτούν το παραδοσιακό λουκούμι από τους λουκουμοποιούς του νησιού και επτάζυμο παραδοσιακό ψαθούρι.
Ζητήσαμε από τον εμπνευστή και κινητήρια δύναμη του φεστιβάλ, Χάρη
Βεκρή, να μας πει δυο λόγια για το Loukoumi Festival 2014.

μια, ανάμεσα σε μουσικούς που θα παίζουν διάφορα είδη μουσικής. Το φεστιβάλ και φέτος θα περιλαμβάνει προβολές, δρώμενα για παιδιά, συνταγές με
λουκούμι και πολλές εκπλήξεις τις οποίες προετοιμάζουμε.
> Ποιος είναι ο φετινός στόχος του φεστιβάλ;
Ο στόχος του είναι να καθιερωθεί σαν ένα σημαντικό φεστιβάλ του νησιού και
συγχρόνως να προβληθεί όσο το δυνατό περισσότερο, προωθώντας με τον καλύτερο τρόπο το τοπικό μας προϊόν αλλά και το νησί μας.
Το λουκούμι, μπορεί να ξεκίνησε κατακτώντας τα παλάτια των σουλτάνων, συνεχίζει ωστόσο ανανεωμένο να συνδέεται με το παρόν και θέτει τις
βάσεις για το μέλλον. Περισσότερα για το Φεστιβάλ Λουκουμιού θα βρείτε
στην επίσημη σελίδα στο Fb, loukoumi festival.

ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας συστήνει τον νέο του
δίσκο “Η αγάπη δυναμώνει”, αλλά και δύο νέους ερ-

Φρέσκιες δισκογραφίες

Το Loukoumi επιστρέφει πιο φρέσκο από ποτέ στα πάτρια εδάφη!
Ένα φεστιβάλ γλύκισμα που με την περσινή -επίσημη πρώτη- κατάφερε να μας ξαναγνωρίσει την ξεχωριστή αυτή μπουκιά αλλά και
τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτήν. Το παραδοσιακό
συριανό γλύκισμα απέκτησε το τραγούδι του, έγινε video και χρησιμοποιήθηκε ως υλικό για να φτιαχτεί ένα πανέμορφο ψηφιδωτό... για
φάγωμα.

μηνευτές από τους οποίους πλαισιώνεται.

Φέτος, θα πάρουμε πρώτες γεύσεις από επόμενες

Οι εικαστικές τέχνες, παρούσες στο Σύρος Πολι-

κυκλοφορίες. Στις 28 Ιουλίου, η Μαριέττα Φαφούτη

τισμός. Εκθέσεις διαδέχονται η μια την άλλη σε όλες

και η 8μελής μπάντα της φέρνουν κύματα δροσιάς και

οι διαθέσιμες αίθουσες του νησιού. Από εκείνες που

φωτός με ποπ, ντίσκο, μιούζικαλ, μέχρι και σπαγγέτι

ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, τα “στοιχειώδη” και

γουέστερν ήχους. “Shine” είναι ο τίτλος της συναυ-

τα “ταξίδια-διασταυρώσεις” κάνουν μια στάση και

λίας, όπως κι ένα από τα τραγούδια της που θα κυ-

στη Σύρο. Παρακολουθείστε αντιστοίχως. “Δεν θέλει

κλοφορήσουν. Στην Πλατεία Μιαούλη, λέει να φέρει

ο άνθρωπος πολλά να ζήσει, λίγο να φάει, λίγο να πιεί,

τα πάνω κάτω με τις ιστορίες, τις ενορχηστρώσεις και

να αγαπηθεί, να ερωτευτεί, να επιθυμήσει, να χαίρεται

τους χαρακτήρες που υποδύεται.

του ήλιου το φως, να αντέχει στο σκοτάδι και να στο-

σα της: Μαριώ στις 20, Ρεμπετιέν στις 29 και σύγχρο-

Τρία δυνατά ονόματα στο λατομείο Καραβέλα, νυν

χάζεται ψηλά, ψηλότερα να φτάνει” γράφει ο Χρήστος

νοι ντόπιοι νέοι θεματοφύλακες του ρεμπέτικου στις

χώρος πολιτισμού “Μάνος Ελευθερίου”, τραγουδούν

Μποκόρος στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού του

31. Μια στάση της καλοκαιρινής της περιοδίας κάνει η

το προσωπικό τους ρεπερτόριο και παρουσιάζουν την

χώρου. Συνάδει με τον τίτλο της έκθεσής του, 17/7-

ρεμπέτισσα Μαριώ μαζί με τον νέο λαϊκό ερμηνευτή

επερχόμενη δισκογραφική τους δουλειά με στιχουργό

30/8, στην αίθουσα “Αλ. Παναγούλη”.

Βαγγέλη Δούβαλη και δύο ακόμα εξαιρετικούς συνερ-

τον Οδυσσέα Ιωάννου. Μικρούτσικος και Κότσιρας

Μια άλλη αποτύπωση της πραγματικότητας επιχει-

γάτες τους, για να μας θυμίσουν ρεμπέτικα, παλιά και

στις 5 Αυγούστου και μαζί τους η Ρίτα Αντωνοπού-

ρεί η Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη στην Πινακο-

σύγχρονα λαϊκά, σμυρναίικα και παραδοσιακά κομμά-

λου. Στις 10, ακόμα δυο δισκογραφικές δουλειές, των

θήκη Κυκλάδων. Αφαιρετικός παραστατικός εξπρεσι-

τια. Από τη ρομαντική μελαγχολία μέχρι τους γλεντζέ-

ανερχόμενων Λάζαρου Σαμαρά και Χρυσούλας Κε-

ονισμός, σε μια προσπάθεια να μεταδώσει την έντονη

δικους τόνους υπόσχονται να μας πάνε οι Ρεμπετιέν

χαγιόγλου, στην Πιάτσα. Η ελληνική διαχρονική στιγ-

συναισθηματική και ασυγκράτητη προσμονή για την

με την αυτοσχεδιαστική τους διάθεση. Ρεπερτόριο

μή εμπλουτισμένη με ξενόγλωσσα κομμάτια, για φωνή

κατάκτηση της ζωής. Από τις 26 Ιουλίου μέχρι τις 27

ελληνικό παραδοσιακό αλλά και ρεμπέτικο, αυτό του

και ακορντεόν από δυο μουσικούς που η Σύρα έχει ήδη

Αυγούστου.

> Τι περιλαμβάνει το Loukoumi Festival 2014:
Συνεχίζεται το περσινό επιτυχημένο πείραμα κατασκευής ψηφιδωτών έργων
τέχνης με πρώτη ύλη το λουκούμι. Το φετινό φεστιβάλ είναι προσανατολισμένο περισσότερο στα παιδιά. Φέτος, μετακομίζουμε την πρώτη ημέρα στην Άνω
Σύρο και τη μετατρέπουμε σε ένα είδος Montmartre του Παρισιού ονομάζοντας την Loukoumartre. Εκεί, μαζί με τους λουκουμοποιούς που θα κερνάνε
λουκούμι θα υπάρχουν καλλιτέχνες που θα φτιάχνουν ψηφιδωτά από λουκού-
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22810 89170

ΤΗΝΟΣ
Νικ. Γκύζη 9
22830 22659

ΝΑΞΟΣ
Πλατεία
Πρωτοδικείου
22850 25584

12
σύρος

se

se

Καλοκαίρι Τέχνης
Τρεις εικαστικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στη Σύρο επιμελείται ο κριτικός τέχνης, Γιάννης Παπαφίγκος. Το Serious παρουσιάζει
αποσπάσματα της κριτικής του σχετικά με την οπτική του κάθε καλλιτέχνη.

Μαρία Δουζενάκη Πρώτη ατομική

> Αίθουσα “Ροΐδης”
> Καθημερινά 10.30-13.30 &
19.30-22.30

info

12/7-22/7

Η Μαρία Δουζενάκη, στην πρώτη της ατομική έκθεση, με προσεκτικές και ταυτόχρονα επίμονες πειθαρχημένες
χειρονομιακές κινήσεις, μαγνητίζει και παράλληλα οικειοποιείται την εξωτερική υπάρχουσα κατάσταση, την οποία
μεταφέρει δημιουργικά, στο προσωπικό ζωγραφικό της πεδίο. Μέσω πολλαπλών σταδίων επεξεργασίας, επεμβαίνει
πολυδιάστατα στη διαμόρφωση και μορφοποίηση μιας φόρμας η οποία αποτυπώνει το ιδιαίτερο προσωπικό της ύφος.
Με αφοσίωση, μέθοδο και επιμονή μεταλλάσσει την εικόνα της απτής πραγματικότητας και του εξωτερικού φυσικού
κόσμου.
Στη παρούσα ενότητα έργων, η καλλιτέχνιδα καταπιάνεται με τα ζητήματα που αφορούν στη γυναικεία παρουσία,
στην αποστολή της και στην ανάδειξη του ρόλου της μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου κοινωνικού γίγνεσθαι. Η εικόνα
της αν και σε μερικούς πίνακες δεν είναι προφανώς εμφανής, ανιχνεύεται όμως υπαινικτικά μέσα από την κατάλληλη
ενσωμάτωση στοιχείων και συμβόλων. Σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιεί, αξίζει να σημειώσουμε ότι επιλέγει τη
μικτή τεχνική (μολύβι, ξυλομπογιά ακουαρέλας, ξηρό παστέλ, μελάνι και γκουάζ).

4/8-13/8

Μαρία Νταγιαντά Άνθρωποι, βλέμματα, αναζητήσεις
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Εδώ και τρία χρόνια ξεκίνησε αυτό το νέο κίνημα καλλιτεχνών στη Σύρο με στόχο τη δημιουργία μιας διαφορετικής
προσέγγισης μεταξύ των καλλιτεχνών και του κοινού. Για να
έρθουν κοντά αυτοί οι κόσμοι, οι καλλιτέχνες του Open Art
Studio γίνονται εξωστρεφείς και πρωτότυποι, ανοίγοντας τα
εργαστήριά τους και προσκαλώντας τον κόσμο να τους παρακολουθήσουν επί τω έργω και να συζητήσουν μαζί τους.
Ως κίνηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού τα εργαστήρια
είναι διάσπαρτα σε όλη τη Σύρο, δίνοντας την ευκαιρία στον
επισκέπτη να ανακαλύψει την Τέχνη παράλληλα με τις άλλες
ομορφιές του νησιού.
Έτσι λοιπόν, είναι ανοιχτοί -με ολόκληρη τη σημασία της
έννοιας- από τις 15 Ιουλίου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ψάξτε
το ενημερωτικό φυλλάδιο με τις ακριβείς ώρες επίσκεψης σε
κάθε στούντιο.

Η ανάταση, η μαγεία και το βαθύ συναίσθημα, είναι αυτά που αναδεικνύονται μέσα από τη ζωγραφική της Μαρίας Νταγιαντά. Στις εικαστικές της περιπλανήσεις, τρέφεται από το ποιητικό-λυρικό στοιχείο, συγκινείται βαθύτατα
από τον άνθρωπο και την άδολη φύση που γέννησε τους μύθους και την υψηλή
τέχνη. Η παρουσία της ανθρώπινης μορφής -συχνά αυτοβιογραφικής- ενταγμένης στον χώρο, πότε αρμονικά και πότε αντιπαραθετικά, σχεδόν πάντα σε στάση μετωπική, από τη μια υποδηλώνει μια τάση απομόνωσης και αποξένωσης,
από την άλλη όμως εκφράζει την ανάγκη αλλά και την επιθυμία για επικοινωνία
με τον θεατή, μέσα στο πλαίσιο ενός αέναου κοινωνικού γίγνεσθαι.
Στην παρούσα έκθεση, η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει έργα μεγάλων διαστάσεων σε λάδι, αλλά και μικρότερα μικτής τεχνικής.

Χρυσάνθη Παλάντζα Περί έρωτος

15/8-24/8

Οι αισθητικοί προσανατολισμοί της

έρωτας, θάνατος. Φαίνεται όμως ότι το δεύ-

Χρυσάνθης Παλάντζα θα μπορούσαν να

τερο επισκιάζει τα άλλα δύο, επιβάλλοντας

συνοψιστούν στα εξής: αφοσίωση στη ζω-

το δικό του κανόνα: τον θρίαμβο της ζωής, τη

γραφική που συμπυκνώνει το βιωμένο, το

γαλήνη της βιωμένης εμπειρίας.

οικείο, το ρεαλιστικό. Όσον αφορά στην τε-

Δουλεύει κατά βάση τα λάδια, πάντα με

χνική της από τη μια είναι προϊόν μελέτης και

τη βοήθεια σχεδίου συνήθως από κάρβουνο,

ενασχόλησης και από την άλλη αποτύπωση

ενώ χρησιμοποιεί πινέλο και ποτέ σπάτουλα.

ειλικρινούς εξομολόγησης. Ούσα ανθρωπο-

Στην παρούσα έκθεση, δεσπόζουσα θέση

κεντρική, καταπιάνεται με πρόσωπα της κα-

κατέχει το πολύπτυχο σε σπειροειδή μορφή,

θημερινότητας αλλά και της φαντασίας της,

έργο εμβληματικό και μνημειακό, καθώς

με μια ζωγραφική που η ωριμότητά της αντα-

συμβολίζει χωρίς να εξωραΐζει τη προσωπι-

γωνίζεται την ευαισθησία και το συναίσθημα

κή πορεία του ανθρώπου από την άνοδο μέ-

που αναδύεται με το άγγιγμα του χρώματος

χρι την πτώση, όπου το ερωτικό στοιχείο, η

πάνω στο μουσαμά. Το αγαπημένο της θεμα-

ερωτική συνύπαρξη αποθεώνονται, εν είδει

τικό ρεπερτόριο σχετικά περιορισμένο: ζωή,

ύμνου, σε αυτό το υπέρτατο συναίσθημα.

Θ. Σπερχειού 10
Ερμούπολη
22810 76501
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Συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιού

Ο Jacob Moe και η Cassandra Celestin μιλάνε για το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου που διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά στη Σύρο. Το
όραμά τους πραγματώνεται σε έναν τόπο που αγαπάνε έτσι κι αλλιώς
και τον οποίον θεωρούν τον πλέον πρόσφορο για μια τέτοια διοργάνωση, που φέτος εγκαινιάζει το διαγωνιστικό της τμήμα. Το δίδυμο, έχοντας κάνει ήδη μια πορεία στον κινηματογραφικό χώρο της Αμερικής,
φέρνει μαζί του το μεράκι για την έβδομη τέχνη, φέρνει τους φίλους
του και μας προσκαλει στον κόσμο του.

SIFF 2014

Ταινίες στην ακροθαλασσιά

> Πώς πήρατε την απόφαση να οργανώσετε ένα διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου στη Σύρο;
Cassandra: Αγαπάμε και οι δύο τη Σύρο, μεγαλώσαμε εδώ κι έχουμε οικογενειακούς δεσμούς με το νησί. Μετά τις σπουδές μας, νιώσαμε την επιθυμία να
βρεθούμε στην Ελλάδα: Σκεφτήκαμε πως κάτι επιτακτικό και ιδιαίτερο συνέβαινε στο ελληνικό σινεμά. Ταυτόχρονα, δεν θέλαμε να εργαστούμε σε ένα
ήδη αυστηρά θεσμοθετημένο περιβάλλον. Ξεκινώντας το φεστιβάλ στη Σύρο,
μας δόθηκε η ευκαιρία να εργαστούμε σε ένα περιβάλλον που ήδη γνωρίζουμε
και αγαπάμε. Έτσι δουλέψαμε χωρίς πολλούς περιορισμούς. Επίσης, όλο το
εγχείρημα έρχεται να αναδείξει την ήδη γνωστή πολιτιστική και βιομηχανική
ιστορία του νησιού.
Jacob: Κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, ασχοληθήκαμε με τον κινηματογράφο με πολλούς τρόπους και εργαστήκαμε σε διαφορετικές κινηματογραφικές παραγωγές. Μαζί με φίλους από το Pomona College στο Los Angeles, CA
έχω κάνει μερικές ταινίες μικρού μήκους κι έχω εργαστεί σε ένα ντοκιμαντέρ
του Kirby Dick στο Silver Lake.
> Από την Αμερική στη Σύρο. Ένας τόσο μικρός τόπος τι το διαφορετικό
προσφέρει ώστε να φιλοξενήσει ένα διεθνές φεστιβάλ;
J. Ακριβώς επειδή το νησί είναι τόσο μικρό, είναι ο κατάλληλος τόπος για να
φιλοξενήσει ένα διεθνές φεστιβάλ. Θα υποδεχθούμε σκηνοθέτες, παραγωγούς,
φίλους και σινεφίλ από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο στο προσιτό και οικείο
περιβάλλον της Σύρου. Οι διαφορετικές εξαιρετικές τοποθεσίες του νησιού θα
αποτελέσουν το ιδανικό περιβάλλον για κάθε προβολή, εργαστήριο ή συζήτηση του φεστιβάλ.
C. Χωρίς συζήτηση, οι τοποθεσίες από μόνες τους ήταν μεγάλη έμπνευση. Η
δυνατότητα να προβληθούν ταινίες στην ακροθαλασσιά ή στα ναυπηγεία της
Ερμούπολης είναι ένα μεγάλο προνόμιο, το οποίο καθιστά κάθε προβολή μια
καθολική εμπειρία.
> Ποια είναι η σχέση σας με την Ελλάδα και τη Σύρο;
C. Η μητέρα μου είναι Ελληνίδα και από μικρό παιδί περνούσα δύο μήνες
κάθε καλοκαίρι στη Σύρο. Μπορεί η οικογένειά μου να ζει μόνιμα στην Αθήνα
αλλά οι γονείς μου επέλεγαν να περνούν τα καλοκαίρια τους στη Σύρο, μαζί
με τους φίλους που κατάγονται από εδώ. Για μένα, η Σύρος είναι σαν δεύτερο
σπίτι. Θυμάμαι το Σαν Μιχάλη, αυτή την πολύ όμορφη απομονωμένη περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι των γονιών μου. Άλλες εικόνες που έρχονται στο
μυαλό είναι η κίνηση στην Ερμούπολη ή το να παρακολουθώ μια ταινία στο
θερινό Παλλάς με παρέα.
J. Έρχομαι στην Ελλάδα από όταν γεννήθηκα• πήγα και στο σχολείο για ένα
χρόνο, στη δευτέρα δημοτικού, στην Αίγινα. Η σχέση μου με την Σύρο ξεκίνησε πριν δέκα καλοκαίρια.
> Τι είναι το Syros International Film Festival και τι περιλαμβάνει φέτος;
Jacob/Cassandra: Φέτος διοργανώνουμε διαγωνιστικό τμήμα για ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Τουρκία. Στην
κριτική επιτροπή θα συμμετέχουν ανάμεσα σε άλλους η παραγωγός Μαρία
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“Θέλουμε να
δημιουργήσουμε ένα νέο
όλο και μεγαλύτερο χώρο
για τον κινηματογράφο,
να προβάλουμε ταινίες
από τη Σύρο, την Ελλάδα,
το Νότιο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο.”
Μανδράκη, η σκηνοθέτης Πέννυ Παναγιωτοπούλου, καθώς και ο πεζογράφος και σεναριογράφος
Θανάσης Βαλτινός. Τα βραβεία έχουν φιλοτεχνηθεί στην Τήνο από τηνιακό μάρμαρο και για την
τελετή λήξης ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός ετοιμάζει για την Ορχήστρα των Κυκλάδων ένα πρόγραμμα με τέσσερα μουσικά θέματα από ταινίες.
Συνολικά θα προβληθούν περίπου 50 ταινίες.
> Ταρσανάς, Αστέρια, Άνω Σύρος. Είναι μερικές
από τις τοποθεσίες όπου θα γίνουν οι προβολές.
Τι σημαίνουν για σας αυτά τα μέρη;
J&C: Όλες αυτές οι τοποθεσίες είναι πανέμορφα
μέρη της Σύρου. Εμείς ως διοργανωτές του φεστιβάλ θέλουμε να αναδείξουμε αυτούς τους τόπους.
Υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να καλέσουμε
κόσμο για να παρακολουθήσει τις διάφορες εκδηλώσεις σε αυτούς τους χώρους; Είμαστε πολύ
χαρούμενοι που φέτος φιλοξενούμαστε στο θερινό Παλλάς και στο Θέατρο Απόλλων. Ένας από
τους στόχους μας είναι επίσης να ενεργοποιούμε
χώρους που δεν χρησιμοποιούνται συχνά για πολιτιστικά δρώμενα. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε
χώρους στη Σύρο με ξεχωριστό τρόπο ώστε να δημιουργείται η κατάλληλη ατμόσφαιρα ειδικά για
κάθε προβολή. Είμαστε ένα μικρό φεστιβάλ και
αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να κάνουμε
κάθε χρονιά.
> Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται
μόλις για δεύτερη φορά, με πλούσιο πρόγραμμα

και συμβολική είσοδο (μόλις 2 ευρώ) για τις κινηματογραφικές προβολές. Πώς εξασφαλίζετε
χρηματοδότηση;
J&C: Σαν αστική μη κερδοσκοπική ελληνική
εταιρία είχαμε τη δυνατότητα να λάβουμε οικονομική στήριξη από το Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
το οποίο θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του φεστιβάλ για φέτος. Είμαστε εξαιρετικά
ευγνώμονες στο ίδρυμα καθώς και σε όλους τους
ιδιώτες από τη Σύρο και άλλα μέρη της Ελλάδας
και του εξωτερικού, που χάρη στην στήριξη τους
το φεστιβάλ γίνεται πραγματικότητα. Ένα άλλο
πολύ σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης μας
για φέτος είναι χορηγίες που προέρχονται από
διάφορες επιχειρήσεις του νησιού, ταυτόχρονα
έχουμε συνεχώς τη στήριξη από τους ιδιοκτήτες
των χώρων όπου γίνονται οι προβολές. επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο της Σύρου για
την οικονομική στήριξη που μας παρείχε φέτος.
> Πιο είναι το όραμά σας για το SIFF;
J&C: Να δημιουργήσουμε ένα νέο όλο και μεγαλύτερο χώρο για τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, να προβάλουμε ταινίες από τη Σύρο, το Νότιο
Αιγαίο, την Ελλάδα, και την Μεσόγειο, να αναπτύξουμε το ειδικό ενδιαφέρον για την περιοχή
μέσα από διαγωνιστικά τμήματα και διαφορετικά
καλλιτεχνικά δρώμενα (όπως κάνουμε και φέτος).
> Τι σας εξέπληξε από την έως τώρα εμπειρία
στην υλοποίηση και την οργάνωση του φεστιβάλ;

Eίναι χαοτικό -όπως λένε οι κακές γλώσσες- το
ελληνικό στοιχείο;
J&C: Είμαστε μία μικρή ομάδα που οργανώνει το
φεστιβάλ, έτσι χρειάζεται να τρέξουμε προσωπικά για na πραγματοποιηθεί το καθετί, η χρηματοδότηση, ο προγραμματισμός, η έρευνα για τους
χώρους προβολών, όλα γίνονται ταυτόχρονα. Μας
ενθουσιάζει όμως κάθε βήμα ξεχωριστά, όσο πιο
δημιουργικά γίνεται κάτι τόσο καλύτερα. Aπό τη
δημιουργία του μαρμάρινου βραβείου, τον σχεδιασμό του περιπτέρου του φεστιβάλ μέχρι τη συνεργασία με ένα νέο καλλιτέχνη από την Αθήνα
για τη φετινή αφίσα. Θα φαντάζεστε πως φέρνουμε έναν αέρα οργάνωσης από την άλλη πλευρά
του Ατλαντικού, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν θα
μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τους εξαιρετικούς φίλους και συνεργάτες μας εδώ.
To Syros International Film Festival θα διεξαχθεί
από 26 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει διαγωνιστικό τμήμα για ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την
Τουρκία. Επίσης, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται προβολές ταινιών του John Cassavetes και του
Elia Kazan, workshop σχετικά με το observational
documentary, προβολές avant-garde ελληνογαλλικών συμπαραγωγών, προβολή βωβού κινηματογράφου, εικαστική έκθεση κ.ά. Ενημερωθείτε
για το πλήρες πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας
www.syrosfilmfestival.org.
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Μεταξύ κονσόλας
και αυτοσχεδιασμ
ού

Συνεντευξη:
Βαγγέλης Αραγιάννης

Με δύο σχεδόν ταυτόχρονες κυκλοφορίες, καθεμιά και με άλλο σχήμα, ύφος και προσέγγιση, ο πιανίστας Pascal Le Boeuf εμφανίζει δυο
διαφορετικές όψεις του μεγάλου του ταλέντου. Στο “Pascal’s Triangle”,
ξεκίνησε με την ιδέα να κάνει εκτενή χρήση των ηλεκτρονικών και των
δυνατοτήτων του στούντιο, αλλά αυτό που τελικά ηχογράφησε ήταν ένα
εντελώς ακουστικό σετ, χρησιμοποιώντας το πιο σύνηθες μικρό σχήμα
της τζαζ: ένα πιάνο τρίο. Ο νεαρός από τη Santa Cruz της Καλιφόρνια
μαζί με την κοντραμπασίστα Linda Oh και τον ντράμερ Justin Brown,
απαρτίζουν ένα interactive τρίπολο, που μέσω της συνομιλίας των τριών οργάνων επεκτείνει διαρκώς τις οκτώ όμορφες μελωδίες (όλες τους
γραμμένες από τον πιανίστα). Αν και σύντομο σε διάρκεια το άλμπουμ
καταφέρνει στα μόλις 33 του λεπτά να αφήσει μια αίσθηση πληρότητας
περνώντας από πολλούς τόπους και αγγίζοντας τους E.S.T. (“Ηome In
Strange Places”), τον Bill Evans (“Song For Ben Van Gelder”), τον Chick
Corea (“Revisiting A Past Self”), την κλασική μουσική (“Variations
On A Mood”). Αντίθετα το “Remixed”, όπως λέει κι ο τίτλος του, είναι
πλημμυρισμένο από ηλεκτρονικά, λούπες και προετοιμασμένους ήχους.
Ο Pascal και ο δίδυμος αδελφός του, ο σαξοφωνίστας Remy Le Boeuf,
με τον οποίο μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό, επανέρχονται στο υλικό
του “In Praise of Shadows”, της προηγούμενης κοινής τους δουλειάς ως
Le Boeuf Brothers.

Ακολουθώντας εδώ έναν πολύ διαφορετικό τρόπο δουλειάς, αναπλάθουν τις
πρωτότυπες συνθέσεις τους, που είχαν ηχογραφηθεί με ένα συμβατικό κουιντέτο, κινούμενοι μεταξύ κονσόλας, πρόσθετου παιξίματος και αυτοσχεδιασμών.
Στην ουσία, όπως μας εξηγεί ο Pascal Le Boeuf, η διαδικασία του remixing είναι
παρόμοια με αυτήν που ακολουθεί ένας μουσικός της τζαζ που επεξεργάζεται
αυτοσχεδιάζοντας ένα γνωστό κομμάτι.
> Τι μουσική άκουγες μεγαλώνοντας στη Santa Cruz;
Ο Remy κι εγώ ακούγαμε πολλή λάιβ τζαζ στο Kuumbwa Jazz Center. Μουσικοί
όπως ο Chris Potter, ο Danilo Perez και ο Brad Mehldau ήταν οι πρώτοι τζαζ
καλλιτέχνες που ανακάλυψα στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια. Είχα μια ασυνήθιστη συλλογή δίσκων που επεκτεινόταν χρονικά προς τα πίσω, ξεκινώντας από
τους σύγχρονους και φτάνοντας προς την πλούσια ιστορία της μουσικής.
> Πότε αποφάσισες ότι ήθελες να γίνεις μουσικός;
Πάντα ήθελα να κάνω κάτι δημιουργικό. Είχαμε γονείς επιστήμονες και αναπτύξαμε ενδιαφέροντα και έξω από τη μουσική, οπότε ήταν δύσκολο να διαλέξουμε.
Ήθελα να γίνω συνθέτης ή μηχανικός ρομποτικής. Αν και θεωρώ και τους δύο
τομείς εξίσου δημιουργικούς, επέλεξα τη μουσική γιατί πίστευα ότι εκεί είχα περισσότερα να προσφέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς έναν δημιουργικό
τρόπο έκφρασης, είναι το πιο όμορφο από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Εκτός
αυτού η μουσική είναι ένας κοινωνικός τύπος τέχνης και πάντα μου άρεσαν οι
συνεργασίες.
> Όπως έχεις πει, ο τρόπος που βιώνουν τη μουσική οι νεότερες γενιές έχει αλλάξει. Πώς επηρεάζει αυτό τη δική σου προσέγγιση;
Ως άνθρωπος της “νεότερης γενιάς” πιστεύω ότι μπορεί κανείς να αγκαλιάσει τη

μουσική σε διάφορα επίπεδα. Εκτός από την ομορφιά που βρίσκεται στη λαμπερή φωτιά μιας ζωντανής εκτέλεσης, έχω αναπτύξει μεγάλη εκτίμηση στο
να ακούω μουσική σε hi-fi με καλά ακριβή ακουστικά. Θεωρώ ότι αυτό είναι
πιο σύνηθες για τη νέα γενιά και κάτι που πολλοί αφοσιωμένοι φίλοι της τζαζ
δεν καταλαβαίνουν. Από την άλλη, οι νέοι είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την
αισθητική της στιγμιαίας αλληλεπίδρασης που έχει η ζωντανή τζαζ. Δεν θεωρώ
καλύτερη ούτε την εμπειρία της ζωντανής μουσικής ούτε εκείνη που βασίζεται
στα ακουστικά. Καθεμιά έχει τις αξίες της. Μου αρέσει να δημιουργώ μουσική
που μπορεί να εκτιμηθεί και στα δύο αυτά επίπεδα.
Ως παραγωγός και ηλεκτρονικός μουσικός τρέφω μεγάλη εκτίμηση στα λεπτά
σημεία που βρίσκονται στο να κάνεις με δημιουργικό τρόπο την ηχογράφηση,
την παραγωγή, το μιξάρισμα και ασυνήθιστη ηχητική επεξεργασία. Επίσης
προτιμώ τα τραγούδια να έχουν μια λογική διάρκεια, ώστε να επιτρέπουν στον
ακροατή να διατηρεί επαφή με ολόκληρη την εξέλιξή τους. Ως συνθέτης πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο για να δώσουμε σχήμα
στον ήχο. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν και μερικές θυσίες όταν δημιουργούμε
μουσική με αυτόν τον τρόπο. Όταν γίνεται πολλή παραγωγή, συχνά η ηχογραφημένη εκτέλεση δεν μπορεί να αναπαραχθεί ζωντανά. Αυτού του είδους η μουσική βιώνεται καλύτερα με καλά ακουστικά, ώστε να ακούσει κανείς όλες τις
λεπτομέρειες.
> Για το νέο άλμπουμ σου σκόπευες αρχικά να χρησιμοποιήσεις και ηλεκτρονικά. Πώς κατέληξες σε ένα εντελώς ακουστικό τρίο;
Κατά τη δημιουργική διαδικασία αναρωτιέμαι διαρκώς για ό,τι κάνω. Δουλεύει;
Στέκει από καλλιτεχνική άποψη; Φτάνει σε μένα πλήρες νοήματος; Αρχική μου
πρόθεση γι’ αυτό το άλμπουμ ήταν να βασίζεται στην παραγωγή συνδυάζοντας
αυτοσχεδιαστική τζαζ και ελεκτρόνικα. Ξανακοιτάζοντας τις πρώτες ηχογραφήσεις, συνειδητοποίησα ότι είχαμε συγκεντρώσει υλικό για δύο ξεχωριστά άλμπουμ. Μου άρεσαν πολύ τα ακουστικά στοιχεία όπου δεν υπήρχαν καθόλου
ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα το “Home In Strange Places” είναι επηρεασμένο
από το “Cloud of Flies” του Louis Coles. Ηχογραφήθηκε με ένα διαρκές σολ
ύφεση από ανεστραμμένο σαμπλ πιάνου σε κάθε όγδοο πέμπτης. Αν και δεν το
περιλάβαμε αυτό το σαμπλ στο CD, αν το ακούσει κανείς θα διαπιστώσει ότι
το τραγούδι ακολουθεί ακριβώς τον μετρονόμο. Ο Justin είναι σπουδαίος στο
να διατηρεί τη ρυθμική του ελευθερία και δημιουργικότητα όταν παίζει με ένα
κομπιούτερ.
>Έχεις πει ότι υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στους καλλιτέχνες που με τη χρήση των ηλεκτρονικών κάνουν remix τις ιδέες άλλων και στους μουσικούς της
τζαζ που ερμηνεύουν τα στάνταρντ…
Και στις δυο περιπτώσεις καλλιτέχνες με διαφορετικά μουσικά λεξιλόγια ερμηνεύουν συνθέσεις άλλων. Δεν είναι μόνο η αισθητική της τζαζ, είναι η παράδοση
που χτίστηκε πάνω στην ιστορία αυτής της μουσικής. Το βλέπω σαν μια φυσική
εξέλιξη για την τζαζ που συνδυάζει τα μέσα που επιτρέπει η σύγχρονη τεχνολογία στις ηχογραφήσεις.
> Μίλησέ μας για την ιδέα σας να κάνετε το άλμπουμ “Remixed”
Έχω παρατηρήσει ότι η κοινότητα της ηλεκτρονικής μουσικής αναπτύσσεται
με τα συνεργατικά remix. Αν και η ηλεκτρονική παραγωγή είναι εν γένει μια
μοναχική διαδικασία, οι καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να αναπτύξουν μια κοινότητα αναπλάθοντας τις ιδέες ο ένας του άλλου με το remix, ενώνοντας δυο
τραγούδια μεταξύ τους, ανασυνθέτοντας κτλ. Για μένα αυτό είναι παρόμοιο με
ό,τι έκαναν οι μουσικοί της τζαζ με τα τραγούδια των παλιών show. Με τον ίδιο
τρόπο οι ηλεκτρονικοί παραγωγοί αναπτύσσουν με remix διαφορετικές εκτελέσεις των σημερινών στάνταρντ. Με άλλα λόγια, το remixing είναι παρόμοιο με
τη στιγμιαία πράξη του αυτοσχεδιασμού. Θα μπορούσα να αναπτύξω μια ιδέα
σε ένα σόλο, στο οποίο θα ανταποκριθεί ο Justin ερμηνεύοντας την ιδέα μου. Το
ίδιο γίνεται και με το remixing, αλλά σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και με ολόκληρη τη σύνθεση: εγώ κάνω την ηχογράφηση και με το remix ο καλλιτέχνης
ανταποκρίνεται με τη δική του ερμηνεία στην ιδέα μου. Υπάρχουν πολλοί στην
κοινότητα της τζαζ που ασπάζονται το πάθος αυτό για την ηλεκτρονική μουσική
και το “Remixed” φέρνει στο φως τη σχέση ανάμεσα στις δύο μουσικές και τους
καλλιτέχνες τους και τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασίες.
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> Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σου;
Θα κάνω περιοδεία στην Καλιφόρνια με το Pascal’s Triangle και τον Dayna
Stephens. Με τον Dayna δουλεύουμε μερικές ηχογραφήσεις που συνδυάζουν
τζαζ με παραγωγή που βασίζεται στα ηλεκτρονικά και ελπίζουμε να τις κυκλοφορήσουμε σύντομα. Επίσης, σχεδιάζω να κυκλοφορήσω ηχογραφήσεις που
έκανα με τον Ben Van Gelder, την Linda Oh, τον Justin Brown, τον Amborse
Akinmusire και άλλους. Επίσης, με την Linda και τον Justin μόλις τελειώσαμε
την ηχογράφηση ενός άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Με τον Remy
είμαστε στη διαδικασία της σύνθεσης για το επόμενο άλμπουμ των Le Boeuf
Brothers, όπου θα υπάρχουν έγχορδα και θα περιλαμβάνει τη δουλειά που έκανε
για τη Chamber Music America με τίτλο “A Dream: The Musical Imagination of
Franz Kafka”.
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Παντελής Βούλγαρης
Κινηματογραφική πρόκληση
ο βίος των γυναικών
cba

Συνεντευξη:
Φοίβος Καλλίτσης
phever@gmail.com

Με 30 χρόνια σταθερής παρουσίας και 12
ταινίες μεγάλου μήκους, έχει κερδίσει το στοίχημα με τους κριτικούς και το κοινό. Η “Μικρά Αγγλία”, το επιτυχημένο βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη, ήταν ένα υλικό που περίμενε
αρκετά χρόνια να φτάσει στη μεγάλη οθόνη,
ωστόσο η επιμονή του δημιουργού δικαιώθηκε. Στην επιτυχία της ταινίας συνέβαλε σημαντικά η Άνδρος, ως εικόνα και ως ενέργεια
των κατοίκων. Η μαγεία του κειμένου, οι εικόνες του νησιού και η επιθυμία του κινηματογραφιστή να εξερευνά τον τόπο, κέρδισαν
κοινό και κριτικούς. Απόδειξη αυτού, όπως
διατυπώνει και ο ίδιος, ότι “δεν είναι εύκολο
μέσα σε δυο μήνες να κάνεις 300.000 άτομα να
βγουν από τα σπίτια τους και να πάνε να δούνε
την ταινία σου”. Χωρίς συνταγή, ο Παντελής
Βούλγαρης στηρίζεται στην ειλικρινή ματιά
του, στην παρατήρηση και την αγάπη του για
τον κινηματογράφο.

> Τι σας τράβηξε την προσοχή στο μυθιστόρημα;
Η Μικρά Αγγλία έχει μία δυνατή ιστορία, σημαντικούς χαρακτήρες· είχε και την Άνδρο, ένα τόπο που
αγαπώ ιδιαίτερα. Ήταν λογικό να θέλω να τη μεταφέρω στη μεγάλη οθόνη. Η Μικρά Αγγλία υπήρχε
σαν επιθυμία αρκετά χρόνια, είχε την τύχη να γυριστεί τώρα.
>Τι ήταν αυτό που καθυστέρησε τη μεταφορά του;
Μια ιδιαιτερότητα αυτής της τέχνης είναι ότι η
ιδέα και η επιθυμία εξαρτώνται από τον οικονομικό παράγοντα. Μιλάμε για την πιο ακριβή τέχνη. Η
γυναίκα μου, η Ιωάννα Καρυστιάνη, κατάφερε να
γράψει την ιστορία μόνη της, με μολύβι και χαρτί.
Εγώ, για να μεταφέρω αυτή την ιστορία χρειάζομαι
κόσμο, ένα ολόκληρο συνεργείο, τους ηθοποιούς,
τα μηχανήματα και τον χρόνο. Μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω μπορώ πλέον να υπολογίσω το
ύψος αυτού του κόστους για κάθε ιδέα που μου έρχεται. Είχα επιχειρήσει άλλες δύο φορές χωρίς επιτυχία. Είμαστε τυχεροί που, σε αυτή την περίοδο
της κρίσης, βρέθηκαν άνθρωποι από την Άνδρο να
μας στηρίξουν οικονομικά κι έτσι ένα όνειρο παλιό
βρήκε τον τρόπο να πραγματοποιηθεί.

> Πόσο εύκολο είναι να κάνει κάποιος γυρίσματα σε ένα ελληνικό νησί, στον τόπο που διαδραματίζεται η ιστορία και να μη βρει πιο εύκολους
και προσβάσιμους τόπους; Ειδικά σε μια εποχή
που η επικοινωνία των νησιών με την ξηρά δεν
είναι τόσο εύκολη.
Στις ταινίες που έχω κάνει μέχρι τώρα, ο χώρος
που θα γυριστεί είναι πολύ σημαντικός για εμένα. Ας πούμε στο “Happy Day”, που είναι μια
ιστορία για τη Μακρόνησο, θα μπορούσα να
είχα βρει ένα σημείο της Αττικής που να θυμίζει
νησί και να αποφύγω όλη αυτή την ταλαιπωρία
των μετακινήσεων στη Μακρόνησο, εκείνη την
εποχή με καΐκια, καθώς και τα προβλήματα που
αντιμετωπίσαμε εκεί όσον αφορά στη διατροφή,
τη στέγαση αλλά και των γυρισμάτων. Πιστεύω
ότι ο χώρος που διαδραματίζεται η ιστορία και
κατ’ επέκταση το γύρισμα, λειτουργεί τόσο για
εμένα όσο και για τους συνεργάτες μου συγκινησιακά. Αποφεύγω, λοιπόν, να αλλάξω τον τόπο
της ταινίας και, για λόγους οικονομίας, να πραγματοποιήσω την ταινία σε μια πιο συμφέρουσα
επιλογή. Ας πούμε η “Ψυχή Βαθιά”, που είναι
για τον Εμφύλιο Πόλεμο, θα μπορούσε ένα με-

γάλο μέρος της να γυριστεί στην Πάρνηθα. Έχουμε κι εδώ βουνά, όμως τα βουνά της Καστοριάς
και της Μακεδονίας, όπου είχαν διαδραματιστεί
τα επεισόδια λειτουργούσαν για εμένα και τους
συνεργάτες μου λυτρωτικά, μια διαδικασία που
δουλεύει υπόγεια σε όλους όσους συμμετείχαμε
σε αυτή την ιστορία. Από τη στιγμή λοιπόν που η
ιστορία της Μικράς Αγγλίας άρχισε να γυρίζεται
στην Άνδρο, όλοι οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια
τους, δούλεψαν κοντά μας, έπαιξαν σε σκηνές
πλήθους.

> Η Μικρά Αγγλία είναι μια ιστορία με δυνατούς
γυναικείους χαρακτήρες που τόσο συχνά ιχνηλατείτε. Τι είναι αυτό που τραβάει την προσοχή σας σε
αυτούς;
Σε όλες τις φάσεις της ζωής υπάρχει μία σημαντική γυναικεία παρουσία ξεκινώντας από τη μητέρα,
μετά στη σύντροφο, την αδερφή και πάει λέγοντας.
Το γυναικείο στοιχείο είναι σημαντικό, χαρακτηριστικό και ανιχνεύσιμο από εμένα, δηλαδή σε όποια
ιστορία έχω να κάνω με γυναικείους χαρακτήρες
προσπαθώ να τους προσεγγίσω και να τους καταλά-

βω, όσον αφορά τη διαφορετική εποχή, τις επιλογές
στη ζωή. Έτσι πάντα με γοητεύουν οι ιστορίες που
αναφέρονται σε γυναίκες, το ίδιο έγινε στις “Νύφες”
στα “Πέτρινα χρόνια”. Δεν είναι θέμα προτίμησης, η
αλήθεια είναι ότι αποτελούν πρόκληση για εμένα οι
ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον βίο γυναικών.
> Ο Μαρκ Φερό λέει ότι “σε όποια εποχή και να
διαδραματίζεται μία ταινία πάντα μιλάει για την
εποχή της”. Οι ταινίες σας είναι μια αλληγορία για
το σήμερα ή μια διερεύνηση του παρελθόντος;
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Από τη στιγμή που η ιστορία της Μικράς
Αγγλίας άρχισε να γυρίζεται στην Άνδρο, όλοι
οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους, δούλεψαν
κοντά μας, έπαιξαν σε σκηνές πλήθους
Εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο προσπάθησα να δω και να καταλάβω τον τόπο που
ζω, τον τόπο που δουλεύω, τους ανθρώπους του. Από την άλλη πλευρά, αυτός
ο τόπος δεν είναι μία χώρα που έχει τελειώσει τα ερωτήματά της με το παρελθόν και πιστεύω ότι υπάρχουν πάντα ανοιχτά ερωτήματα που ο κινηματογράφος και γενικότερα η τέχνη μπορεί να τα πλησιάσει και να τα ερμηνεύσει και
γι’ αυτό η πλειοψηφία των ταινιών μου αναφέρονται σε παλαιότερες εποχές.
Άλλωστε, τα σύγχρονα ερωτήματα χρειάζονται χρόνο για να μπορέσεις να τα
πλησιάσεις και να τα ερμηνεύσεις. Αν κάποιος ασχοληθεί με τον Εμφύλιο, θα
καταλάβει ότι ένας εμφύλιος πόλεμος δεν είναι μία απλή ιστορία και στη δικιά
μας την περίπτωση ακόμη δεν έχουν δοθεί απαντήσεις.

What an eye’s
experience
cba

Κειμενο:
Σωκράτης Ακριβός

Το τελευταίο διάστημα το Hermoupolis CineDoc έχει αποτελέσει μια
από τις πιο ευχάριστες και συνάμα πρωτότυπες εκδηλώσεις τις οποίες έχει
φιλοξενήσει το νησί μας.
Από τον τίτλο ίσως να φαίνεται ότι πρόκειται για προβολές ταινιών, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα. Ξεκινώντας από την επιλογή και προβολή μιας συγκε-

Προβολή σε τέσσερα
ιστορικά κτίρια

κριμένης ταινίας, σκοπός του CineDoc είναι να πλαισιώσει την κινηματογραφική
εμπειρία με ένα σύνολο δραστηριοτήτων, με σκοπό να διεγείρει τη φαντασία του
θεατή και όχι μόνο. Έτσι η μουσική, ο χορός, η υποκριτική, το video art, η γαστρονομία χρησιμοποιούνται ως “μοχλός” για να προκαλέσουν στο θεατή απρόσμενες
εμπειρίες.

> Ανήκετε στη γενιά που δημιούργησε τον νέο ελληνικό κινηματογράφο.
Πώς βλέπετε το “weird wave of greek cinema” όπως παρουσιάζουν οι ξένοι
κριτικοί τη νέα γενιά ελλήνων κινηματογραφιστών;
Θεωρώ ότι αυτή η νέα γενιά των δημιουργών στον κινηματογράφο, αλλά όχι
μόνο, ψάχνει να βρει, όπως είναι πολύ φυσικό, μία κατεύθυνση για να ερμηνεύσει τη σημερινή πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ταλαντούχα
γενιά, νέοι άνθρωποι που αγαπούν τον κινηματογράφο, που δουλεύουν κάτω
από δύσκολες συνθήκες. Τα οικονομικά είναι περιορισμένα και ένας κινηματογραφιστής πρέπει να κάνει ταινίες όχι μόνο για να εκφραστεί, αλλά και για
να μάθει το μέσο. Βλέπω, λοιπόν, μία γενιά αποφασισμένη να ψάξει, να μάθει
και να ερμηνεύσει τον τόπο και τους ανθρώπους. Αν και φαίνεται ότι είναι μια
μεγάλη ομάδα, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να ερμηνεύει τα πράγματα,
παρά την τάση που υπάρχει στο εξωτερικό να βλέπουν μόνο το παράξενο σε
αυτές τις ταινίες. Μου αρέσουν αρκετές από αυτές, και ίσως επειδή η Ελλάδα
είναι στο στόχαστρο αυτή την εποχή να είναι και ένα μέσο για να μπορέσουν
οι σκηνοθέτες να δείξουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, στο διάλειμμα της ταινίας, το οποίο είναι μεγάλο σε διάρκεια, το
CineDoc προσφέρει λαχταριστά εδέσματα (fingerfood, γλυκά) και καλεί καλλιτέχνες, τεχνίτες, επιστήμονες να δημιουργήσουν έργα τέχνης με βάση τις εντυπώσεις
τους από την ταινία και τις αντιδράσεις του κοινού! Χαρακτηριστική ήταν η τελευταία προβολή της ταινίας “Breath of the Gods”, στης οποίας το διάλειμμα ακολούθησε γιόγκα performance συνοδεία πιάνου, στο κέντρο της Ερμούπολης. Πριν την
προβολή της ταινίας πραγματοποιείται το “Special Γεύμα & Συζήτηση” με καλεσμένο ομιλητή. Το θέμα της συζήτησης είναι σχετικό με το ύφος της ταινίας. Το
γεύμα είναι προσφορά τοπικών επιχειρήσεων. Ο χώρος του γεύματος εναλλακτικός:
από μια βιβλιοθήκη και ένα μουσείο μέχρι ένα κουρείο.
Συνολικά θα λέγαμε ότι το Hermoupolis CineDoc όχι μόνο προεκτείνει την
πνευματική απόλαυση που προέρχεται από το έργο, αλλά καινοτομεί προσπαθώντας
να “συντονίσει” τον θεατή με το έργο, πριν και κατά τη διάρκεια της προβολής. Σε
κάθε καλλιτεχνικό δρώμενο, για να υπάρχει η μέγιστη μεταφορά του μηνύματος
του πομπού-καλλιτέχνη στον δέκτη-θεατή χρειάζεται και οι δύο να μοιράζονται μια
κοινή γλώσσα. Η σχέση του καλλιτέχνη με το θεατή είναι δυναμική και αν συγκεκριμένα στο σινεμά το έργο παραμένει αμετάβλητο άμα τη προβολή του, η στάση του

> Τελικά περιμένουμε το εξωτερικό για να αναγνωρίσουμε τα ταλέντα μας.
Εσείς σκεφτήκατε ποτέ να φύγετε;
Όχι. Στη δικτατορία είχα μία πρόσκληση να φύγω και να δουλέψω, αλλά για
συναισθηματικούς λόγους δεν ήθελα να φύγω από την Ελλάδα. Και μια δεύτερη ευκαιρία ήταν μετά από μία αποτυχία μιας ταινίας, που έφερε μεγάλο
οικονομικό χρέος. Όμως αυτό που ξέρω είναι ο τόπος και οι άνθρωποι, μπορώ
να αναγνωρίσω τις αντιδράσεις και τις χειρονομίες. Εδώ είναι που μπορώ να
αναγνωρίσω το άμεσο υλικό μου που είναι η ανθρώπινη περιπέτεια και την
έχω εντοπίσει εδώ που ζω. Μπορώ να πω ότι δεν το επιθύμησα το εξωτερικό,
ούτε μου λείπει.

δέκτη απέναντι στο έργο αλλάζει -ευτυχώς- ανάλογα με το βάθος της ενασχόλησης
του με την τέχνη, με τη συναισθηματική του κατάσταση, ακόμα και με τη διάθεση
της στιγμής, κτλ. Ειδικά σήμερα, μια εποχή στην οποία κυριαρχούν οι γρήγοροι
ρυθμοί, πόσες φορές άραγε μας έχει συμβεί να μπούμε στο σινεμά την τελευταία
στιγμή, σκαστοί από τη δουλειά, από οικογενειακές υποχρεώσεις κ.ά., για να δούμε
μια ταινία που την περιμέναμε με ανυπομονησία και τελικά συνειδητοποιούμε ότι
είμαστε “εκτός κλίματος”.

Προσεχώς video installation
Πρόσφατα το CineDoc Hermoupolis εντάχτηκε στο επίσημο φεστιβάλ του Δήμου, το Σύρος Πολιτισμός. Σε συνεργασία με τις εταιρίες multitools και tomaco

> Πώς βλέπετε το επόμενο βήμα για εσάς;
Αγαπάω τον κινηματογράφο όπως τον αγαπούσα. Ακόμη και όταν δεν κάνω
μια ταινία, μου λείπουν οι σύντροφοι, τα γυρίσματα, αυτός ο μαγικός τρόπος
της δουλειάς, γεμάτος ρίσκο και κινδύνους. Και έχοντας βιώσει μέσα από τη
Μικρά Αγγλία την αγάπη του κόσμου, που μου επιβεβαιώνει ότι η κατεύθυνση που έχω επιλέξει είναι σωστή, θέλω να συνεχίσω να κάνω ταινίες. Όμως
επιστρέφοντας στην αρχή της συζήτησής μας, όλα αυτά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Άλλωστε δεν πλούτισα από τις ταινίες που έκανα, αντίθετα
χρεώθηκα, οπότε η καθημερινότητά μου δεν άλλαξε. Μεγαλώνω και δεν ξέρω
για πόσο θα μπορώ ακόμα να κάνω ταινίες, αλλά σίγουρα έχω στις αποσκευές
μου τέσσερα πέντε πράγματα που θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω.

στις 19 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που θα περιλαμβάνει τέσσερα video
installations σε τέσσερις ιστορικούς χώρους της Ερμούπολης. Στόχος, να δημιουργήσουν μια φρέσκια εμπειρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού,
καθώς οι ίδιοι θα αισθανθούν ότι αποτελούν με το σώμα και τις αισθήσεις τους ένα
τμήμα της τέχνης. Το video installation art που καλωσορίζουμε στη Σύρο συνδυάζει
την έκπληξη και την επαναστατικότητα της τέχνης της δεκαετίας του ’60 με την
υψηλή εκπαίδευση και τεχνολογία του 21ου αιώνα.
Όπως αναφέρουν και οι συντελεστές της εκδήλωσης, “η ιδέα του video
installation art σε παλαιά κτίρια της Ερμούπολης στηρίζεται στην αρχή ότι το άτομο
και το περιβάλλον του είναι ένα”. Έτσι, στις 19 Ιουλίου στις 22.00 το ραντεβού με
τον κόσμο του νησιού θα δοθεί μπροστά στο πρώτο ιστορικό κτίριο.
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Up-per
Κεiμενο: Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com

Είναι πλέον σχεδόν εθιμοτυπικό να γράφουμε στο θερινό τεύχος του Serious για το
μουσικό φεστιβάλ Up που λαμβάνει μέρος σε
ένα από τα μικρότερα κατοικήσιμα νησιά του
Αιγαίου, το Πάνω Κουφονήσι.
Οι πιστοί αναγνώστες μας θα θυμούνται ότι
πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε φιλοξενήσει την
ομάδα παραγωγής μέσα από μια περιεκτική συνέντευξη.

λακτικής ποπ ροκ σκηνής. Ο θρυλικός Σκοπελίτης

Days You Will Overcome” με παραγωγό τον θρυλικό

αναχωρεί κάθε μεσημέρι από τη Νάξο.

Alan Parsons.

Αν κάποιος περιμένει να δει μια τρελή τιμή εισιτη-

Το lo-fi δίδυμο των The Noise Figures παίζει

ρίου, τότε θα διαψευσθεί. Η ομάδα του Φεστιβάλ έχει

bluesy garage rock. Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ

καταφέρει να το κρατήσει με ελεύθερη είσοδο.

τους έχει ήδη κυκλοφορήσει το Νοέμβριο του 2013.

Hints για τους καλλιτέχνες

φορά, ως Leon of Athens, παρουσιάζοντας το δεύτερο

Όταν λέμε Χaxakes εννοούμε έναν συνδυασμό τρό-

του άλμπουμ “Global” το οποίο ηχογραφήθηκε στα

που ζωής, μουσικής, ανατροπής, σκέψεων. To συ-

Tarbox studios του Dave Fridmann (MGMT, Flaming

Το Up Festival πρέπει να διδάσκεται ως υποδειγ-

γκρότημα που άλλαξε τα δεδομένα στην ελληνική

Lips) και την παραγωγή του οποίου υπογράφει ο Tony

ματική περίπτωση οργάνωσης και διαχείρισης πολι-

ποπ των 90’s επέστρεψε μετά από 10 χρόνια με το

Doogan (Belle and Sebastian, David Byrne). Το video

τιστικών γεγονότων. Ξεκίνησε δειλά πριν τέσσερα

“Valse των ελαφιών” σκορπίζοντας παντού λαμπερή

clip του κομματιού “Lifeline” υπογράφει ο βραβευμέ-

χρόνια από μια παρέα μουσικών που αποτελούν τους

αυθεντικότητα.

νος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος.

βασικούς πυλώνες του προγράμματος.

Ο Τιμολέων Βερέμης μας συστήνεται για δεύτερη

Με σκοπό την ψυχαγωγία των κολασμένων επί

Οι Moa Bones είναι το προσωπικό μουσικό

Για ακόμα μια χρονιά λοιπόν, αυτοί οι συνήθεις

της γης, οι Burger Project προτείνουν αμετανόητα

project του Δημήτρη Αρώνη. Folk-country, blues και

ύποπτοι θα είναι εκεί: οι ευρηματικοί Xaxakes, οι

σουρεαλιστικές διασκευές παγκόσμιων χιτ, συνοδευ-

soul στο πρώτο του άλμπουμ με τίτλο “Aquarelles”

Baby Guru με πρόσφατο νέο δίσκο, ο Παύλος Παυ-

όμενες πάντα από το ανάλογο -πολύ δικό τους- τρόπο

(2013) είναι εμπνευσμένο από την δανέζικη ρομαντι-

λίδης με τις καλοκαιρινές ιστορίες του, οι χιουμορι-

παρουσίασης.

κή-δραματική ταινία, “Reconstruction”.

στικοί Burger Project και οι Laternative σε αγαπημένα
ραδιοφωνικά και μη.

Οι Baby Guru, παραμένουν αθεράπευτα γοη-

Η μουσική του Lumiere Brother έχει επιρροές

τευμένοι από την αναλογική ζεστασιά της πρώτο-

του εμπεριέχουν τις φωνητικές αρμονίες των Beatles,

Φέτος, στο πρόγραμμα προστίθενται Έλληνες του

electronica και την ωμή δύναμη του garage punk,

την κλασική ποπ των ELO και τους εύθραυστους

εξωτερικού, όπως οι Electric Litany και ο Leon of

ακροβατώντας ανάμεσα στον άκρατο στοχασμό

ήχους πιάνου του Satie και του Debussy. Το δεύτερο

Athens με τις ολόφρεσκες δουλειές τους. Ώρα ήταν

και το ντανταϊσμό. Marginalia, ο πρόσφατος δίσκος

άλμπουμ του, με τίτλο “Twenty One”, κυκλοφόρησε

όμως και για τον Αγγελάκα και τους Last Drive να πά-

τους.

την άνοιξη του 2013.

ρουν το πλοίο της γραμμής και να βγουν στο τροπικό

Oι A Victim of Society έχουν δείξει την ιδιαιτε-

Melorman είναι το ψευδώνυμο του αθηναίου

Πορί. Με αυτές τις προσθήκες πλέον, το line up αντα-

ρότητα και τη δυναμική τους. Το πολυαναμενόμενο

μουσικού Αντώνη Χανιωτάκη ο οποίος παράγει ηλε-

γωνίζεται άψογα τα φεστιβάλ της πρωτεύουσας.

ντεμπούτο άλμπουμ τους “Distractions” μόλις κυ-

κτρονική μουσική. Έχει τέσσερις δίσκους και τέσσερα

κλοφόρησε αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

EPs στο ενεργητικό του, ενώ o ήχος του χαρακτηρίζε-

Έχοντας την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας,
το Up αποτελεί ένα ακόμα κίνητρο για να επισκεφθεί

Αιθέρια φωνητικά, αλλόκοτα κιθαριστικά delay,

ται από χρωματιστές ρυθμικές γραμμές και απόκοσμα

κανείς τα πανέμορφα Κουφονήσια και να απολαύσει,

ρομποτικοί ρυθμοί και διαστρεβλωμένα synths από

φωνητικά, πειραγμένα εφέ και πειραματικούς ήχους.

πέρα από καταγάλανα νερά, την αφρόκρεμα της εναλ-

τους Electric Litany στο καινούργιο “Enduring

H τελευταία του δουλειά έχει τίτλο “Waves”.

> 17–19 Ιουλίου
> Καλόφεγγο bar | Παραλία Πορί | Κουφονήσια
> Είσοδος ελεύθερη
> www.upfestival.gr | www.facebook.com/stinadeiaparalia

info

Στην Αντίπαρο και αυτό το καλοκαίρι ο πολιτιστικός σύλλογος “Αντίπαρος Εν
Πλω” έχει προγραμματίσει εκδηλώσεις για
μικρούς και μεγάλους, χωρίς να παραλείψει
το καθιερωμένο πάρτυ-ξεφάντωμα, το Σάββατο 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ποικίλο και πρωτότυπο, με έμφαση
στον κινηματογράφο, τις μουσειακές δράσεις αλλά και το τρέξιμο.
Δύο φορές την εβδομάδα πραγματοποιείται
περπάτημα και τρέξιμο διάρκειας περίπου μιας
ώρας, με κορύφωση την τελευταία μέρα της εβδομάδας όπου το απογευματινό τρέξιμο διαρκεί μέ-

χρι δυόμιση ώρες. Επίσης, για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά γίνεται ο Aγώνας Δρόμου Υγείας Αντιπάρου 24,4 χλμ., το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.
Η Κυκλαδική Μουσειοσκευή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης θα είναι στην Αντίπαρο
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ως τις
αρχές Αυγούστου κι έτσι τα παιδιά θα έχουν
μια μοναδική ευκαιρία να τις απολαύσουν και
ταυτόχρονα να γνωρίσουν τον κυκλαδικό πολιτισμό. Μετά τον Δεκαπενταύγουστο και για
δεκαπέντε μέρες, άλλη μια συνεργασία, με το
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και το Βιομηχανικό
Βιοτεχνικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Λαυρίου, θα
μάθει στα παιδιά παιχνίδια που έπαιζαν οι αρ-

Μουσική
στο γραφικό
κυκλαδίτικο
θεατράκι
Ένα αισιόδοξο τόλμημα που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια στη Σέριφο
με τις καλύτερες προοπτικές, ευοδώθηκε χάρη στη δυναμική του και
στην υποδοχή και την ανταπόκριση του κοινού, αφού ήδη την πρώτη
χρονιά το ακολούθησαν περίπου 7.500 άτομα! Κέρδος τουριστικό αλλά
και ουσιαστικό για το νησί, ηθική ικανοποίηση για τους συντελεστές,
τότε πρωτάρηδες, τώρα έμπειροι και επιτυχημένοι διοργανωτές.
Φέτος, δηλώνουν ότι “το όνειρο πήρε πια τη θέση του στη ζωή μας!” και
σημαίνουν επανεκκίνηση. Από τις 27 Ιουλίου ως τις 20 Αυγούστου, εκλεκτοί
καλλιτέχνες από διάφορα ρεύματα της έντεχνης και της παραδοσιακής μουσικής αλλά και ηθοποιοί, στο γραφικό θεατράκι της Χώρας, μοναδικό για την
ανεμπόδιστη, πανοραμική θέα του στο Αιγαίο: Σόνια Θεοδωρίδου, Βασίλης
Παπακωνσταντίνου, Νίκος Ξυδάκης, Κωνσταντίνος Βήτα, Ψαραντώνης, Βασίλης Γισδάκης, Μανώλης Φάμελλος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ξανά, οι
αγαπημένοι του νησιού, Βαγγέλης Κορακάκης, Ηλίας Λιούγκος, Χρήστος Θηβαίος. Επίσης, ένα φεστιβάλ μιας βραδιάς σουραυλιού, το μοναδικό στην Ελλάδα, που οργανώνει ο ερασιτέχνης ερευνητής–λαογράφος Θοδωρής Γ. Λιβάνιος, καθώς και το Μουσικό Εργαστήρι για παιδιά της Σερίφου. Τέλος, έκθεση
αφίσας σπουδαστών γραφιστικής και εργαστήρια.

χαίοι, ενώ παράλληλα θα οργανώσουν μια έκθεση με σημερινά παιχνίδια.
Στο θερινό σινεμά Ολίαρος, το CineDoc παρουσιάζει φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, ενώ η “one from the heart”
διοργανώνει τις Ημέρες Κινηματογράφου Αντιπάρου. Επίσης, κινηματογραφικές προβολές και
εργαστήρια θα λάβουν μέρος στα μέσα Ιουλίου.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καταξιωμένους επαγγελματίες
του κινηματογραφικού χώρου να μιλούν για τα
μυστικά της δουλειάς τους, ενώ μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια θα έρθουν σε επαφή με τη
διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας.
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Η ανακύκλωση στη Μύκονο
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κεiμενο:
Δάφνη Χρονοπούλου*
daphnechronopoulou.blogspot.gr

Κάθε Δευτέρα απόγευμα έχω τη βάρδια μου. Για δυό ώρες βρίσκομαι
στην αποθήκη μας, της Ανακύκλωσης, για να υποδέχομαι και να εξηγώ,
ενώ συγχρόνως φορώ γάντια και διαχωρίζω ό,τι έρχεται τοποθετώντας
στους ειδικούς κάδους κάθε ανακλώσιμο υλικό και διασώζοντας ό,τι
μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί όπως (μεγάλη αγάπη μου αυτό) βιβλία,
cd και dvd που τα προσφέρουμε δωρεάν σε όποιον μας επισκέπτεται.
Είμαι υπερήφανη για τις Δευτέρες μου. Είμαι υπερήφανη για τη μονάδα
ανακύκλωσης της Μυκόνου και την ομάδα μας που την έστησε και τη λειτουργεί τόσο υποδειγματικά που γίναμε πρότυπο και παράδειγμα για όλη τη χώρα.
Μέσα στην κρίση και τα τοπικά σκάνδαλα η μεγάλη φωτιά που καίει μέρανύχτα τα μυκονιάτικα σκουπίδια στο δρόμο της Άνω Μεράς αποτελεί εδώ και
χρόνια καθημερινή υπενθύμιση και της κακοδιαχείρησης των κεφαλαίων που
σπαταλήθηκαν μα και των σοβαρών κινδύνων υγείας που μας ανησυχούν όλους
ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Την ανησυχία μας όμως δεν την αφήσαμε
να γίνει γκρίνια όπως συνηθίζεται, αλλά αποφασίσαμε να πάρουμε την κατάσταση στα δικά μας άπειρα χέρια εμείς οι κάτοικοι της Μυκόνου.
Η αρχή έγινε το 2011 όταν είκοσι Σύλλογοι και φορείς του νησιού παρέστησαν σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων
στην Μύκονο και υπέγραψαν διαμαρτυρία για τη συνεχιζόμενη καύση των
σκουπιδιών στη χωματερή (ΧΑΔΑ), την κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ, την ανύπαρκτη Ανακύκλωση, την απόθεση των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΧΥΤΑ,
την ανεξέλεγκτη απόθεση μπαζών και άλλα πολλά.
Ρομαντικοί και αιθεροβάμονες θεωρηθήκαμε όταν ξεκινήσαμε την έρευνα,
προσκαλέσαμε ειδικούς να μας διαφωτίσουν σε δημόσιες ομιλίες και ερευνήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι κάτοικοι στα σπίτια μας, τις επιχειρήσεις
και τη μικρή μας κοινωνία για την επικίνδυνη αυτή κατάσταση.
Μετά την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι η καλύτερη μέθοδος ανακύκλωσης είναι ο διαχωρισμός στην πηγή. Έτσι δε στέλνουμε σύμμικτο το υλικό σε
άλλους τόπους μα από το ίδιο μας το σπίτι (ή, και στην αποθήκη του Συνεταιρισμού) ξεχωρίζουμε ανά κωδικό τα πλαστικά (όπως π.χ. τα μπουκάλια νερού

ή τις πανταχού παρούσες σακούλες), τα αλουμίνια, τα σίδερα, τα χαρτιά και,
αφού τα συμπιέσουμε, τα στέλνουμε στον αγοραστή.
Οργανωμένος με πνεύμα συλλογικότητας ο Συνεταιρισμός “Μοίκονος”
χρηματοδοτήθηκε από εμάς τους ίδιους που με μια μετοχή των €100 ο καθένας
αποκτούμε δικαίωμα ψήφου στις (ανοιχτές πάντα) συνελεύσεις μας. Εκτός της
‘μετοχής’ καθένας μας συνεισφέρει και πρακτικά είτε δανείζοντάς το φορτηγάκι του, είτε με δωρεά για εξοπλισμό είτε, βέβαια, όπως κάνουμε πολλοί από
εμάς, προσφέροντας εθελοντικά εργασία και υποστήριξη.
Γιορτή μάς φαίνεται κάθε φορά η φόρτωση του ζυγισμένου πρεσαρισμένου
υλικού μας στο τριαξονικό αυτοκίνητο και ακολουθεί πάντα η ενημέρωση με
δημοσίευση του τιμολογίου είσπραξης. Η πώληση εξασφαλίζει τις πληρωμές
των μισθών των τριών (προς το παρόν) εργατών μας, των διάφορων εξόδων
μας και του ενοικίου.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουν κωδικούς και μια μονάδα χρειάζεται ειδική
άδεια για τον καθένα ώστε να συγκεντρώνονται και να μετακινούνται δίχως
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ξεκινήσαμε με τα βασικά: πλαστικά μπουκάλια και σακούλες, κονσέρβες, εφημερίδες, χαρτιά, και το μεγάλο όγκο από τα
χαρτοκιβώτια προϊόντων που μας φέρνουν καθημερινά πολλά μαγαζιά. Πρόσφατα όμως εξασφαλίσαμε άδεια και για άλλους σημαντικούς κωδικούς όπως
τον απαραίτητο για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών συσκευών
που στην απόγνωσή τους οι κάτοικοι συνήθιζαν να παρατούν σε αυλές ή πλάι
σου κάδους του Δήμου με αποτέλεσμα, αφού ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, να σκουριάζουν επικίνδυνα ώσπου να περάσει να τις μαζέψει κάποιος
πλανόδιος παλιατζής. Η ίδια άδεια μας δίνει τη δυνατότητα να επεκταθούμε και
στη συλλογή αποβλήτων από εκσκαφές ή κατασκευές και κατεδαφίσεις.
Ο Αστικός Συνεταιρισμός ΜΟΙΚΟΝΟΣ, 1η Ιουλίου είχε γενέθλια και τον
καμαρώνω. Κλείνουμε τον πρώτο χρόνο από την ημέρα που ανοίξαμε τις πόρτες μας. Η ανακύκλωση που όταν ξεκινούσαμε έμοιαζε άπιαστο όνειρο σήμερα
έγινε τρόπος ζωής και μέρος της καθημερινότητας πολλών κατοίκων της Μυκόνου. Δεν είναι πείραμα, είναι ένα μεγάλο μάθημα που δίδαξε σε όλους μας ότι
τα προβλήματα μπορούν να γίνουν πρόκληση για να προχωρήσουμε κι ότι αν
θέλουμε κάνουμε θαύματα. http://moikonos.wordpress.com/
*Η Δάφνη Χρονοπούλου είναι συγγραφέας.
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Στο παλιό αρχοντικό της Σαντορίνης, για όγδοη συνεχή χρονιά συναντιούνται εικαστικές τέχνες και μουσική σε επτά εκδηλώσεις υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Παπακωνσταντίνου. Το Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη διεξάγεται από 1η έως 23 Αυγούστου, στα Φηρά Σαντορίνης,
με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις χάρη στην υποστήριξη της Καθολικής Επισκοπής Θήρας. Μάλιστα, φέτος σε κάθε συναυλία θα ακουστούν κομμάτια του Μάνου Χατζιδάκι, ως φόρος τιμής στη μνήμη του
έλληνα συνθέτη, αφού συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατό του.
Το Φεστιβάλ σηκώνει αυλαία την Παρασκευή 1/8 με τα εγκαίνια της έκθεσης
χαρακτικής με τίτλο “Χαλκογραφίες: Παναγιώτης Τέτσης & Λάμπρος Ορφανός:
Οι δύο φίλοι συνομιλούν”, όπου παρουσιάζονται χαλκογραφίες του ακαδημαϊκού
και μεγάλου ζωγράφου Παναγιώτη Τέτση και του αποθανόντος επιστήθιου φίλου
του Λάμπρου Ορφανού, ενός από τους σημαντικότερους έλληνες χαράκτες. Η έκθεση, που γίνεται σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης,
είναι η πρώτη κοινή των δύο καλλιτεχνών, παρά τη στενή φιλία τους.
Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ ξεκινά στις 4/8 με μια ξεχωριστή συναυλία,
μια μουσική συνύπαρξη της μεσόφωνου Ιωάννας Φόρτη και του αθηναϊκού κουϊντέτου “Δημήτρης Δούνης”. Λίγες μέρες αργότερα, στις 7/8, έρχεται το κουϊντέτο
του συνθέτη, ενορχηστρωτή και πιανίστα Σταύρου Λάντσια και φέρνει μουσική με
επιρροές από την κλασική, την κινηματογραφική και την τζαζ. Στις 10/8, η ξεχωριστή συναυλία “Arie Amorose”, με τη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και την τσεμπαλίστα Γιούλη Βεντούρα. Στις 13/8, το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται με την Ερωφίλη,
που σε ένα διαφορετικό live ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα,
μόνο με ένα πιάνο και μια κιθάρα. Το σκηνικό αλλάζει στις 17, με τους Gadjo
Dilo, που έχουν καταφέρει να συνδέσουν μουσικά τις πενιές του μπουζουκιού του
Τσιτσάνη και του Χιώτη με το gypsy swing. Το μουσικό μέρος του φετινού Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη ολοκληρώνεται με το Giorgos Tsolis jazz trio στις 20/8, ένα
σύγχρονο τρίο με τον ήχο και το χρώμα των συνθέσεών τους να αντανακλούν το
παραδοσιακό ιδίωμα της τζαζ στον ήχο του σήμερα.
Εκτός Φεστιβάλ, στις 27/8 και για έναν μήνα, η αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του Λευτέρη Κορωνιού, του σαντορινιού αυτοδίδακτου ζωγράφου που ανήκει
στην κατηγορία των ναΐφ λαϊκών καλλιτεχνών, με τίτλο “Εικόνες της ζωής μου”.

> Πνευματικό Κέντρο “Μέγαρο Γκύζη”, Φηρά
> Ώρα έναρξης: 21:00 - Είσοδος ελεύθερη
> Πληροφορίες: www.megarogyzi.gr
τηλ. 22860 23077, e-mail: info@megarogyzi.gr
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Κεiμενο: Πάνος Δραμυτινός // panos@dramitinos.gr
Εικονογραφηση: Βασίλης Ευδοκιάς

Συνεπαρμένος, ο ταξιδιώτης ανοίγει την καρδιά του διάπλατα για να υποδεχθεί νέα ερεθίσματα, παράγωγα κάθε τόπου ανάλογα με την ξεχωριστή του
ιστορία. Ο ταξιδιώτης δεν βλέπει τον δικό του τόπο με τα ίδια μάτια, επειδή
κάθε τι φυσικό αποδρά της καθημερινής σύλληψης σαν οικογενειακό κουσούρι,
σαν το σχήμα του προσώπου του και τη χροιά της ίδιας του της φωνής. Κατ’
αυτή την έννοια, κάθε νέο ερέθισμα που αποκλίνει από την πρότερη εμπειρία του
ταξιδιώτη, γίνεται άμεσα αντιληπτό και κερδίζει σίγουρα την προσοχή πριν γίνει
αποδεκτό ή απορριφθεί με τη βοήθεια της προσωπικής αισθητικής του κάθε ανθρώπου, εκείνου του ρευστού και δυναμικού συστήματος κριτηρίων που ξεδιαλέγει το όμορφο από το άσχημο και το γοητευτικό από το αποκρουστικό.
Θα χρειαστεί να γίνουν δύο απλές διευκρινίσεις. Η πρώτη είναι ότι ενώ η αισθητική στον περισσότερο κόσμο γίνεται αντιληπτή σαν να έχει μόνο οπτική διάσταση, στην
πραγματικότητα αφορά όλες τις αισθήσεις: τους ήχους, τις μυρωδιές, τις υφές και άλλες

αισθήσεις που ακόμα δεν έχουν γίνει αρκετά δημοφιλείς, όπως η
ισορροπία, η θερμοκρασία και η κίνηση. Η δεύτερη είναι ότι τα πάντα, ηθελημένα ή άθελα, δημιουργούν κάποιο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι επιλογές του καθενός γίνονται για να περιστοιχίζει τη ζωή
του σκόπιμα με τα ερεθίσματα που συντονίζονται με την αισθητική
του και άρα να επιδιώκει εφ’ όρου ζωής την κατάκτηση της πολυπόθητης αρμονίας. Να περιστοιχίζει δηλαδή τη ζωή του με τους ήχους,
τις συμπεριφορές, τις εικόνες, τις μυρωδιές, τις υφές όπως και τις
εντάσεις και αναλογίες αυτών, που συνθέτουν ένα οικείο αισθητικό
τοπίο.
Τα καλοκαίρια, οι Κυκλάδες μαγνητίζουν πλήθος ξένων που τις
επισκέπτονται με ανοικτή καρδιά, που περιδιαβαίνουν, αφουγκράζονται και κοπιάζουν να κατανοήσουν τα νέα ερεθίσματα σε μια
μόνιμη αντιπαραβολή αυτών με την προσωπική τους αισθητική. Οι
προκαταλήψεις τους, γεννημένες από την τουριστική προβολή κάθε
τόπου και όποιες γνώσεις έχουν συσσωρεύσει στο παρελθόν, τους
προετοιμάζουν για τα ηλιοβασιλέματα, τον καιρό, τη θάλασσα, τα
“αξιοθέατα” και τα δρομολόγια αλλά όχι για όλα τα ιδιαίτερα τοπικά
ερεθίσματα που διαφεύγουν της προσοχής των ίδιων των μόνιμων
κατοίκων κάθε τόπου ως πολύ φυσιολογικά. Ωστόσο, το κουτσομπολιό, η διαχυτική σωματική επαφή, η ένταση των διαλόγων, η
αμεσότητα, η ιδιαίτερη αντιμετώπιση του προσωπικού χώρου, η ποσότητα του ελαιολάδου, η χαοτική χωροταξία, η απλότητα των χρωμάτων και των σχημάτων, η μουσική, οι μουσικοί, οι καμπάνες της
εκκλησίας και άλλα πολλά ερεθίσματα διαφεύγουν της προσοχής
κάθε τοπικού πληθυσμού ως φυσιολογικά αλλά εντυπώνονται ανεξίτηλα στη μνήμη των ξένων, καθώς εισβάλλουν απρόσμενα στην
αντίληψή τους και η αισθητική τους καλείται να τα ταξινομήσει όσο
πιο τμηματικά γίνεται.
Μέσα από το πρίσμα της αισθητικής, η σχέση ενός ξένου με ένα
κυκλαδίτικο νησί είναι η διαλεκτική σχέση δύο αισθητικών τοπίων
που καλούνται να συνυπάρξουν καταλαμβάνοντας τον ίδιο χώρο και
χρόνο. Σε οποιαδήποτε τέτοια συνύπαρξη φαίνεται να επιδρά η αρχή
των συγκοινωνούντων δοχείων, όπου τόσο η αισθητική ενός ξένου
ταξιδιώτη εξελίσσεται ενσωματώνοντας τα νέα ερεθίσματα, αλλά
και η αισθητική του νησιού (των κατοίκων του δηλαδή) εξελίσσεται
επηρεασμένη από τα ετερόκλιτα κριτήρια των επισκεπτών του. Για
τον λόγο αυτό, διακρίνονται διαφορές μεταξύ νησιών που είναι παραδοσιακός προορισμός ξένων επισκεπτών και νησιών τα οποία οι
ξένοι επισκέπτονται πιο φειδωλά.
Στα νησιά που είναι περισσότερο διακριτό αυτό το φαινόμενο είναι εκεί όπου έχει κυριαρχήσει μια από τις δύο αισθητικές, η προσήλωση στην οικειότητα και την εξυπηρέτηση των ξένων επισκεπτών,
πολλές φορές εις βάρος του ιδιότυπου τοπικού ρυθμού ή η ακέραιη
διατήρηση της ταυτότητας ενός τόπου, πολλές φορές εις βάρος της
επισκεψιμότητας. Ως εκ τούτου, το ζήτημα της αισθητικής και του
τουρισμού αποκτά μια νέα λεπτή διάσταση που μπορεί να γίνει χρήσιμη για όποιον ενδιαφέρεται για την ταυτότητα ενός τόπου και την
προσέλκυση του τουρισμού, που εντός των Κυκλάδων γίνεται συχνά
αντικείμενο έντονου προβληματισμού.
Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές της αισθητικής δεν βοηθούν μόνο
την κατανόηση των φαινομένων που επιδρούν στη σχέση του ταξιδιώτη με τον προορισμό του αλλά και στη σχέση των ανθρώπων
κάθε τόπου που χαρακτηρίζονται από διαφορετική αισθητικά κριτήρια. Η αισθητική, τους συνδέει ή τους διασπά, επιδρά όμως και στα
θεμέλια των πολιτικών τους πεποιθήσεων και στάσεων.

Στο μεταίχμιο των χρόνων
Κειμενο:
Νικόλας Αλλοτινός
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Στο μεταίχμιο των χρόνων, λοιπόν… Στο
αέναο θερινό συναπάντημα του παρελθόντος
και του μέλλοντος μια μέρα ενός αλλοτινού
παρόντος πριν το πρώτο φως. Έτσι κι αλλιώς,
η άγρια νύχτα του καλοκαιριού θα φαντάζει
πάντοτε μια κατ’ ανάγκη αγαπημένη που φορτώνει με προσδοκίες ευδαιμονίας μονάχα τους
ηθελημένα -γι’ αυτό και ένοχους- αδαείς και τα
ανυποψίαστα -γι’ αυτό και αθώα- παιδιά…
Κι ίσως το καλοκαίρι να είναι απλώς ένα μήνυμα του Θεού ότι δεν πρέπει να φτάσεις ή ένα νεύμα
δικό σου ότι δεν θέλησες. “Τα ταξίδια δεν έχουν
όρια, τα δρομολόγια έχουν” αποφαίνεται, άλλωστε,
ένας -κατά φαντασία- θυμόσοφος, ισορροπώντας
αόρατος ανάμεσα στους λεπτοδείκτες. Καθώς ανεβαίνει στην ταράτσα, τα δευτερόλεπτα γλιστρούν
στις σκάλες και γαντζώνονται στα πόδια του, μην
αφήνοντας τον να θαυμάσει το πρώτο αστέρι της
καλοκαιρινής νύχτας.

Στο μεταίχμιο των χρόνων… Εκεί που όλα θα
κριθούν για την αξιοπιστία του χθεσινού ονείρου
και τη συνέπεια των σημερινών πράξεων. Εκεί που
θα πληρώσεις και θα πληρωθείς. Από τη μια μεριά
του οβολού ένας σκουριασμένος θεός κι από την
άλλη ένα λαμπερό τέρας. Μα η τύχη παρέμεινε
αναποφάσιστη, αφήνοντας μετέωρα δυο πρόσωπα
να στροβιλίζονται, χωρίς να μπορούν να ανταλλάξουν ένα βλέμμα.
Όπως ένα αγόρι που δεν διστάζει να τρυγήσει
την αμαρτία που του αναλογεί και φορτώνει τα πιο
τρυφερά του λόγια στο δισάκι ώστε να έχει επιχειρήματα για την απολογία του τη μέρα της Κρίσης.
Ή ένα κορίτσι που ξορκίζει με τον σαγηνευτικό
αναστεναγμό του το απεριόριστο του ουρανού κι
εγκαταλείπει ένα αληθινό ρόδο να μαραθεί στην
καθημερινότητα. Το αγόρι και το κορίτσι κρεμάνε τα βλέμματα τους στον τοίχο, θυσιάζοντας στη
φθορά το λίγο “εμείς” που τους χαρίστηκε.
Το μεταίχμιο των χρόνων αποφασίζει για τη

μοίρα του ποιητή, τα δικαιωμένα ψεύδη που έσπειραν οι μέρες και τις κλονισμένες αλήθειες που
θέρισαν οι νύχτες. Στην αυγή και στο σούρουπο
θα τραγουδηθούν όσα δεν κράτησε, δεν είπε, δεν
τόλμησε… “Να αρχίσουμε, πριν να τελειώσουμε”,
εκλιπαρεί ξέπνοα, μα για πολλοστή φορά ένας επιμελώς θαμμένος υποβολέας, ενώ η άγρια νύχτα
ετοιμάζεται -από συνήθεια πια- να ξεσκίσει ξανά
τις σάρκες του.
Ο ποιητής αρνείται πεισματικά να δεχθεί ότι
στέρεψαν οι λέξεις του. Ο υποβολέας τον παροτρύνει να συνεχίσει για να έχει νόημα η ύπαρξη
του. Ο ποιητής αναμετριέται με τον υποβολέα του
στο μεταίχμιο των χρόνων, σε μια μάχη άνιση, μα
αποφασιστική για τη δικαίωση. Όσο για μένα, που
έπαψα να υπάρχω πολύ νωρίς για να μην χαθώ, θα
έχω πάντοτε μια νύχτα του καλοκαιριού όλη δική
μου για να χαράζω μετά μανίας ορίζοντες. Και τα
πρωινά θα τους κρεμάω στα βλέφαρα με την ελπίδα
να μου δείξουν το δρόμο και πέρα από το ταξίδι…
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Κόμικς
κεiμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

Είδος βιβλίου που τα τελευταία χρόνια έχει εκτιναχθεί στα ύψη είναι το
κόμικ: Σπάιντερμαν, Άιρονμαν, Θορ, Αβέντζερς της Μάρβελ, Μπάτμαν και
Σούπερμαν της DC, οι 300 της Dark Horse είναι μερικοί μόνο από τους
τίτλους ταινιών που παρακολουθήσαμε την τελευταία δεκαετία στις κινηματογραφικές αίθουσες, με την τηλεόραση να ακολουθεί με το The Walking
Dead, το Arrow και πολλά άλλα. Πριν όμως μεταφερθούν ως υπερπαραγωγές στο σινεμά, όλα αυτά τα κόμικς, και αμέτρητα άλλα που δεν είχαν την
τύχη ή και την ατυχία να μεταπηδήσουν στη μεγάλη οθόνη, δεν ήταν παρά
μια χούφτα σελίδες στα χέρια μιας χούφτας αναγνωστών, αποκυήματα της
έμπνευσης μιας χούφτας δημιουργών η έμπνευση των οποίων, όμως, έρρεε
και ευτυχώς ρέει ακόμα σαν ασταμάτητος χείμαρρος. Με το απαράμιλλο
σχέδιο και το απερίγραπτο συγγραφικό υπόβαθρο, τα σύγχρονα κόμικς αποτελούν συγκινητικά δείγματα λογοτεχνίας και αξίζει κανείς να τα διαβάσει
και να τα θαυμάσει ως έχουν, πάνω στο χαρτί. Δείτε παρακάτω μερικούς
τίτλους πέρα από το μοτίβο των υπερηρώων που θα αγαπήσετε.

Don’t visit, experience
The days are getting hotter, the sun is
shining and we spread into the islands.
Another summer starts with this issue
and life has another rhythm to grab.

The Sandman Vol. 1, Preludes & Nocturnes, Vertigo

Greek islands offer their beauties, their
ξεκινά ένα ταξίδι που θα τον οδηγήσει από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη. Το
Preacher είναι ένα μυθιστόρημα γεμάτο θάνατο και ιδιαίτερα γραφική βία. Απευθύνεται κυρίως σε ενήλικο κοινό, γι’ αυτό είναι και εντελώς ακομπλεξάριστο.

Blankets, Top Shelf Productions
Μια ιδιαίτερη ιστορία ενηλικίωσης, το Blankets είναι η αυτοβιογραφική ιστορία του
Craig Thompson για το πώς ανακοίνωσε στους θρησκόληπτους γονείς του ότι δεν
ήτανε πια χριστιανός. Με φόντο το χειμωνιάτικο Ουινσκόνσιν, το Blankets εξερευνάει
τον ανταγωνισμό δυο αδελφών που μεγαλώνουν απομονωμένα καθώς και τα πρώτα
ίχνη έρωτα ανάμεσα σε δυο παιδιά. Είναι ένα βιβλίο που εμβαθύνει σε θέματα όπως η
σεξουαλικότητα, η θρησκεία και η εφηβεία. Είναι ειλικρινές και συγκινητικό κι αυτό
προκύπτει τόσο από το πανέμορφο σχέδιο όσο και από τη ζεστή κι ανθρώπινη ιστορία.
Ο δημιουργός κάνει τόσο καλά τη δουλειά του που το έργο έχει τη δυνατότητα να σε
μεταμορφώσει. Κυκλοφορεί στα ελληνικά, από τις εκδόσεις ΚΨΜ.

Preacher, Book One, Vertigo

Fables, vol.1, Vertigo

Είναι δύσκολο να το χαρακτηρίσεις. Εντελώς απενοχοποιημένο από τα συνηθισμένα άγχη που σέρνουν μαζί τους τα διάφορα θεολογικά ή υπερφυσικά ζητήματα, το Preacher μας πετάει στην απύθμενη άβυσσο του βάναυσου
χιούμορ του και στην παρανοϊκή του θεματολογία. Έπειτα από ένα περίεργο
συναπάντημα με ένα πνεύμα που λέγεται Γένεσις, ο Τεξανός Ιεροκήρυκας
Τζέσσε Κάστερ κυριεύεται από μια κοσμοθεωρία στην οποία αφιερώνεται
για το υπόλοιπο της ζωής του. Κατέχοντας πλέον τη δύναμη του λόγου, την
ικανότητα δηλαδή να υποχρεώνει τους άλλους να κάνουν αυτό που θέλει,

Αυτή η νέα ερμηνεία την μύθων και των παραμυθιών του Bill Willingham φέρνει
στα χέρια μας τα Fables, μια υπέροχα εικονογραφημένη σειρά που στην ουσία αποτελεί το χρονογράφημα των ηρώων της Fabletown (της πόλης την παραμυθιών).
Όταν ένα μοχθηρό και βάναυσο πλάσμα, γνωστό ως Εχθρός, κυριεύει τους μαγικούς τόπους των θρύλων και των μυθευμάτων, όλοι οι πασίγνωστοι χαρακτήρες των
παραμυθιών αναγκάζονται να καταφύγουν στην εξορία. Μεταμφιεσμένοι ανάμεσα
στους συνηθισμένους κατοίκους της σύγχρονης Νέας Υόρκης, αυτά τα μαγικά όντα
έχουν δημιουργήσει μια δική τους κρυφή κοινότητα.

hot spots and also share their secrets.
The invitation for this summer is to find
these secrets, discover what is next to
the beaches, what else could one enjoy
in combination to the local restaurants
and bars. Tastes, events, excursions,
people near the Aegean Sea, under the
sky, the sun and the moon.
Discover your favorite corner and write
us back what made your journey so
special. Explore, taste, dance, walk,
swim. Keep your eyes and mind open
and let the island breeze to drive you
around.
Phevos Kallitsis

cba

Ο υπέροχος Neil Gaiman είναι ο δημιουργός αυτού του μικρού θησαυρού,
που έχει αφήσει ένα τεράστιο στίγμα στον κόσμο του κόμικ. Ο Gaiman πλέκει μια αξέχαστη ιστορία για δυνάμεις που κυριαρχούν πέρα από τη ζωή και
το θάνατο ανακατεύοντας αρχαίους μύθους, θρύλους της παράδοσης και
παραμύθια με το δικό του πολύ ιδιαίτερο λογοτεχνικό όραμα. Στον πρώτο
τόμο της σειράς, ένας μυστικιστής προσπαθώντας να αιχμαλωτίσει τον Θάνατο για να αποκτήσει φυσικά την αιώνια ζωή, πιάνει κατά λάθος τον αδελφό της, το Όνειρο. Μετά από 70 χρόνια αιχμαλωσίας, το Όνειρο, γνωστό
επίσης και ως Μορφέας, ξεκινά την δύσκολη αναζήτηση για τα χαμένα αντικείμενα της δύναμής του. Στο περιπετειώδες ταξίδι του ο Μορφέας συναντά
τον Εωσφόρο, τον John Constantine και πολλά άλλα παρανοϊκά πλάσματα.
Μαζί με τους συνεργάτες του ο Gaiman μας οδηγεί σε ένα μαγικό κόσμο
γεμάτο φρικτές και συνάμα απερίγραπτα όμορφες ιστορίες, σε έναν κόσμο
στον οποίο έχουμε τη δυνατότητα να περιπλανηθούμε μόνο όταν κλείσουμε
τα μάτια μας.

photo: Giannis Vavitsas
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Athens Quintet

“Dimitrios Dounis”
and soprano

Ioanna Forti

Syros
Festival of the Aegean

HERMOUPOLIS

July 6 – 19, Hermoupolis
The Festival of the Aegean, which takes place
annually on the Island of Syros, was founded in
2005 by the Greek-American conductor Peter
Tiboris. Now entering its tenth season, the
Festival attracts world-class musicians, dancers,
and actors from dozens of countries, and has
become a summer destination for lovers of the
arts from Europe and beyond. This summer the
Festival celebrates the 150th anniversary of the
Apollo Theater. Don’t miss the concert “Passion, Love, Vengeance”, Verdi’s Rigoletto. Conductor Peter Tiboris (July 11, ApolloTheater).
Visit the site www.festivaloftheaegean.com

serious
proposals

guitar

On August 2, the Quintet “D. Dounis” of the
Athenean mandolin and guitar Orchestra “N.
Lavdas” in collaboration with the Greek soprano
Ioanna Forti, will perform works by Vivaldi,
Calace, Samaras, Piovani and Hadjidakis at the
open air theatre of Koumaros, in Exombourgo,
Tinos.

casion of the centenary of its award-winning perform-

singers and directors, both in Greece and abroad, as

ance in the same town. In 2013, they participated in

well as with most Greek cultural institutions. She has

the recording of an album entitled “Greek Rhapsody”

recorded works by Greek composers, such as Mikis

(to be released) with selected works of Greek compos-

Theodorakis’s Zorbas Ballet, Adagio, Carnaval with

ers, in a co-production with Orchestra di mandolini e

the Montréal Symphony Orchestra and Chorus and

chitarre “Citta di Brescia”, Athenian Mandolinata “N.

the Philharmonia Orchestra under the baton of Charles

Lavdas” and orchestra leaders Claudio Mandonico and

Dutoit, which was voted Best Classical Record of
2004 by the New York Times.

In the 9 years of the series, the “Friends of Tinos

Ugo Orlandi. Beyond an authentic classical repertoire,

association” has also organised and sponsored theatre

Athens Quintet “D. Dounis” aspires to contribute to

performances for the children of the island, as well as

the promotion of the history of plucked string instru-

contemporary art exhibitions and other kinds of ben-

ments, by encouraging and promoting the creation of

eficial activities.

contemporary works.

Athens Quintet “Dimitrios Dounis” was founded

Ioanna Forti was born in Athens. She studied pi-

in honor of one of the greatest mandolin virtuosos. In

ano, music theory and singing and has been a member

2010, the quintet performed at Bergamo (sala Locatel-

of the Greek Radio Choir. As a soloist, she debuted in

li) and Cremona (teatro filodramatici) in Italy, honoring

2000 at Carnegie Hall, New York. She has collabo-

“Athenian Mandolinata” and its conductor on the oc-

rated with many important composers, conductors,

> August 2 at 21.00
> Tsoklis open air Theatre
> Koumaros, Tinos

info

FESTIVAL

Hermoupolis Guitar Festival presents
the widest possible musical disciplines
through concerts, ensemble playing, competitions and workshops.
A main objective of the festival has been to
become a place for collaboration between musicians, teachers and students, for exchanging
music experiences and enjoy the art of music!
It’s open to all ages and levels of ability.
Creating a unique friendly atmosphere as well
educating guitarists and help shape the future
of young musicians were some among other
achievements. 21st Festival is dedicated to the
music of Manos Hadjidakis (20 years from his
death). There are also special tributes to classical music, soul/jazz, chambre music and
tango.
Hermoupolis Guitar Festival was founded
in 1994 by the guitarist Angelos Nikolopoulos.

In its 20 years, the Festival hosted honorable guitarists and distinguished teachers. Some
of the concerts of the festival are: “Fuego trio Journey to the fiery side of the guitar”, Michael
Sourvinos, Angelos Botsis, Roland Hoffmann
(21/7). “Tango Argentino”, Costas Vlachopoulos - chromatic harmonica, Herman Mayr –
guitar (23/7), “The Brooklyn brothers, from the
Soul and swing to Bossa Nova”, Peter Damm
& Remco Blaauw (24/7).
Enjoy the bright sun of Cyclades and the
deep blue of Aegean sea, during an unforgettable guitaristic event.

> July 21 – 25
> www.guitarfestival.gr

info

A vacation concept for the culturally minded

IN TRIANTAROS, TINOS

www.tinos-habitart.gr
phone: (+30) 210 804 2968
mobile: (+30) 6973 432 916
email: info@tinos-habitart.gr
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article by:
Phevos Kallitsis

Though jazz nowadays seems to be
connected with small dim-lit venues,
underground bars and scenes, one can easily
think of it in a romantic backgrounds and
magic landscapes. Why not under the night
sky in a beautiful Aegean island.
No surprise then that during the last four years
the Arts Culture Europe presents the annual Jazz
in Paros Festival, in one of the most beautiful and
characteristic islands of Cyclades, Paros.
For seven days the island turns into a unique jazz
stage. Concerts featuring jazz-related performances are
held all around the island at outdoor stages underneath
the starry sky. Every year Athena Perantinou and Marc
Buronfosse try to attract audiences by inviting some
of the most interesting acts. The idea is to combine
Greek and International acts, creating a unique
summer meeting point in the island.
Faithful to its reputation, this year’s edition
includes the voices of three wonderful singers.

Heleen Schuttevaêr comes from Netherlands,
with her distinctive voice and her authentic piano
playing. Anna Lauvergnac from Italy, comes, two
years after her nominated for German Critic Award
album “Unless there’s love”, in a session with
Chloé Cailleton from France and her unique sound.
Moreover, a new collaboration kick starts this
summer with musicians from Greece and France,
promising a wonderful evening in Paros Park, with
the new “Electric” Paris Paros Project that you
shouldn’t miss.
Apart from the various concerts, Jazz Enthusiasts
should take advantage of the Paros Jazz Academy
experience which is held in the island during the
Festival (parosjazzacademy.com). One can enroll to
the classes, taught by the Performers. The courses
adapt to the skill level of the students and their time
availability. The idea is to face various interegations
in music, through the tutors experience. The main
philosophy is to give various stimulus to make the
participant a better listener or a better musician. It is
not a summer course, it is a way of expanding your
horizons by improvising and having fun.

In the end students of the PJA present their work
in a jazz and poetry creative performance alongside
the Parian poet Christos Georgousis, in the beautiful
Paros Park. Of course now Jazz festival could not
exist without a Jam Session, so for two days you
can Jam Around the Pool in Logaras. So one can
go for the whole experience or by choosing which
fragment fits to his/her programme.
Check out the Festival programme, take your
maps and discover another soundtrack for your
stay in Paros. Even for the ones who thought of
jazz as part of the low-lit venues, they will have
to admit that there is nothing more original than
the moonlit landscape of the Greek Summer and
the open air, with wonderful voices filling the
atmosphere.

> July 19 - 27
> Locations: Lefkes, Marpissa, Aliki,
Paros Park etc.

info

Prarokokalo
sails

to Serifos

The International Short Film Festival Psarokokalo begins its journey for
the 8th consecutive year, with the western Cyclades being the start point!
This year, over 120 films from all over the globe, will guide us through
the world of cinema and will take us to different cultures. Movies that make
their debut but, also, well-known, award-winning films will fill our summer
nights!
First stop, Serifos! Psarokokalo anchors, firstly, in Serifos, where it will
remain throughout the summer. The package includes workshops, parallel
actions, and best-of movies projections under the starry summer sky. Apart
from the sea and the sun, on July 10-16, the 8th ISFF Psarokokalo and
the 3rd ISFF Psaroloco will keep us company, with award-winning film
screenings and premieres, with english subtitles!
Of course, the 8th ISFF Psarokokalo and 3rd ISFF Psaroloco, will be also
held in Athens from July 10 to 16, at the Greek Film Archive building Lais,
for those who won’t have the opportunity to relax with us on an island!

Κατάστημα:
Θ. Σπερχειού 4 - Ερμούπολη
22810 85198
Χονδρική:
Γρ. Λαμπράκη 10
22810 77080
22810 85890
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Λοκάντα: Το
πανδοχείο πρώην
μοναστήρι
Σε ένα πρώην μοναστήρι των
Αδελφών Ασομψιονιστών και νυν
πανδοχείο, τη Λοκάντα, στο Αχλάδι
της Σύρου, διοργανώνονται έως τον
Σεπτέμβριο διαλέξεις και σεμινάρια
γύρω από το φυσικό περιβάλλον της
Σύρας με μικρά αφιερώματα στα
τοπικά αγροτικά προϊόντα.
Το συγκεκριμένο πετρόχτιστο
οίκημα, τη δεκαετία του 1960
αποτέλεσε τη θερινή κατοικία των
μοναχών και αργότερα λειτούργησε
ως χώρος παιδικών κατασκηνώσεων
κυρίως με νέους από τη Γαλλία.
Σήμερα, αποτελείται από μονόχωρα και δίχωρα διαμερίσματα, ενώ
στη δυτική πλευρά της Λοκάντας
βρίσκεται η Αίθουσα Μ με κήπο,
όπου πραγματοποιούνται σεμινάρια,
διαλέξεις, εκθέσεις κλπ. H βιβλιοθήκη της διαθέτει έντυπο υλικό
και βιβλία που αφορούν την ιστορία
και στον πολιτισμό του νησιού και
των Κυκλάδων καθώς και φωτογραφικό υλικό με θέμα την εικόνα που
παρουσιάζει το νησί σήμερα.
www.locandasyros.gr

Tinos
To Perivoli
Follow the spring water and you will
find yourself in a unique environment.
Homemade cuisine served under the shadow
of a perennial vine arbor, with a view of the
Aegean islands.
Kardiani,
+30 6945 987460
Cafe-Restaurant
Allou
A cozy friendly place, made with style.
It serves beverages, juices, ice cream,
sandwiches and variety of meats to
accompany the spirits. Free internet, widescreen televisions for watching the sport
events and selected music till very late...
Chora, D. Drosou 12,
+30 22830 23375
Cafe-Bar
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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

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
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

Μύκονος Πάρος
γεύση

Blu
Παλιό Λιμάνι, 22890 22955
Εστιατόριο
Elia
Ελιά, 22890 71204
Εστιατόριο
Gola
Χώρα, 22890 23010
Εστιατόριο
La Medusse
Ορνός, 22890 24094
Εστιατόριο
Leto Restaurant
Χώρα, 22890 22207, 22918
Εστιατόριο
Αύρα
Χώρα, 22890 22298
Εστιατόριο
Μα’ερειό
Χώρα, Καλογερά 16,
22890 28825
Ταβέρνα
Σταύρος
Άνω Μερά, 22890 71577
Ταβέρνα

διασκέδαση

Blu Blu
Παλιό Λιμάνι, 22890 28711
Lounge & internet cafe
Coffee Cat
Χώρα,
Πλατεία Αγ. Κυριακής,
22890 79796
Cafe
Galleraki
Χώρα, 22890 27188
Bar

γεύση

Aeoli
Παροικιά,
22840 24429
Πιτσαρία
Apollon
Παροικιά,
22840 21875
Garden restaurant
Argonauta

Το 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
Franca Scala
Παροικιά,
Παλαιά αγορά,
22840 24407,
6937 358892
Εστιατόριο
Magaya
Παρ. Σουβλιά, 22840 23791
Εστιατόριο - Beach Bar
Tamarisko

Παροικιά, 22840 22186
Cocktail Bar
View Cafe
Παροικιά, 22840 22251
Cafe-Bar
Yiannis

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

διασκέδαση

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

se

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

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

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

Εστιατόριο
Δια Χειρός
Φοίνικας, Λιμανάκι,
22810 42301
Εστιατόριο
Δυο τζιζίκια
στ’ αρμυρίκια

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

Kiriakatiko
Chora, G. Pomer - G. Gafou,
+30 22830 22606
Traditional Cafe
Monopolio
Choose Monopolio Café for a good cup of
coffee in the morning, a delicious afternoon
snack and a refreshing drink at the sunset. For
entertainment, relaxation and enjoyment, a
meeting spot for conversations and games.
Chora, Akt N. Naksou
+30 22830 25770
Cafe

Paros

Μια νέα φιλόξενη ιδέα σας
περιμένει στην παραλία Αμπέλα... κάθε μέρα, όλη μέρα! 9
το πρωί μέχρι αργά το βράδυ
Παραλία Αμπέλας,
22810 45110
Ταβέρνα
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
Ανεμολόγιο

Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 9

22810 79696
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

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

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

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
Ambela
A new hospitable
idea waits for you
in Ambela beach...
every day, whole
day! From 9.00 in
the morning till late
at night.
Ambela beach,
+30 22810 45110
Cafe-Restaurant
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Dyo Tzitzikia
sta Armyrikia
Try fresh seafood,
variety of salads,
appetizers and local dishes,
made with the finest materials.
Enjoy lunch or dinner by the sea!
Before or after swimming…
Kini,
+30 22810 71151
Restaurant

E-Ame
Enjoy gourmet
cuisine, fine
beers and
special
cocktails,
while relaxing
on the stairs.
Ermoupoli,
Chiou 45,
+30 22810 87870
Cafe-Deli
Kοuchico bar
You will enjoy the
best espresso in
town and the
coolest cocktails
Ermoupoli,
Emm. Roidi & Souri
+30 22813 00880
Cafe-Bar

Tis Filomilas
Azolimnos
+30 22810 62088
Restaurant
Feggari
Come for
homemade sweets
and lemonades,
coffees, ice creams,
beers, wines, drinks
and gourmet snacks.
With view to Hermoupolis
and the Αegean sea from 10 o’ clock in the
morning until late at the night.
Piatsa,
Ano Syros
+30 22814 00081
Cafe-Bistro

Ραφογιάννης
Αζόλιμνος, 22810 61001
Εστιατόριο
Σάββας
Γαλησσάς, 2281042998
Ταβέρνα
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
Ταρσανάς
Ερμούπολη,
Ηρώων Πολυτεχνείου 13
22810 82805
Ταβέρνα
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 μικράκι...
που μεγάλωσε
Ερμούπολη, Θερμοπυλών &
Φολεγάνδρου, 22810 85840
Μεζεδοπωλείο
Το Πέτρινο
Ερμούπολη, Κλ. & Κυπ.
Στεφάνου 9, 22810 87427
Ταβέρνα
Φραγκοσυριανή
Άνω Σύρος, Πλ. Βαμβακάρη,
22810 84888
Μεζεδοπωλείο

διασκέδαση

Angelico
Γαλησσάς,
2281043403
Cafe_Bar
Baba bar
Ερμούπολη, Μήλου 1,
Bar
Boheme del mar
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83354
Cafe-Bar
Cafe Plous
Ερμούπολη, Απόλλωνος 2
22810 79360
Cafe
Cocoon
Ερμούπολη,
22810 85270
Cafe

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
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,
22813 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
Odyssey
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
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
Απανωχωρίτισσα
Άνω Σύρος, Πλ. Αγ. Αντωνίου, 6971757873
Παραδοσιακό Καφενείο
Αργώ
Γαλησσάς, 22810 45117
Καφέ-Ουζερί
Αστέρια
Ερμούπολη, Βαπόρια
6944 388632
Beach bar
Δημαρχείο
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Καφενείο-Αναψυκτήριο
Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 87550
Παραδοσιακό Καφενείο
Εν Πλω
Στον γραφικό όρμο της
Βάρης, δίπλα στη 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
Μέγαρον
Ερμούπολη,
Πρωτοπαπαδάκη 35,
22810 87570, 88633
Cafe-Bar
Παλιακό
Φοίνικας, 22810 45034
Παραδοσιακό Καφενείο
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, Δομ. Βεντούρη 7,

6936 565670
Παραδοσιακό Καφενείο
Το Κάλλιστον
Ερμούπολη, Κυπ. & Κλ.
Στεφάνου 7, 22810 76511
Cafe-Bar
Ότι..Τι

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

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
Φεγγάρι

Ελάτε για σπιτικά γλυκάκια
και λεμονάδες, καφεδάκια,
παγωτάκια, μπυρίτσες, ποτάκια, ρακές και εκλεκτά μεζεδάκια. Με θέα την Ερμούπολη και το Αιγαίο, από τις 10 το
πρωί μέχρι αργά το βραδάκι.
Άνω Σύρος, Πιάτσα
22814 00081
Cafe-Bar
Χαλανδριανή
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό
Μουσείο Σύρου
Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη,
22810 88487
Μουσείο
Βιομηχανικό Μουσείο
Ερμούπολης
Ερμούπολη, Γ. Παπανδρέου 11,
22810 81243
Μουσείο
Έκθεση Αγιογραφίας
Άνω Σύρος, Πιάτσα,
22810 88658
Αίθουσα τέχνης
Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων
Άνω Σύρος, 22813 60952
Μουσείο
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

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, Cafe-bistro Φεγγάρι
Ερμούπολη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο,
Θέατρο Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας,
Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, 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, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο 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

Μύκονος

Το Seri
ou
κυκλοφ s
ο
στα πλο ρεί
ία της
Fast Fe
rries
και της
NEL Lin
es

Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Αrt Shop Triciclo,
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

