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Γιάννης Χαρούλης
Θαλασσινοί Θησαυροί στις Κυκλάδες

Drive in

στη Ντελαγκράτσια

Έχω και κότερο

English version inside!

04 // Ατζέντα
Πού να πάτε, τι να δείτε, ποιον ν’ ακούσετε
06 // Θαλασσινοί θησαυροί
Οι πιο όµορφες παραλίες των Κυκλάδων µε τον
φωτογραφικό φακό του Γιάννη Βαβίτσα
10 // Η Άνω Σύρος της Τέχνης
12 // Εκθέσεις και αφιερώµατα στα νησιά

16
το

13 // Restart
Έκθεση µε έργα του Κωνσταντίνου Καταγά

Διανέμεται Δωρεάν
Τεύχος #34
Ιούλιος-Αύγουστος 2015
Υπεύθυνη σύνταξης
Τζένη Παπαζιού
Σύμβουλοι έκδοσης
Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας

14 // Εργοστάσιο Τεχνών στη Σαντορίνη
Ένα ψαγµένο φεστιβάλ στο νησί

εξώφυλλο

Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
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Επιμέλεια κειμένων

φωτο: Γιώργος Πυρουνάκης
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Γεωργία Ματσούκα

15 // Προσωπεία
Έργα του Γιάννη Βέλλη στην “Αποθήκη”

Επιμέλεια αγγλικής έκδοσης
Φοίβος Καλλίτσης

16 // Έχω και κότερο
Ο ∆ηµήτρης Χαµεζόπουλος µας πάει βόλτα µε
ιστιοπλοϊκό σε Σίφνο, Σέριφο και Αντίπαρο

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Βαγγέλης Αραγιάννης
Πάνος Δραμυτινός

20 // Ζωντανεύοντας τα άδεια νταµάρια
Ο Γιάννης Χαρούλης µιλά στο Serious για το
παρόν και το µέλλον

20

22 // Τα πιο in φεστιβάλ του καλοκαιριού
24 // Jamoan
Από το Πέραµα στην Ερµούπολη
25 // Ένα παράξενο φρούτο και η ιστορία του
Του Βαγγέλη Αραγιάννη

22

28 // Μαρώ Κάργα
Από την Τήνο στην Αλεξάνδρεια

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο του
Πάνου Δραμυτινού

30 // Drive in στη Ντελαγκράτσια
Το Syros International Film Festival προτείνει

Εικονογράφος, βιομηχανικός σχεδιαστής,

31 // English Version

μουσικός, ο Πάνος Δραμυτινός,

32 // Festival in the Paros Park

ζει και εργάζεται στη Σύρο,
αλλά ταξιδεύει ανά τον κόσμο
προκειμένου να υλοποιήσει
τα απαιτητικά project που σχεδιάζει.

26 // Ανάµεσα σε αµπέλια και ελαιώνες
Αφιέρωµα σε έναν µοναδικό αµπελώνα

30

33 // Up Festival
Musical experiences on an empty beach

Περισσότερα για το ποιoς είναι και τι κάνει
μπορείτε να μάθετε στο www.oramacreations.gr
και το www.dramitinos.gr.

βουτηγμένα τα πόδια σου σε καταγάλανα νερά, θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία, εκεί που η ματιά

Γιώργος Μανίνης

κοιτάει ανεμπόδιστα.

Χρυσή Πυρουνάκη
Δημήτρης Χαμεζόπουλος

Αυτό το τεύχος έχει πολλά και ωραία να μοιραστούμε, τις καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων, βόλτα
με ιστιοπλοϊκό σε λιμάνια και απόκρυμνες αμμουδιές, φεστιβάλ, συναυλίες και όλα όσα θέλεις να

Εικονογράφηση

ξέρεις για τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς. Είναι ολόφρεσκο, από ανθρώπους με

Βασίλης Ευδοκιάς

μεράκι και κέφι που τους αρέσει να μοιράζονται τις ξεχωριστές τους στιγμές.

Πάνος Δραμυτινός

Στις σελίδες του Serious φιλοξενούνται και δυο αγαπημένοι μας φίλοι, που έξι χρόνια πριν “άνοιξαν”

Φωτογραφίες

με τις συνεντεύξεις τους το πρώτο μας τεύχος. Ο Γιάννης Χαρούλης, πασίγνωστος πλέον αλλά το ίδιο

Γιάννης Βαβίτσας

ανθρώπινος και ο Γιάννης Βέλλης, σταθερή καλλιτεχνική αξία και αταλάντευτος δημιουργός. Είναι
για όλους μας σημαντικό που στο χρόνο όχι μόνο αντέχουμε αλλά συμπορευόμαστε με σπουδαίους

Υπεύθυνοι Διανομής

ανθρώπους που τους πιστεύουμε και μας πιστεύουν.

Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης

Τζένη Παπαζιού

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

35 // Psarokokalo in Antiparos & Mykonos
Εκύπωση

36 // Οδηγός Νησιών / Guide

ήλιος φωτίζει ακόμα και τη σκοτεινιά του χειμώνα που φαντάζει μακρινή. Ειδικά εάν βρίσκεσαι με

Χαρά Λεδάκη

F. 22810 79409

34 // Cinema of place

Τώρα μπορούμε να μιλάμε για μεγάλα καλοκαίρια και μικρούς χειμώνες. Είναι η εποχή που ο καυτός

Φοίβος Καλλίτσης

MINDTINT A.E.

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

Κυριακή

Σάββατο

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Αύγουστος

Κυριακή

Σάββατο

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Ιούλιος

01 02 Τήνος

Τα παιδιά ταξιδεύουν
πίσω στο χρόνο και
ρίδου και η Orchestra
ανακαλύπτουν παλιά
Mobile σε τραγούδια των αγωνίσματα. Από τις 12
Θεοδωράκη, Χατζιδάκι,
Ιουλίου και για έξι ΚυΞαρχάκου, Πλέσσα, κ.α. ριακές στο Λαογραφικό
Στην πλατεία Μιαούλη
Μουσείο Τριποτάμου
στις 21.00.
στις 12.00.
Η διεθνούς φήμης

σοπράνο Σόνια Θεοδω-

Σαντορίνη

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σε μια συναυλία
στο Εργοστάσιο
Τεχνών στην παραλία Βλυχάδας. Ώρα
έναρξης 21.30.

Μια διαδραστική

παράσταση, για μικρούς
και μεγάλους με
τίτλο “Οι Πειρατές του
Αιγαίου” στην πλατεία
Μαυρογένους στις
21.00.

cba
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Κέα

Πάρος

Σύρος

Τήνος
Πάρος

στις 21.00.

Έναρξη της 13ης Γιορτής Παραμυθιού με
εργαστήριο για παιδιά
(18.00) και αφήγηση
μύθων (21.00) με θέμα
τη μελισσοκομία, στο
Μυλοπόταμο.

Αφηγήσεις παραμυθιών
από διάφορες χώρες στο
Μουσείο αγροτικής,
λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στο
Μυλοπόταμο, από τις
19.00 έως τις 23.00.

28

27

τεχνίας στον Πύργο

31

Παρέα με την πανσέληνο
του Ιουλίου, το ντουέτο
ANiMA θα ερμηνεύσει
ένα ξεχωριστό μουσικό
πρόγραμμα, με τον τίτλο
“Βαθύ κόκκινο”. Στο
Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο στις
21.00.

25

Video installation
art στα νεοκλασικά
κτίρια της Ερμούπολης, στο πλαίσιο του
Eye’s Walk Digital
Festival. Από τις 21.30
στο ιστορικό κέντρο
Ερμούπολης.

Παραδοσιακοί χοροί
και αφιέρωμα στον
Παριανό Γάμο από το
Μουσικοχορευτικό
συγκρότημα Νάουσας. Στη Νάουσα στις
21.00.

04

Σύρος
Ο Θεατρικός Όμιλος
Σύρου “Σουρής” παρου-

σιάζει την παράσταση “Η

Μέθοδος Γκρόνχολμ” του
Χόρντι Γκαλθεράν. Στο
Θέατρο Απόλλων στις
21.00.

10

Σύρος

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πάγου διοργανώνει
μουσική συναυλία για
το ρεμπέτικο τραγούδι.
Στο γήπεδο μπάσκετ
Πάγου στις 21.00.

Η παράσταση χοροθεάτρου “Σεμπάστιαν” από
τους Ακροποδητί, στο
Θέατρο Απόλλων στις
22.00.

12

Σέριφος
Συναυλία της Φωτεινής
Βελεσιώτου στο θέατρο της Κάτω Χώρας
στις 21.15.

Σύρος
Νάξος

Η παιδική παράσταση
“Ο κύριος Κιχ και το
μυστικό κουτί των
ήχων” από την Ομάδα
Κοπέρνικος στον
Πύργο Μπαζαίου στις
20.00.

19

Σαντορίνη
Η “Κατερίνα” του

Σύρος

Το Κουαρτέτο εγχόρδων
Borusan, από την Τουρκία, στο πλαίσιο του 11ου
Φεστιβάλ Κλασσικής
Μουσικής Κυκλάδων.
Στο Θέατρο Απόλλων
στις 21.00.

Σύρος

Αύγουστου Κορτώ σε
διασκευή - σκηνοθεσία
από το Γιώργο Νανούρη και ερμηνεία από
τη Λένα Παπαληγούρα. Στο Εργοστάσιο
Τεχνών στις 21.30.

Άνδρος

Συναυλία της
Δήμητρας Γαλάνη
με το κουαρτέτο
Chronos στο νέο
ανοικτό θέατρο της
Χώρας. Στο πλαίσιο
του 1ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Άνδρου.

08

Νάξος Σύρος

Η παράσταση “Αβελάρδος και Ελοΐζα”
του Γιάννη Καλαβριανού, μια παραγωγή του
Φεστιβάλ Αθηνών και
της Εταιρείας Θεάτρου
Sforaris, στον Πύργο
Μπαζαίου στις 21.30.

Η Ορχήστρα των

Κυκλάδων μαζί με την
Σαβίνα Γιαννάτου και τον
Δώρο Δημοσθένους παρουσιάζουν συνθέσεις του
Νίκου Κυπουργού. Στην
Έπαυλη Τσιροπινά στην
Ποσειδωνία στις 21.00.

16
Τήνος

Η κωμωδία του Αριστοφάνη “Αχαρνής”
σε σκηνοθεσία Γιάννη
Κακλέα, στα Λουτρά.

Νάξος

Ο πιανίστας ∆ημήτρης
Σγούρος συμπράττει με
το Artis ensemble σε
μια συναυλία στο πλαίσιο του 11ου Φεστιβάλ
Κλασσικής Μουσικής
Κυκλάδων. Στο Θέατρο
Απόλλων στις 21.00.

25

φωτό: Cosmonaut Oleg Artemyev/Roscosmos

Κέα

12η Ομαδική Έκθεση
Φωτογραφίας με θέμα
“Άνθρωποι” στο Παλαιό
Εργοστάσιο Κορνηλάκη. Από τη Λέσχη
Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Σύρου έως
τις 2 Αυγούστου.

22

Μουσείο Μαρμαρο-

26

20

τα Δωδεκάνησα στο

17

Έκθεση ζωγραφικής του
Παύλου Σάμιου με τίτλο
“3.500 χρόνια στην ίδια
παραλία”. Στην Αίθουσα
Τέχνης Γ. & Ε. Βάτη
έως 2/8.

13

Σύρος

Σύρος

17

από τη Θράκη και

03

11

Συναυλία κλασικής μουσικής με έργα των Fauré
και Mozart στο πλαίσιο
του 11ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Αιγαίου. Στο
Θέατρο Απόλλων στις
21.00.

Παραδοσιακοί χοροί

19

15

Σύρος

Τήνος

Ο Κωστής Μαραβέγιας
και οι εξαιρετικοί μουΣέριφος σικοί της μπάντας του,
για μια συναυλία στο
Συναυλία του Φοίβου
θέατρο στον Κουμάρο.
Δεληβοριά στο θέατρο
της Κάτω Χώρας στις
21.15. Στο πλαίσιο του
4ου Φεστιβάλ Σερίφου.

13

Οι παραστάσεις χορού
“Barking Days” από την
Krama Dance Company
(21.30) και “Praying to
nothing” από την Ομάδα
Στιγμή (22.30) παρουσιάζονται στο Κέντρο Χορού
Ακροποδητί.

Τήνος

09

10

07

Σύρος

23

Ο θεατρικός μονόλογος
“Ο Γάμος” της Βάσας
Σολωμού-Ξανθάκη,
σε ερμηνεία της Άννας
Βαγενά, παρουσιάζεται
στον Πύργο Μπαζαίου.
Ώρα έναρξης 21.30.

27

Σύρος

Συνεχίζεται έως τις 3
Σεπτεμβρίου η έκθεση
με έργα του μεγάλου
ζωγράφου Θανάση
Τσίγκου (1914-1965)
στην Αίθουσα Τέχνης Γ.
& Ε. Βάτη.

Σύρος

30

Η παιδική διαδραστική
παράσταση “Μια τρελή
τρελή Αλφαβήτα με τον
Άνθρωπο-Ορχήστρα” με
τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο παρουσιάζεται
στο Θέατρο Απόλλων
στις 18.00.
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Βαρβαρούσα - Σύρος

Θειωρυχεία - Μήλος

Θαλασσινοί
θησαυροί
cba
Καιρός για κυκλαδίτικες βουτιές σε παραλίες για κάθε γούστο
σπαρμένες σε διάφορα νησιά. Αν ξεχωρίζουν είναι γιατί έχουν κάτι
ιδιαίτερο να μας δώσουν και κάτι διαφορετικό να μας πουν. Όχι
ότι είναι οι μοναδικές που αξίζουν, όμως είναι σίγουρα από τις πιο
ξεχωριστές και από εκείνες που οι λάτρεις των Κυκλάδων πρέπει
οπωσδήποτε να επισκεφθούν. Άμμος και βράχια, ησυχία και φασαρία, ήλιος και σκιά, σ’ αυτά τα μέρη οι αντιθέσεις συνυπάρχουν σε
διαφορετικές αναλογίες αλλά πάντα σε αρμονία.

Βαρβαρούσα - Σύρος
Εδώ το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό παίρνει σάρκα και οστά. Παρθένα παραλία με κατάλευκη άμμο και πεντακάθαρα γαλάζια νερά. Εδώ οι μόνοι ήχοι
που σας συντροφεύουν είναι αυτοί του αέρα και των κυμάτων που σκάνε
νωχελικά στην ακτή. Μια τοποθεσία βγαλμένη από το υλικό που φτιάχνονται τα όνειρα. Όλα εδώ είναι τοποθετημένα με μεγάλη ακρίβεια από την
ίδια τη φύση. Απότομες κορυφές υψώνονται στη βόρεια και τη νότια πλευρά
της. Από την ανατολική πλευρά μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, κατεβαίνει ένα
μικρό φαράγγι που σχηματίζει τελικά την παραλία. Τέλος, η δυτική πλευρά
είναι ανοιχτή στο Αιγαίο με την ομώνυμη βραχονησίδα να φράζει το κεντρικό
σημείο στην είσοδο του κόλπου προσφέροντας ιδανική θέα προς το ηλιοβασίλεμα.

Πρωτοπαπαδάκη 32 | ΣΥΡΟΣ | 22810 85658

www.simvolo.gr

Κειμενο/Φωτγογραφιεσ:
Γιάννης Βαβίτσας*

Πλάκα - Νάξος
Η μεγαλύτερη παραλία των Κυκλάδων με
μήκος πάνω από 3 χιλιόμετρα. Εδώ όλοι θα
βρουν ένα μέρος που τους ταιριάζει. Θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, beach bars ή ταβέρνες σε απόσταση αναπνοής για
να μην κάνεις βήμα, ελεύθερη παραλία και μια ήσυχη γωνιά για όσους θέλουν την ησυχία τους, μπάνιο με μαγιό ή χωρίς, φυσική σκιά κάτω από τους
κέδρους ή ομπρέλες. Κανένας δεν θα μείνει παραπονεμένος. Απλώς, βρίσκει
το κομμάτι που του ταιριάζει.

Θειωρυχεία - Μήλος
Μια δυσπρόσιτη και ιδιαίτερη παραλία στην ανατολική πλευρά του νησιού.
Με φόντο τις παλιές εγκαταστάσεις των θειωρυχείων σίγουρα η εμπειρία εδώ
είναι μοναδική. Για όσους έρθουν οδικώς θα συνιστούσαμε προσοχή μιας
και έχει αρκετά μεγάλο κομμάτι χωματόδρομου που στο τέλος γίνεται ακόμα
πιο δύσκολο. Για όσους δεν θέλουν να το ρισκάρουν, καραβάκια εκτελούν
καθημερινά δρομολόγια από τον Αδάμαντα. Άγριο σκηνικό που θα μείνει
χαραγμένο στην μνήμη σας.

Κολυμπήθρες - Πάρος
Μια από τις πιο κοσμοπολίτικες παραλίες του νησιού και ίσως η διασημό-

Κολυμπήθρες - Πάρος

τερη. Χαρακτηριστικό της τα ρηχά νερά και τα βράχια που μοιάζουν με περίτεχνα γλυπτά. Αν και γεμίζει από κόσμο, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, αξίζει
σίγουρα την επίσκεψη σας.

Κάππαρη - Μύκονος
Μια από τις κρυφές παραλίες της Μυκόνου και τις ελάχιστες μη οργανωμένες. Εδώ έρχονται κυρίως οι ντόπιοι και οι καλά πληροφορημένοι. Ψιλή
άμμος αλλά και βράχια στη βόρεια πλευρά προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις
για το πού θα καθίσετε. Εδώ θα δείτε ίσως ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα
ηλιοβασιλέματα στο νησί μακριά από την πολυκοσμία.
*Για περισσότερες φωτογραφίες του Γιάννη Βαβίτσα και περιήγηση σε βατά και
δυσπρόσιτα μέρη επισκεφθείτε το site www.siros.gr
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Πλάκα - Νάξος

Κάππαρη - Μύκονος
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Το παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο δύο σημαντικών εκθέσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Άνω Σύρο από τις 15 Ιουλίου ως τον Σεπτέμβριο.
Η σχολική εμπειρία όπως αυτή ξεδιπλώνεται σε μαθητικά τετράδια του 19ου και του
20ου αιώνα από τη συλλογή του ποιητή Μάνου Ελευθερίου και η αφήγηση ενός παραμυθιού μέσα από χαρακτικά έργα της ΄Ιριδος Ξυλά-Ξαναλάτου, θα παρουσιαστούν το καλοκαίρι σε εκθεσιακούς χώρους του Δήμου στον μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου.
Ο ποιητής Μάνος Ελευθερίου παρουσιάζει στη γενέτειρά του μία ενότητα της προσωπικής του συλλογής με τίτλο “Τετράδια και φωτογραφίες μαθητών από τον 19ο αιώνα”.
Η σπάνια αυτή συλλογή περιλαμβάνει χειρόγραφες σημειώσεις, ασκήσεις μαθητών, μαθητολόγια, ενδεικτικά, τετράδια καλλιγραφίας, κυρίως δημοτικών σχολείων, καθώς και
φωτογραφικό αναμνηστικό υλικό από διάφορα μέρη της Ελλάδας (Κυκλάδες, Ήπειρο,
Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο, Κρήτη, Αττική κ.ά.), αλλά και από τα σχολεία
των ελληνικών κοινοτήτων σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Πέργαμο, Καππαδοκία, Αλεξάνδρεια, Πορτ Σάιδ. Ένας κόσμος που ξεδιπλώνεται απέναντι και παράλληλα με το επίσημο σχολικό εγχειρίδιο.
Ο πολύβουος και ερωτικός κόσμος της Απάνω Μεριάς, του Κάμπου της Σύρας δημιούργησαν το παραμύθι της Ίρις Ξυλά-Ξαναλάτου “Η Λαλού στον Κάμπο… μια φορά κι
έναν καιρό…”, αποτυπωμένο είτε σε χειροποίητο χαρτί είτε σε καμβά ή ακόμη και σε λεία
επιφάνεια ξύλου. Μέσα στους θάμνους, στα αρωματικά βότανα, αγριολούλουδα, πουλιά,
μια ιδιαίτερη πεταλούδα, η Λαλού, που μπορεί και αλλάζει χρώματα, μεταδίδει την κίνηση, την ανεμελιά και τη χαρά της φύσης στη δισδιάστατη επιφάνεια της ζωγραφικής.
Οι δύο εκθέσεις τοποθετούν στο επίκεντρό τους το παιδί, καλύπτοντας με τη θεματική
τους τις δύο βασικές εκφάνσεις της παιδικής καθημερινότητας, τη σχολική ζωή αλλά και
την παιδική ανεμελιά, το παιχνίδι και το παραμύθι. Οι εκθέσεις θα είναι ανοιχτές για το
κοινό καθημερινά από τις 19.00 ως τις 22.30 μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα
και καθ’ όλη τη διάρκεια των εκθέσεων θα πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο θεατρικά
παιχνίδια και εκδηλώσεις για παιδιά.
Η τρίτη έκθεση αφορά στη φωτογραφία και πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο
της Άνω Σύρου. Δύο φωτογράφοι, η Αγγελική Καστρινέλλη και η Τάνια Πασχάλη, εμπνευσμένες από το κεντρικό μοτίβο της φιλοσοφίας του Wabi Sabi “nothing lasts, nothing is
finished, nothing is perfect”, αναπτύσσουν ένα φωτογραφικό διάλογο πάνω στην ομορφιά
της ατέλειας και της παροδικότητας.“Το εφήμερο της ύπαρξης και το αέναο του ταξιδιού
μας στον κόσμο είναι συχνά η ουσία που βρίσκεται πίσω από την καλλιτεχνική έκφραση”.
Οργάνωση και επιμέλεια των εκθέσεων: Μαρίζα Δαλεζίου, Ιστορικός τέχνης

Συλλογή του Μάνου Ελευθερίου
“Τετράδια και φωτογραφίες μαθητών από τον 19ο αιώνα”
Αίθουσα 03, Πιάτσα Άνω Σύρου
Από 15 Ιουλίου έως αρχές Σεπτεμβρίου
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00 - 22.30
Εγκαίνια: 15 Ιουλίου, ώρα 20.00

Έκθεση ζωγραφικής χαρακτικής
“Η Λαλού στον Κάμπο … μια φορά και έναν καιρό…”
Ίρις Ξυλά - Ξαναλάτου
Αίθουσα 01, Πιάτσα Άνω Σύρου
Από 15 Ιουλίου έως αρχές Σεπτεμβρίου
Ώρες Λειτουργίας: καθημερινά 19.00 - 22.30
Εγκαίνια: 18 Ιουλίου, ώρα 20.00

Έκθεση φωτογραφίας
“Wabi sabi - μία προσέγγιση στο εφήμερο”
Αγγελική Καστρινέλλη - Τάνια Πασχάλη
Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Άνω Σύρου στην Πιάτσα
1 – 18 Ιουλίου
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00 - 22.30
Εγκαίνια: 1η Ιουλίου, ώρα 20.30

info
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Ο αρχαιολόγος του
Κυκλαδίτικου Πολιτισμού

Αφιέρωμα στον μεγάλο αρχαιολόγο Χρήστο Τσούντα, με σημαντικούς ομιλητές θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιουλίου στο Θέατρο Απόλλων. Το έργο του θρακιώτη αρχαιολόγου αναδεικνύεται μέσα από ομιλίες, ενώ παράλληλα σειρά
χορευτικών και συναυλιακών εκδηλώσεων θα πλαισιώσουν το αφιέρωμα.
Ο Χρήστος Τσούντας (1857-1934) ήταν έλληνας κλασικός αρχαιολόγος που ακολούθησε τον Σλήμαν και ολοκλήρωσε
τις σημαντικότερες έρευνες στην αρχαιολογική θέση των Μυκηνών. Θεωρείται από πολλούς ο κωδικοποιητής της Κυκλαδικής περιόδου και της έννοιας Κυκλαδικός πολιτισμός.
Πραγματοποίησε έρευνες στα τέλη του 19ου αιώνα και έφερε στην επιφάνεια τον αρχαιολογικό χώρο της Χαλανδριανής και το Καστρί στη Σύρο - χώρους ορόσημα ενός σπουδαίου πολιτισμού που αναπτύχθηκε στα κυκλαδίτικα νησιά
την 3η χιλιετία π.Χ. και ο Χρήστος Τσούντας τον ονόμασε “Κυκλαδικό Πολιτισμό”. Θα μιλήσουν η αρχαιολόγος Μαρίζα
Μαρθάρη, ο καθηγητής αστρονομίας Ξενοφών Μουσάς και η αρχαιολόγος Μαίρη Ρώτα.

Ταξιδεύοντας με το πλοίο της
Ελληνικής Ζωγραφικής
Έργα από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης, αποτελούν το θαυμάσιο υλικό της ομαδικής έκθεσης ζωγραφικής
που παρουσιάζεται έως τις 16 Αυγούστου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων.
Η θάλασσα, συνδεδεμένη άμεσα με τη ζωή και την ιστορία του ελληνικού λαού, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και
καλλιτεχνικής δημιουργίας από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και σε όλη την πορεία της σύγχρονης τέχνης.
Η έκθεση είναι υπό την επίβλεψη της διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης κ. Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα και περιλαμβάνει έργα των μεγάλων θαλασσογράφων Κωνσταντίνου Βολανάκη, Βασίλειου Χατζή και Ιωάννη Αλταμούρα,
των Κωνσταντίνου Μαλέα, Νικόλαου Λύτρα, Κωνσταντίνου Παρθένη και Μιχάλη Οικονόμου, οι οποίοι θεωρούνται
ανανεωτές της τέχνης στο πνεύμα του μοντερνισμού, των Γιάννη Τσαρούχη, Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Αγήνορα
Αστεριάδη, Θάνου Τσίγκου, Γιάννη Γαΐτη, Παναγιώτη Τέτση, Κώστα Τσόκλη κ.ά., που εκφράζουν το προσωπικό τους
ιδίωμα στον χώρο της τοπιογραφίας κ.ά.

Στην Ανάφη
το Phenomenon
Λέγεται ότι την Ανάφη την εμφάνισε ο θεός Απόλλωνας στους Αργοναύτες ρίχνοντας φως με το βέλος του, προκειμένου εκείνοι να βρουν
καταφύγιο. Στις μέρες μας, η Ανάφη λούζεται εκ νέου με φως, αυτή τη
φορά για να βρει καταφύγιο η σύγχρονη τέχνη. Από φέτος, και στο εξής
κάθε δύο χρόνια, η Συλλογή Kerenidis Pepe διοργανώνει το πρόγραμμα
Phenomenon, το οποίο περιλαμβάνει φιλοξενία καλλιτεχνών που θα δημιουργήσουν έργα κατά την παραμονή τους στο νησί, μια έκθεση, έναν
κατάλογο αλλά και εκδηλώσεις, διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, προβολές, περιπάτους και άλλες δραστηριότητες.
Η έκθεση θα φιλοξενηθεί έως τις 19 Ιουλίου στον χώρο του σχολείου της Ανάφης και σε εξωτερικούς χώρους του νησιού. Στη φετινή
έκδοση πραγματεύεται τις έννοιες του ορατού και αόρατου και το πέρασμα από το ένα στο άλλο και διερευνά τη δυνατότητα της σύγχρονης
τέχνης να λειτουργήσει ως ένας φακός που αποκαλύπτει το αόρατο, θολώνει το προφανές και δίνει πρόσβαση σε νέους κόσμους. Συμμετέχουν
οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες: Κώστας Μπασάνος, Alejandro Cesarco,
Daniel Gustav Cramer, Angela Detanico/Rafael Lain, Haris Epaminonda
και Νίνα Παπακωνσταντίνου. Καλούνται, δε, να δημιουργήσουν έργα
σε σχέση με το νησί και την ιδέα του προγράμματος. Εμπνευστές του
Phenomenon είναι ο Ιορδάνης Κερενίδης και ο Piergiorgio Pepe, αμφότεροι συλλέκτες έργων τέχνης, ενώ το πρόγραμμα υποστηρίζεται από
τον οργανισμό ΝΕΟΝ.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.phenomenon.fr

Restart
cba

αναφέρει στην ιστοσελίδα του (restart.net.gr):
“η ελπίδα γίνεται συνείδηση, η αναζήτηση γίνεται συγκεκριμένη επιδίωξη και οι μεγαλεπίβολοι
στόχοι μειώνονται σε λύσεις καθημερινότητας.
Κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της επαπειλούμενης ψυχικής τιμωρίας που μπορεί να επιβάλλει
ο ίδιος ο νους μου στον εαυτό μου καλούμαι να
προχωρήσω μπροστά. Επανεκκίνηση; επανεκκίνηση… Μια επανεκκίνηση η οποία προαπαίτησε μια ψυχική ανακατανομή. Η μνήμη βέβαια δε
σβήνει… Αυτό το restart προσδοκώ να βιώσω, να
πιστέψω και να το δείξω σε όλους τους συντρόφους στην αναπηρία οι οποίοι σκέφτηκαν να τα
παρατήσουν.”

Κειμενο
Γεωργία Ματσούκα

Ότι η αποκατάσταση είναι ένα είδος ζωής
δηλώνει ο υπότιτλος της σχεδιαστικής ενότητας
“rest[art], επανεκκίνηση…” του Κωνσταντίνου
Καταγά που εκτίθεται στις αρχές Σεπτεμβρίου
στη Σύρο. Μελάνι σε Fabriano χαρτί, δαιδαλώδη
σχέδια, περίπλοκα, αμφίσημα, αλλά κάθε άλλο
παρά δυσνόητα. Αντιθέτως, όσο περισσότερο τα
κοιτάς τόσο πιο φιλικά γίνονται. Στην αρχή μοιάζουν σκοτεινά, ωστόσο όταν πλησιάζεις ανακαλύπτεις το αντίθετο, εντοπίζεις συναισθήματα
που δεν ήξερες ότι είχες. Σε κάθε τετραγωνικό
εκατοστό υπάρχουν εικαστικές φράσεις, αφορμή
να κάνεις έναν εσωτερικό διάλογο αλλά και να
θαυμάσεις την αισθητική τους.
Για τους περισσότερους η λέξη “αποκατάσταση”, στην καλύτερη των περιπτώσεων, παραπέμπει στην προσπάθεια επαναφοράς σε μια πρότερη κατάσταση υγείας. Αυτό όμως που αγνοούν
οι υγιείς κι αρτιμελείς είναι ότι όσο η αποκατάσταση είναι στο δρόμο, όσο το σώμα προσπαθεί
να επανέλθει, ο νους δίνει τη δική του μάχη ανάμεσα σε λέξεις, έννοιες, συναισθήματα, σκέψεις,
εφιάλτες ημέρας και νύχτας, εικόνες. Ίσως παρό-

> 5-9 Σεπτεμβρίου
> Αίθουσα Τέχνης
μοιες μάχες να ισχύουν σε μια αναλογία και σε
πιο ήπιες καταστάσεις υγείας, γιατί ο νους γίνεται
έτσι κι αλλιώς καταλύτης ό,τι κι αν συμβαίνει στο
σώμα.
Γι’ αυτό μας αφορούν οι εκθέσεις του Κωνσταντίνου Καταγά, πέρα από το να γνωρίσουμε
μέσω τέχνης πώς βιώνεται η αποκατάσταση της
αναπηρίας. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης, εκτιμώντας
την αξία της επανεκκίνησης στη δική του ζωή,

Γ. & Ε. Βάτη, Ερμούπολη
> Ώρες Λειτουργίας:
20:00-23:00
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σαντορίνη

του Γιάννη Βέλλη

Εργοστάσιο Τέχνης
στη Σαντορίνη
Το Santorini Arts Factory (SAF) αποτελεί σίγουρα έναν λόγο
για να επισκεφτεί κανείς την όμορφη Σαντορίνη αυτό το καλοκαίρι, καθώς υλοποιεί ένα ψαγμένο Φεστιβάλ με πολλές ενδιαφέρουσες παραστάσεις και συναυλίες.

Λαχανικά, Σα λάτες, Πρ ωινό, Φα λάφε λ,
Φρέσ κα φρού τα , Χ ειροποίητ ες πίτ ες,
Kρύ ο τσάι, Smoothies, Φρέσ κοι χυμοί,
Κα φ ές, Α ρα βικ ές πίτ ες, Α μφ ίψ ωμα

Το Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης άνοιξε τις πόρτες του πιλοτικά το
καλοκαίρι του 2014, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους πυρήνες πολιτιστικής δράσης στο νησί της Σαντορίνης και στην
ευρύτερη περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και ένα σταυροδρόμι
πολιτισμού.

Δ . Β ικ έ λα 3 & Γρα β ιά ς , Π λ . Μια ο ύ λη
τηλ. 22810 88866

Ταυτόχρονα με την πρώτη σεζόν του Φεστιβάλ, τέθηκε σε λειτουργία, εντός του ίδιου χώρου, και το νέο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας
“Δ. Νομικός”, το οποίο παρουσιάζει στους επισκέπτες μία ιστορική αναδρομή στον τόπο της Σαντορίνης και τις παραδόσεις της, με επίκεντρο
τη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας σαντορινιάς τομάτας, εκεί
ακριβώς όπου στεγάζονται από το 1945 τα μηχανήματα του παλιού εργοστασίου.
Το καλοκαίρι του 2015, εξαιρετικοί καλλιτέχνες βάζουν πλώρη για το
νησί της Σαντορίνης. Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και εγκαταστάσεις, χορός, μουσικά σύνολα, συναυλίες, κλασική και νέα δραματουργία,
εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο για παιδιά και εφήβους, μετακλήσεις
από το εξωτερικό, συμπράξεις με διεθνή ινστιτούτα πολιτισμού, συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και άλλους φορείς παγκοσμίου κύρους, συνθέτουν το μωσαϊκό της νέας πνοής που φιλοδοξεί να
φέρει το SAF στα καλλιτεχνικά στεγανά των ελληνικών φεστιβάλ.
Μάλιστα, το SAF, πρόλαβε κιόλας να τιμηθεί από τον Ευρωπαϊκό
Θεσμό EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) ως ένα από τα
καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης για τη φετινή σεζόν.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη (27/7),
μεταμεσονύχτια συναυλία άρπας, στις 29/7 με την κορυφαία σολίστ Μαρία Μπιλντέα, παιδική συναυλία στις 4/8 με τους Βurger Project, τη θεα-

cba

Φωτογραφιεσ:
Άρης Μπαρδάκος

Περισσότερα από 20 γλυπτά – προσωπεία που σμίλεψε με τα άξια
χέρια του ο καλλιτέχνης Γιάννης Βέλλης, περιλαμβάνει η έκθεση που
φιλοξενείται στον χώρο Τέχνης “Αποθήκη”.

τρική παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών “Αβελάρδος και Ελοϊζα” (10/8), καθώς και
την παράσταση “Κατερίνα”, βασισμένη στο βιβλίο του Αύγουστου Κορτώ. Επίσης,
σημαντικές εικαστικές συνθέσεις και πρωτότυπα project, όπως το Removement,
βρίσκουν στο Εργοστάσιο Τεχνών πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν.

> Παραλία Βλυχάδας, Σαντορίνη
> τ. 22860 85141
> www.santoriniartsfactory.gr

info

Ο Βέλλης εντυπωσιάζει με την πληθώρα και την ποικιλία των υλικών που
καταπιάνεται, αλλά και με τον τρόπο που μετατρέπει άψυχα -άσχετα φαινομενικά μεταξύ τους- υλικά σε έργα Τέχνης μοναδικού εικαστικού ενδιαφέροντος.
Εμπνεόμενος από το θέατρο που τόσο αγαπάει και έχει υπηρετήσει ως σκηνογράφος, δημιούργησε προσωπεία που θυμίζουν εμβληματικές προσωπικότητες,
μυθικά πρόσωπα, πρόσωπα της αρχαιότητας και άλλα που είναι εμπνευσμένα
από τη φύση. Ο Ίκαρος και η Κλυταιμνήστρα, μοιράζονται τον ίδιο εκθεσιακό
χώρο με τη Μάρλεν Ντίντριχ, την Εύθυμη Χήρα, την τρελή του Σαγιό.
Τα προσωπεία φτιαγμένα άλλα από μπρούτζο, άλλα από πηλό, άλλα από
σύρμα είναι διακοσμημένα με τα πιο περίεργα υλικά, πούπουλα, υφάσματα,
κοσμήματα, ανακυκλώσιμα υλικά και κάθε τι στο οποίο ο Βέλλης “είδε” μια
κάποια χρησιμότητα.

> Τέχνης χώρος “Αποθήκη”
> Απόλλωνος 4

info
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Κειμενο/Φωτογραφιεσ:
Δημήτρης Χαμεζόπουλος

Ήρθε, επιτέλους, το καλοκαίρι με τα μπανάκια, τα καρπούζια, την ξενοιασιά, τις διακοπές και, φυσικά, τα ιστιοπλοϊκά! Για μένα, το ιστιοπλοϊκό είναι απόδραση, φευγιό, γέμισμα μπαταριών και καλή παρέα.
Ο προορισμός δεν έχει τόση σημασία και, παρόλο που προτιμούμε απόκρυφους ορμίσκους, τα λιμάνια είναι, αν μη τι άλλο, ένα μέρος όπου θα
ανεφοδιαστούμε και θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε χωρίς την έγνοια
της ασφάλειας -τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον- (άσε που τους
απόκρυφους ορμίσκους δεν τους αποκαλύπτουμε).

Εχω
και
κότερο

Πασαλειβόμαστε με αντηλιακά, φοράμε καπέλα, ανοίγουμε πανάκια (ο
καιρός είναι ιδανικός, στα 3–4 μποφόρ) και βάζουμε και μια συρτή μπας και
φανούμε τυχεροί. Πορεία για Σέριφο.
Η Σέριφος είναι ένα νησί που το αγαπάμε για τα άγρια τοπία και τις εκπληκτικές παραλίες του… Μόλις κοντοζυγώσουμε, μαζεύουμε τη συρτή (ούτε μια
τσιμπιά δεν πήραμε πάλι) και αποφασίζουμε, μιας και είναι νωρίς, να ρίξουμε
μια βουτιά στον Άγιο Σώστη με τα υπέροχα νερά και το όμορφο, γραφικό
ξωκλήσι πάνω στο κύμα. Κατά το απογευματάκι, σηκώνουμε άγκυρα για το
λιμάνι της Σερίφου, το Λιβάδι, ελπίζοντας πως θα βρούμε θέση στη σωστή
μεριά του μώλου.
Το Λιβάδι δεν το λες όμορφο (βασικά, πρέπει να είσαι σε πολύ καλή διάθεση για να βρεις κάτι θετικό να πεις). Έχει, όμως, υπέροχη θέα της Χώρας και
του επιβλητικού γρανιτόβραχου που τη στεφανώνει, έχει εμπορικά μαγαζιά,
super–markets (!) και τράπεζες για ανεφοδιασμό, ενώ αν κάνεις τον κόπο να
ανέβεις την ανηφόρα δίπλα στο λιμάνι και να περπατήσεις 5 λεπτά, θα βρεθείς
στα Λιβαδάκια, μια παραλία-κόσμημα, με νερά που βαθαίνουν γρήγορα και
με ‘κείνη τη σιδερόχρωμη, χοντρή σερφιώτικη άμμο που ξεκολλάει μαγικά
από τα πόδια και τις σαγιονάρες σου ευθύς μόλις στεγνώσεις. Όλα εδώ είναι
περιποιημένα, καθαρά κι εξυπηρετούν κάθε γούστο. Ασβεστωμένα αλμυρίκια,
διακριτικές ξαπλώστρες από το café – bar - ταβερνάκι, το camping παραπέρα,
κι ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας ελεύθερο για τους παραδοσιακούς.
Απ΄ το Λιβάδι μπορείς –και πρέπει– να ανέβεις στη Χώρα. Η ανάβαση θα
γίνει με λεωφορείο (σπάνιο), ταξί (σπανιότερο) ή με τα πόδια (γενναίο). Από
το σημείο που μας αφήνει το λεωφορείο, ανεβαίνουμε οπωσδήποτε μέχρι το
εκκλησάκι του Αγ. Κωνσταντίνου, στην κορφή της καστροπολιτείας, όπου και
μένουμε με το στόμα ανοιχτό από τη θέα (15 φορές έχω πάει, το αποτέλεσμα
είναι το ίδιο!) και, στη συνέχεια, κατηφορίζουμε μέχρι την κεντρική πλατεία
με το όμορφο Δημαρχείο και τα μεζεδοπωλεία. Η επιστροφή μας γίνεται, με
τα πόδια, από το καλντερίμι-μονοπάτι που οδηγεί στο Λιβάδι (η Χώρα είναι,
επίσης, η αφετηρία για το δίκτυο μονοπατιών του νησιού, που αν έχετε χρόνο
και διάθεση θα βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρον).
Την επόμενη μέρα, τρώμε πρωινό, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία (αντηλιακά, καπέλα, πανάκια κλπ) και κατηφορίζουμε για Σίφνο.

1o Κατάστημα:
Θ. Σπερχειού 4 - Ερμούπολη
22810 85198
2o Κατάστημα:
Θυμ. Σπερχειού 10 - Ερμούπολη
22810 76501
Χονδρική:
Γρ. Λαμπράκη 10
22810 77080 - 22810 85890
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Το ταξίδι μέχρι τις Καμάρες –το λιμάνι- είναι σχετικά σύντομο. Ο προστατευμένος όρμος περικλείεται από ψηλά και επιβλητικά βουνά, προσφέροντας
ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Στις Καμάρες θα βρούμε ταβερνάκια, εστιατόρια
και markets, αλλά και αγγειοπλαστεία με τα φημισμένα κεραμικά σιφνέικα
σκεύη. Μια σοφή επιλογή είναι, επίσης, το να πάρεις ένα κάτι (ταξί, λεωφορείο κλπ) και ν’ ανέβεις στη χώρα της Σίφνου, την Απολλωνία. Εδώ το
σκηνικό αλλάζει, καθώς η Σίφνος ξεδιπλώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα
της, με λευκά σπίτια και όμορφα καλντερίμια. Στο κεντρικό καλντερίμι της
Απολλωνίας χτυπάει η νυχτερινή καρδιά του νησιού με μεζεδοπωλεία, εστιατόρια και μπαράκια (κάποια απ’ αυτά είναι εξαιρετικά).
Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να κινηθούμε (ακόμα και μέσα από μονοπάτια) μέχρι τον οικισμό του Κάστρου, με την εκπληκτική αρχιτεκτονική και
την υπέροχη θέα προς τις κεντρικές Κυκλάδες. Απ΄ το Κάστρο, μπορούμε
να κατεβούμε τα απότομα σκαλοπάτια για μια βουτιά στα Σεράλια, όπου θα
δούμε τα παλιά σύρματα (“γκαράζ” για τις ψαρόβαρκες), ή να πάρουμε το σύντομο, αλλά εντυπωσιακό, μονοπάτι για την Παναγιά Πουλάτη, ένα όμορφο
ξωκλήσι χωμένο σε άγριους, βράχινους σχηματισμούς.
Εμείς, πάντως, προτιμάμε να μη σταματήσουμε στις Καμάρες και συνεχίζουμε για το αγαπημένο Βαθύ και τον φιλόξενο, προστατευμένο όρμο του,
όπου θα δώσουμε μάχη για μια θέση στο μικρό μώλο ή θα βγούμε κολυμπώντας στην παραλία για να απολαύσουμε αυθεντικά σιφνέικα τυριά, χρυσούς
ρεβυθοκεφτέδες και κατσικάκι (πιο ντόπιο δε γίνεται) με τα πόδια μας χωμένα
στην άμμο (προφανώς σε συγκεκριμένο μαγαζί, το Τσικάλι).
Το πρωί ξυπνάμε νωρίς κι ετοιμαζόμαστε… Το σημερινό “μπράτσο” είναι μεγαλούτσικο. Προορισμός μας η Αντίπαρος και, πιο συγκεκριμένα, ο
εκπληκτικός όρμος μεταξύ Άη Γιώργη και Δεσποτικού. Σίγουρος βυθός για
την άγκυρα, καταγάλανα νερά, πολλά κοχύλια και περιπλάνηση στο, μεγάλου
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, Δεσποτικό με δεκάδες κουνέλια να χοροπηδάνε σε κάθε μας βήμα.
Αν αποφασίσουμε να διανυκτερεύσουμε εκεί, τα ταβερνάκια στον Άη
Γιώργη αποτελούν σίγουρη και διαχρονική επιλογή (αρκεί να μη χρειαστεί
να κολυμπήσουμε μετά μέχρι το σκάφος). Αν αισθανόμαστε γενναίοι, σηκώνουμε άγκυρα και περιπλέουμε την Αντίπαρο μέχρι το λιμάνι της, όπου δεν
βρίσκουμε θέση στο μώλο (καμία έκπληξη) και βγαίνουμε έξω με το dinghy.
Η χώρα της Αντιπάρου προσφέρει δεκάδες επιλογές για φαγητό και ποτό, αν
και, τελευταία, μ’ ένα “λούστρο” υπέρμετρου νεωτερισμού. Αν φτάσουμε νωρίς, όμως, επιβάλλεται να περπατήσουμε μέχρι το camping και να δούμε από

την παραλία του ένα απ’ τα εκπληκτικότερα ηλιοβασιλέματα.
Απ’ την Αντίπαρο και μετά, οι επιλογές είναι πολλές… Παροικιά και Νάουσα για κοσμοπολίτικο nightlife ή Σχοινούσα, Ηρακλειά και Κάτω Κουφονήσι για εκπληκτικά νερά και βουτιές.
Εμείς, πάντως, θα συνεχίσουμε… για αλλού.
Υ.Γ. Παρεμπιπτόντως, στη διαδρομή Βαθύ-Δεσποτικό πιάσαμε κι ένα ψαράκι
στη συρτή… Το φάγαμε ήδη.
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Συνεντευξη
Τζένη Παπαζιού

Ο Γιάννης Χαρούλης είναι αυτό που λέμε το παιδί
μάλαμα. Ευαίσθητος, λιγόλογος, χαμογελαστός και
πάντα καλοπροαίρετος, καταφέρνει να ακολουθείται από χιλιάδες φανατικούς θαυμαστές και παρόλα
αυτά να μένει προσγειωμένος και σεμνός. Στη χώρα
της κρίσης και της ανέχειας η μουσική που υπηρετεί αγγίζει -παραδόξως θα πουν κάποιοι- τόσο το
νεανικό όσο και το πιο ώριμο κοινό. Η επιτυχία του
έγκειται αδιαμφισβήτητα στο ότι ενώνει τις γενιές
που χωρίζουν οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις
της εποχής μας. Το πιστοποιούν οι τρεις καλοκαιρινές sold out συναυλίες του στο Θέατρο Βράχων
στην Αθήνα και τα ενθουσιώδεη live στην υπόλοιπη
Ελλάδα.

> Έχεις σταθερούς συνεργάτες στη σκηνή. Τι ρόλο

σική και στις live εμφανίσεις κάθε βραδιά είναι δια-

παίζει η ομάδα, η παρέα, στη δουλειά σου;

φορετική, καθώς διαφορετική είναι η διάθεση τόσο

Η καλή μουσική ομάδα είναι κάπως σαν ένας πετυχη-

η δική μας όσο και του κόσμου. Αλλάζει η συχνότη-

μένος γάμος. ‘Οπου ο καθένας μοιράζεται και αναλαμ-

τα που εκπέμπουμε σε κάθε συναυλία. Μ’ αρέσει να

βάνει να φέρει εις πέρας έναν ρόλο. Και όταν η ομάδα

αυτοσχεδιάζω πάνω στη σκηνή και ειδικά όταν είμαι

είναι ωραία -και τώρα είναι πολύ ωραία η ομάδα- όλο

ήρεμος και νιώθω ασφαλής με τους ανθρώπους που

αυτό γίνεται με χαρά και κέφι και με αμοιβαία επικοι-

είμαστε μαζί στη σκηνή, τότε δημιουργείται ένα πολύ

νωνία. Και μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς να

ωραίο κλίμα και το αποτέλεσμα είναι πανέμορφο.

πετύχει και να δημιουργούνται εξυψωτικές στιγμές.

> Στη Σύρο είχες έρθει πριν πέντε χρόνια και έδω-

> Μουσικά που βρίσκεσαι; Πειραματίζεσαι με κά-

σες μια πολύ όμορφη συναυλία στο σχολείο της

ποιο άλλο είδος μουσικής; Θα ήθελες να δοκιμά-

Άνω Σύρου. Φέτος ξαναέρχεσαι για μια νέα συναυ-

πρόσωπο του πρώτου τεύχους του Serious. Τότε με προ-

σεις κάτι διαφορετικό;

λία, αυτή τη φορά σε ένα χώρο -πρώην νταμάρι- με

θυμία είχαμε συναντηθεί στα Εξάρχεια, κοντά στο σπίτι

Ναι, μου αρέσει να πειραματίζομαι και το επιδιώκω

πολλαπλάσια χωρητικότητα. Κάτι που αντικατο-

όπου έμενε, και είπαμε πολλά για τη μουσική και τον ίδιο.

όταν έχω χρόνο. Για να δημιουργήσεις κάτι νέο και

πτρίζει την αύξηση της απήχηση σου στον κόσμο.

Έξι χρόνια μετά, συναντηθήκαμε και πάλι -τηλεφωνικά

διαφορετικό πρέπει να δουλέψεις πολύ πάνω σε δια-

Σε τρομάζει αυτό;

αυτή τη φορά- και το ίδιο ζεστά και ουσιαστικά μιλήσαμε

φορετικές μουσικές και αυτό απαιτεί χρόνο και αφο-

Δεν μπορώ να πω ότι με τρομάζει, κι αυτό γιατί υπάρ-

για το τώρα, με αφορμή τη συναυλία που θα δώσει στη

σίωση, πέρα των συναυλιακών εμπειριών.

χει μια ζεστασιά σε όλο αυτό. Δεν έχω σκέψεις αρ-

Σύρο.

> Δέκα χρόνια μετά την πρώτη σου εμφάνιση στο

νητικές. Κάθε φορά είναι μια αρχή για μένα και έχω

Λυκαβηττό, γιορτάστηκαν με ένα cd με υλικό από

πολύ θετικά συναισθήματα.

> Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεσαι στην Κρήτη.

τις live εμφανίσεις σου. Ο τίτλος “Χίλια καλώς

> Τι να περιμένει να ακούσει το κοινό της Σύρου

Παραμένει πάντα η πατρίδα σου ένα ασφαλές λιμάνι;

εσμίξαμε” θα μπορούσε να πει κανείς πως σηματο-

Θα ήθελες να επιστρέψεις σε αυτή κάποια στιγμή;

δοτεί το ξεκίνημα μιας μουσικής πορείας που έχει

Η αλήθεια είναι πως δεν νιώθω ότι έφυγα ποτέ από την

πολλά να δώσει από δω και πέρα.

Κρήτη, απλά έχω δανειστεί έναν τόπο για να ζω. Φυσικά

Κάθε βράδυ είναι μια καινούρια εμπειρία. Στη μου-

στις 12 Αυγούστου; Θα υπάρχει και κάτι από ρεμπέτικο για έκπληξη...;
Θα παρουσιάσουμε ένα ελεύθερο πρόγραμμα
διαλέγοντας ανάμεσα σε περισσότερα από εκατό

Πριν έξι χρόνια -λιγότερο γνωστός- ήταν το κεντρικό

και έχω βλέψεις να γυρίσω, αλλά αυτό δεν ξέρω εάν και
πότε θα γίνει. Με βοηθάει η αίσθηση να ξέρω ότι η βάση
μου και το σπίτι μου βρίσκεται στην Κρήτη.
> Έξι χρόνια πριν “άνοιξες” το πρώτο μας τεύχος. Από
τότε έχουν αλλάξει πολλά. Η πορεία σου μοιάζει θριαμβευτική, τόσο που κάθε καλλιτέχνης θα τη ζήλευε. Εσύ
το έχεις νιώσει ότι είσαι πολύ σπουδαίος για μεγάλο
αριθμό φανατικών θαυμαστών σου; Πώς το βιώνεις;
Βιώνω σπουδαίες στιγμές. Αυτό δε σημαίνει ότι η σπουδαιότητα μεταφέρεται και στα πρόσωπα. Μπορεί να παραμένει ως έννοια στην ίδια τη στιγμή. Δε νιώθω σπουδαίος. Συγκρατώ το συναίσθημα που μοιράζεται μαζί μου
ο κόσμος και αυτό είναι το σπουδαίο.
> Είσαι άνθρωπος που δεν τσιγκουνεύεται τον καλό
λόγο. Στο χώρο του τραγουδιού οι εμπειρίες που βαραίνουν περισσότερο είναι οι θετικές ή οι αρνητικές;
Εν τέλει όλες οι εμπειρίες έχουν θετικό απόηχο. Ακόμα
και μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις αυτό που μένει
είναι το θετικό, ότι γίνεσαι πιο σοφός και ξέρεις τι να αποφεύγεις. Μαθαίνεις περισσότερα και γι’ αυτά που δεν σου
αρέσουν. Το πώς βλέπεις τις καταστάσεις είναι και θέμα
του κάθε ανθρώπου. Πολλές φορές ίσως έχω αδικήσει ή
έχω αδικηθεί. Ακόμα και μια κατάσταση που δεν αλλάζει
και με στεναχωρεί είναι ένα μάθημα για να την αποφύγω
στο μέλλον. Έστω και μέσα από αρνητικές καταστάσεις
υπάρχει το κέρδος ότι ανακαλύπτεις τι θέλεις και τι δεν

ζωντανεύοντας τα άδεια νταμάρια

Ο Γιάννης Χαρούλης την Τετάρτη 12 Αυγούστου το βράδυ θα βρεθεί στη Σύρο
για μια μοναδική συναυλία στον Πολιτιστικό Χώρο “Μάνος Ελευθερίου” (πρώην
νταμάρι) και με το λαούτο του και όλα όσα προκαλεί η ιδιαίτερη φωνή του θα
μας ταξιδέψει σε ένα οδοιπορικό στο χθες, που ξυπνάει τις μουσικές μνήμες στο
σήμερα και χτίζει το μουσικό μας μέλλον.

θέλεις, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι χανόμαστε. Μέσα
απ΄όλη αυτή τη διαδικασία, προσπαθώ παράλληλα να μη
σκληραίνει η καρδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για
μένα.
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τραγούδια. Στη Σύρο θα είναι άλλη μια ξεχωριστή
εμφάνιση, φυσικά και με ρεμπέτικο αλλά και κρητικά και νησιώτικα κομμάτια και ροκιές και πολλά
άλλα. Περιμένω με χαρά να έρθουμε, θυμάμαι και
την τελευταία εμπειρία μου στο νησί ήταν πολύ
ωραία η ατμόσφαιρα. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο τόπος αυτός και λόγω της ομορφιάς του αλλά, και
της ιστορίας του.
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Η ιστορία της
Ελευθερίας

animasyros 8.0

Το Διεθνές Φεστιβάλ+Aγορά Κινουμένων Σχεδίων animasyros το ξέρουμε και το αγαπήσαμε. Φέτος, υπόσχεται μια φαντασμαγορική διοργάνωση και άφθονη αniμαγεία! Δυ24-27 Σεπτεμβρίου
νατές προβολές και ένα νέο τμήμα της Αγοράς (Αgora), αυτό που τα προηγούμενα επτά
χρόνια γνωρίζαμε ως φόρουμ, που αποσκοπεί στη δικτύωση επαγγελματιών του είδους. Διοργανώνεται υπό την αιγίδα της ASIFA Hellas, δηλαδή του ελληνικού
παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Δημιουργών Κινουμένων Σχεδίων, η οποία θα πραγματοποιήσει δύο εργαστήρια που απευθύνονται σε εφήβους, με τη συμμετοχή καταξιωμένων εκπαιδευτών από την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Αυστρία. Επίσης, ένα πρότυπο εκπαιδευτικό εργαστήριο που απευθύνεται τόσο σε άτομα
με αναπηρίες και εκπαιδευτές ειδικής αγωγής, αλλά και σε µαθητές. Το αnimasyroς 8.0 περιλαμβ άνει, όπως κάθε χρόνο, προβολές ταινιών κινουμένων σχεδίων,
αφιερώματα σε διεθνή Φεστιβάλ, καταξιωμένους δημιουργούς και σχολές στον χώρο της τέχνης της εμψύχωσης. Όλα αυτά θα συμβούν στο Θέατρο Απόλλων,
στο Δημοτικό Κινηματογράφο Παλλάς και στην πλατεία Μιαούλη. Περισσότερα στο www.animasyros.gr.

Dance Fest
Akropoditi
6-19 Ιουλίου

Το Φεστιβάλ Χορού Akropoditi DanceFest δημιουργήθηκε στη Σύρο τον Ιούλιο του 2013 από το Χοροθέατρο
Ακροποδητί και γεμίζει τις μέρες του με χορό, κίνηση και
όχι μόνο.
Δύο εβδομάδες γεμάτες από εργαστήρια σύγχρονου χορού, χορογραφίας, κλασικού μπαλέτου, αυτοσχεδιασμού,
διαλογισμού, αφρικάνικου χορού, αρχαίου δράματος, παραδοσιακών χορών, φωνής, capoeira, yoga, butoh και stretching. Παράλληλα, δύο εβδομάδες γεμάτες
βραδιές συναντήσεων, παρουσιάσεων και προβολών, ανοιχτών αυτοσχεδιασμών και παραστάσεων. Και κάτι νέο: το φεστιβάλ φιλοξενεί εργαστήρια για παιδιά
και εφήβους. Η πρόσκληση είναι ερεθιστική: “Ελάτε στην Ερμούπολη να μοιραστούμε το ίδιο πάτωμα, την ίδια αμμουδιά, να χορέψουμε, να συζητήσουμε, να
ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες αλλά και να προσεγγίσουμε νέους τρόπους επικοινωνίας, έκφρασης και παρατήρησης” (http://dancefest.akropoditi.gr).

Κλασική ...αξία
Μια ανοιχτή γιορτή με επίκεντρο την κιθάρα προσφέρει το 22ο Φεστιβάλ Κιθάρας από 28 Ιουλίου μέχρι 1η
Αυγούστου. Κορυφαίοι μουσικοί και παιδαγωγοί έρχονται στην Ερμούπολη για να παίξουν, να διδάξουν και να
ανταλλάξουν ακούσματα και μουσικές εμπειρίες. Από τα ρεσιτάλ, στο Κηπάριο Μεταμόρφωσης στις 30 Ιουλίου θα παρουσιαστεί στο κοινό ένα κιθαριστικό ντουέτο με βιολί και φωνή και υπόσχεται μαγεία και εξωτισμό.
(www.guitarfestival.gr)
Ερμούπολη, Βραζιλία, Σουηδία, Τουρκία, Παρίσι, Βιέννη Αθήνα, και πάλι Ερμούπολη. Μουσική βόλτα μέσα
από το 11ο Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Κυκλάδων, 13-22 Αυγούστου, όπου κι ένας μεγάλος ερμηνευτής, ο
Δημήτρης Σγούρος για δύο μέρες στο πιάνο του Θεάτρου Απόλλων, μετά από χρόνια. Επίσης, έκθεση και εργαστήριο εγχόρδων και μια εκδήλωση για την τέχνη της κατασκευής του βιολιού (www.festivalcyclades.gr).

Ανηφορίζοντας στο μεσαιωνικό οικισμό
Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο με μια συναυλία στα σοκάκια που κάποτε δοξάστηκε. Η Πιάτσα της Άνω Σύρου
υποδέχεται τη Λαϊκή Ορχήστρα Σύρας για να ξανακούσει τις νότες της ιστορίας της. Υπεύθυνοι να μας ξεσηκώσουν “Στης Σύρας τις ανηφοριές”, ο Αντώνης Μαραγκός και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος με το μπουζούκι τους και ο
Ισίδωρος Ρούσσος με κιθάρα. Ερμηνεύει η Χρυσούλα Κεχαγιόγλου. Είσοδος ελεύθερη φυσικά.
Ο Μιχάλης Λαμπρίδης με φιλοσοφική διάθεση περί μουσικής τέχνης παίρνει τους Ώτα Ακούειν και έρχεται
στην Πιάτσα της Άνω Σύρου στις 17/7 και στο Κηπάριο Μεταμόρφωσης της Ερμούπολης στις 9/8, σε δυο συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Τότε, το τραγούδι, το οποίο θεωρεί αδιαχώριστο από την ελευθερία, θα πλημμυρίσει
τον αέρα του νησιού. Μαζί του, όπως πάντα, ο Αλφρέδος Δελιβέρτης (ακουστική κιθάρα), ο Ανδρέας Πολίτης
(βιολί), ο Πάνος Δραμυτινός (ηλεκτρικό μπάσο) και η Ρένα Βέργου (φωνή).

φωτογραφία: Γιώργος Πυρουνάκης

Ξεκίνησε δισκογραφικά τη δεκαετία του ’80 κι έκτοτε μιλάει στην ψυχή
μας με την κρυστάλλινη φωνή της ανελλιπώς και σε όλους τους τόνους. Πέρυσι αποθεώθηκε στο Carnegie Hall με μία συναυλία-σταθμό που προστέθηκε
στις σπουδαίες στιγμές μιας ξεχωριστής καριέρας. Επίσης, το 2012 εμφανίστηκε στο συριανό κοινό με τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο,
σε μια συνεργασία με την Ορχήστρα Κυκλάδων, μια συναυλία που ταξίδεψε
μέχρι το Ηρώδειο. Φέτος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα είναι στον Πολιτιστικό
Χώρο “Μάνος Ελευθερίου” στις 17 Αυγούστου όπου θα την απολαύσουμε σε
παλιά κι αγαπημένα τραγούδια της αλλά και σε κομμάτια από την καινούργια
της δισκογραφική δουλειά.
Το άλμπουμ “9+1 Ιστορίες” κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι και περιέχει
τραγούδια των Νίκου Πορτοκάλογλου, Θέμη Καραμουρατίδη, Λήδας Ρουμάνη, Νίκου Μωραΐτη, Στάθη Δρογώση και Χρήστου Δεληγιάννη. Πρόκειται
για έναν δίσκο που ξεκίνησε να δημιουργείται πριν 4 χρόνια και τον οποίον η
ερμηνεύτρια και παραγωγός αφιερώνει στους συντελεστές του.
Στη Σύρο θα είναι μαζί της οι εκλεκτοί συνεργάτες της μουσικοί Αλέξανδρος – Δράκος Κτιστάκης (τύμπανα, ενορχηστρώσεις), Γιώργος Γεωργιάδης
(μπάσο), Γιάννης Κυριμκυρίδης (πιάνο, πλήκτρα), Νίκος Μέρμηγκας (λάφτα,
μαντολίνο, λαούτο, μπουζούκι), Δημήτρης Τσάκας (σαξόφωνο, κλασσική κιθάρα) και ο τραγουδιστής Πάνος Ζώης.

> 17/8, Σύρος
> Πολιτιστικός χώρος “Μάνος Ελευθερίου”
> Έναρξη στις 21.00

info
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Jamoan

Από το Πέραµα στην Ερµούπολη
Τζένη Παπαζιού

cba

Μυρσίνη Μπογδάνου

Οκτώβρη από το label “imantas”.
> Πες μας λίγα λόγια για τον τίτλο του cd “Απείθεια”.
Απείθεια είναι η άρνηση σε κάνονες και διαταγές. Μου

Ο Άκης Θεοτοκάτος ή αλλιώς Jamoan έχει αγκυροβολήσει στη Σύρο και παρά το ότι δεν βρίσκεται
πλέον με τη δημοφιλή μπάντα των Active Member,
στην οποία έπαιζε 18 ολόκληρα χρόνια, παραμένει
μουσικά ενεργός και ετοιμάζεται να ηχογραφήσει
τον πρώτο του προσωπικό δίσκο.

ταιριάζει απόλυτα αυτή η περιγραφή. Ποτέ μου δεν
μπόρεσα να συμβιβαστώ ουσιαστικά με ότι με χάλαγε.
Και τώρα που έγινα πατέρας είναι ακόμη πιο έντονο
μέσα μου. Νομίζω ότι ειναι ο καταλληλότερος τίτλος
γι’ αυτό που ετοιμάζω. Η γυναίκα μου είναι υπεύθυνη
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Ένα
παράξενο
φρούτο και
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µουσική

η ιστορία του
cba

Βαγγέλης Αραγιάννης // www.jazzbuzz.gr

για τον τίτλο μιας κι εκείνη τον βρήκε. Σίγουρα κάτι
ξέρει.

> Είσαι βασικό μέλος των La Bruja Muerta, ενώ για

> Έγραψες τη μουσική για μια θεατρική παράσταση

πάνω από 18 χρόνια η κιθάρα σου πρωταγωνιστούσε

με νέους κρατούμενους στις Φυλακές Αυλώνας. Πες

στους Active Member.Τι σου έχει αφήσει αυτή η πο-

μας λίγα περισσότερα για αυτή τη δράση σου.

λύχρονη συμμετοχή σε μια από τις πιο επιτυχημένες

Δυστυχώς δεν ασχολήθηκα όσο ήθελα με αυτή την πα-

ελληνικές μπάντες;

ράσταση. Είναι μια απίστευτη εμπειρία που δεν μπορώ

Εκτός από τις στιγμές που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρό-

να την μεταφέρω. Έχουν περάσει 2 περίπου χρόνια και

νια και τις εμπειρίες, μέσα απ’ το low bap κυριολεκτικά

δεν μπορώ να ξεχάσω τα μάτια των παιδιών που συνά-

μεγάλωσα και ανδρώθηκα. Είμαι από πολύ μικρός στα

ντησα στη φυλακή. Πόσο λίγος νιώθεις όταν μπαίνεις

πράγματα και όλη μου η ζωή κυλούσε παράλληλα με

σ’ ένα τέτοιο μέρος και βλέπεις όλη αυτή την ασχήμια

το γκρουπ. Μόνο ωραία πράγματα έχω να θυμάμαι και

χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Και πόσο πραγματι-

Η εκατοστή επέτειος από τη γέννηση της Lady Day (γεννήθηκε
στις 7 Απριλίου του 1915 στη Φιλαδέλφεια) γιορτάστηκε με πολλούς
τρόπους: με την εισαγωγή της στο Music Walk of Fame στη γενέτειρά της, με μια καινούρια συλλογή από την Legacy που έχει τίτλο
“The Centennial Collection”, με την κυκλοφορία του tribute άλμπουμ
“Coming Forth by Day” από την Cassandra Wilson, με τη νέα βιογραφία της “Billie Holiday: The Musician and the Myth” από τον
John Szwed και αρκετές συναυλίες με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων
του Andy Bey και της Cecile McLorin Salvant. Με την αφορμή της
επετείου θυμόμαστε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της καριέρας της.

Η ερµηνεία της Lady Day
Ο Barney Josephson, ιδρυτής του κλαμπ Cafe Society στο Greenwich Village της Νέας
Υόρκης, ήταν εκείνος που πρότεινε στην Billie Holiday να τραγουδήσει το “Strange
Fruit”. Ο Josephson ισχυριζόταν ότι η Holiday, δεν διάβαζε παρά μόνο κόμικς και αρχι-

ας μην ήταν όλα ρόδινα όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και

κά νιώθεις την εκτίμηση των ανθρώπων και την αγάπη

τώρα που δεν παίζω με τους Active Member, νιώθω το

τους όταν προσφέρεις το παραμικρό από την ψυχή σου.

Το “Strange Fruit” η Billie Holiday το τραγούδησε για πρώτη φορά στο Cafe

κά δεν είχε ιδέα για το νόημα των στίχων. Όταν λίγους μήνες αργότερα είδε ένα δάκρυ

ίδιο όμορφα όπως τότε και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Μακάρι να έκανα συνέχεια τέτοια πράγματα, θα γινό-

Society μια βραδιά στις αρχές του 1939. “Δεν υπήρχε η παραμικρή επιδοκιμα-

να κυλά στο μάγουλό της κατάλαβε ότι ήξερε πλέον τι ήταν εκείνο το παράξενο φρού-

> Έχεις γράψει πλέον τα δικά σου τραγούδια και ετοι-

μουν σίγουρα καλύτερος άνθρωπος.

σία όταν τελείωσα” έγραψε στην αυτοβιογραφία της. “Ύστερα κάποιος άρχισε να

το, αν και η ερμηνεία της ήταν από την πρώτη στιγμή ιδανική. Αντίθετα, ο Meeropol

μάζεσαι να ηχογραφήσεις τον δικό σου δίσκο. Μίλησε

> Από το 2009 έχεις “αράξει” στη Σύρο. Πώς πήρες

χειροκροτεί νευρικά μόνος του. Μετά ξαφνικά όλοι χειροκροτούσαν”. “Ήταν η

είχε πει ότι η τραγουδίστρια ερμήνευσε τη σύνθεσή του με πεποίθηση και αντίληψη

μας για το περιεχόμενό του.

την απόφαση να φύγεις από την πολύβουη πόλη και να

πρώτη σημαντική διαμαρτυρία με στίχους και μουσική, η πρώτη αφίμωτη κραυ-

του νοήματος εξαρχής, αποδίδοντας αυτό ακριβώς που περίμενε εκείνος ως δημιουργός
της.

Αυτός ο δίσκος είναι στο μυαλό μου πολλά χρόνια.

εγκατασταθείς σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου;

γή ενάντια στον ρατσισμό” έγραψε ο Leonard Feather. “Μια κήρυξη πολέμου...

Τώρα πραγματικά νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγ-

Καταρχήν η γυναίκα μου είναι Συριανή. Αλλά η απόφα-

η αρχή του κινήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων” κατά τον Ahmet Ertegun.

Το “Strange Fruit” ήταν το τραγούδι που η Holiday το άφηνε στις εμφανίσεις της

μή για να γίνει. Θα περιέχει 12 τραγούδια, κάποια με

ση για να φύγω απ το Πέραμα πάρθηκε όταν αποφάσι-

Στο βιβλίο του “Strange Fruit - Billie Holiday, Cafe Society, and an early cry for

για το τέλος. Κατά την εισαγωγή του έκλεινε τα μάτια σαν να προσευχόταν. Όπως

στίχους και κάποια instrumental, τα περισσότερα και-

σα να κάνω οικογένεια. Αν και μου λείπει πολύ ο τόπος

civil rights” (Running Press), o David Margolick περιγράφει με λεπτομέρεια την

γράφει στο βιβλίο του ο Margolick, στη διάρκειά του το προσωπικό του μαγαζιού στα-

νούργια, αλλά και κάποια από παλιότερες ηχογραφή-

μου, τα πράγματα στο νησί είναι πολύ καλύτερα, πιο

ιστορία του τραγουδιού και τον καταλυτικό του ρόλο όχι μόνο στην καριέρα της

ματούσε κάθε κίνηση και η αίθουσα σκοτείνιαζε με την εξαίρεση ενός σποτ που φώτιζε

σεις. Κινούμαι στα ίδια μουσικά μονοπάτια, άπλα τώρα

ανθρώπινα. Μπορείς ακόμα να ηρεμείς και να σκέφτε-

Billie Holiday, αλλά και σε ολόκληρη την αφρο-αμερικάνικη κουλτούρα και τα

το πρόσωπό της. Όταν τελείωνε και αποχωρούσε από τη σκηνή, όσο θορυβώδεις και

θέλω να δώσω περισσότερη προσοχή στη μουσική.

σαι καθαρότερα και φυσικά βλέπεις ακόμα παιδιά στις

ανθρωπιστικά κινήματα αρκετά χρόνια πριν την άρνηση της Rosa Parks να παρα-

να γινόταν οι επευφημίες, εκείνη δεν επέστρεφε για να υποκλιθεί. “Ο κόσμος έπρεπε

Πρόκειται για έναν αρκετά σκοτεινό δίσκο πιστεύω με

γειτονιές να παίζουν.

χωρήσει σε έναν λευκό τη θέση της σε εκείνο το λεωφορείο του Montgomery και

να θυμάται το ‘Strange Fruit’, με τα σωθικά του να καίγονται από αυτό” είχε πει ο

μουσικό ενδιαφέρον. Επιδίωξη μου είναι να χρησιμο-

> Υπάρχει έδαφος να εκφραστείς μουσικά στο νησί;

την εμφάνιση του Martin Luther King.

Josephson. Προς το τέλος της σύντομης ζωής της δεν το ερμήνευε πια τόσο συχνά.

ποιήσω όσο το δυνατόν λιγότερο τον υπολογιστή, να

Σου λείπει η μουσική κοινότητα της Αθήνας;

είναι όλο live παιγμένο. Η αίσθηση του, πάντως, θα εί-

Η Σύρος είναι από τα λίγα μέρη που μπορείς να συ-

Η γέννηση του τραγουδιού

έκλαιγε” εξηγεί ο ντράμερ Lee Young, αδελφός του θρυλικού Lester Young. Ίσως και

ναι πολύ κοντά στο La Bruja Muerta.

ναντήσεις τόσους πολλούς και καλούς μουσικούς και

Σύμφωνα με το Center for Constitutional Rights, μεταξύ 1882 και 1968 στις Ηνω-

γιατί το κοινό δεν ήταν ακόμη έτοιμο να αντέξει μια τόσο ξεκάθαρη φωνή κοινωνικής

> Γράφεις μουσική και στίχο ή συμμετέχουν και άλλοι

όχι μόνο γύρω απ’ το ρεμπέτικο. Εγώ όμως έμαθα στην

μένες Πολιτείες λυνταρίστηκαν 4.743 άνθρωποι, από τους οποίους πάνω από 70%

διαμαρτυρίας.

συντελεστές στη δημιουργία αυτού του δίσκου;

Αθήνα και μου λείπει πολύ και ο τρόπος που γίνονται

ήταν αφρο-αμερικάνοι. Μια τέτοια φρικιαστική σκηνή απαθανάτισε ο φακός του

Συνήθως στα τραγούδια που φτιάχνω όλα τα όργανα

τα μουσικά δρώμενα εκεί.

Lawrence Butler με τα κορμιά του Thomas Shipp και του Abram Smith να αιωρού-

Οι στίχοι

τα παίζω εγώ. Κιθάρες, μπάσο, τύμπανα και πλήκτρα.

> Στη Σύρο δραστηριοποιείσαι επαγγελματικά και ως

νται άψυχα από ένα δέντρο στο Marion της Indiana στις 7 Αυγούστου του 1930. Η

Southern trees bear a strange fruit / Blood on the leaves and blood at the root

Αυτή τη φορά θα δουλέψω και με άλλους συναδέλφους

τεχνίτης. Ασχολείσαι με την επισκευή σκαφών. Πόσο

φωτογραφία εκείνη λέγεται ότι προκάλεσε τέτοιο σοκ στον Abel Meeropol, έναν

Black body swinging in the southern breeze / Strange fruit hanging from the poplar trees.

τόσο όσον αφορά στη μουσική όσο και στους στίχους.

σε έχει επηρεάσει η πόλη που γεννήθηκες και μεγά-

εβραϊκής καταγωγής δάσκαλο στο Μπρονξ, που μετατράπηκε το 1937 στους γνω-

Pastoral scene of the gallant south / The bulging eyes and the twisted mouth

Έχω ήδη μιλήσει με κάποιους ανθρώπους που θέλω να

λωσες, το Πέραμα, στην απόφαση σου να ζήσεις στη

στούς στίχους, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στο αριστερό περιοδικό

Scent of magnolia sweet and fresh / And the sudden smell of burning ﬂesh!

συμμετέχουν από διάφορες μουσικές φόρμες. Κάποιοι

Σύρο και να ασχοληθείς με τα σκάφη;

The New Masses και μελοποιήθηκαν στη συνέχεια από τον ίδιο. Για ευνόητους λό-

Here is a fruit for the crows to pluck / For the rain to gather, for the wind to suck

απ’ αυτούς, μεγάλης εμβέλειας μουσικοί που πραγματι-

Ασχολούμαι με τις βαφές σκαφών και έπαιξε πολύ με-

γους ο Meeropol υπέγραψε το τραγούδι όχι με το πραγματικό του όνομα, αλλά ως

For the sun to rot, for a tree to drop / Here is a strange and bitter crop.

κά είναι μεγάλη μου τιμή που θα παίξω μαζί τους. Αυτή

γάλο ρόλο η κατάσταση που επικρατούσε στην ναυ-

Lewis Allan, ένα ψευδώνυμο που σχηματίστηκε από τα ονόματα των δύο παιδιών

“Δεν ήθελε να το τραγουδά γιατί την πλήγωνε υπερβολικά. Κάθε φορά που το έκανε

είναι η έκπληξη του δίσκου. Φυσικά ο σκοπός είναι να

πηγοεπισκευαστική ζώνη στην απόφαση μου να φύγω

του που τα έχασε σε πολύ μικρή ηλικία. Μερικά χρόνια αργότερα, στο απόγειο του

μπορέσει αυτό το project να παρουσιαστεί live. Σε πρώ-

τότε. Σίγουρα θα το σκεφτόμουν περισσότερο αν τα

μακαρθισμού, υιοθέτησε τα δύο παιδιά του Julius και της Ethel Rosenberg, του

τη φάση όμως περιμένω πως και πως να έρθει η πρώτη

πράγματα ήταν αλλιώς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο

ζευγαριού που οδηγήθηκε στην ηλεκτρική καρέκλα το 1953, με την κατηγορία ότι

εβδομάδα του Αυγούστου που μπαίνω στο στούντιο

νησί καιγόμαστε στη δουλειά. Απλά είναι λίγο καλύ-

προωθούσε στη Σοβιετική Ένωση πληροφορίες ατομικής τεχνολογίας. Ένα ακόμη

να ηχογραφήσω.Ο δίσκος θα ηχογραφηθεί στο Studio

τερα και ακόμα μπορείς να διατηρείς την ελπίδα ότι

σημαντικό γεγονός που συνδέεται με το όνομα του αμερικανού δασκάλου, αλλά

133 στην Ηλιούπολη και θα κυκλοφορήσει μέσα στον

υπάρχει προοπτική.

αυτό είναι μια άλλη ιστορία...

Τα 100 χρόνια από τη γέννηση της
Billie Holiday και “η πρώτη σηµαντική
διαµαρτυρία µε στίχους και µουσική”
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Παντού υποπτεύεσαι την αιθέρια
μυρωδιά του σταφυλιού, ενώ
όλες οι υπόλοιπες αισθήσεις
σου αγαλλιάζουν μέσα στα 70
στρέμματα του περιποιημένου
ιστορικού αμπελοελαιώνα

Ανάμεσα σε αμπέλια και ελαιώνες
cba

Κειμενο:
Γεωργία Ματσούκα

Ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που
αντικρίζεις είναι μια πλαγιά γεμάτη αμπέλια. Παίρνεις το πρωινό σου κάτω από την
πέργκολα της βεράντας ή στην πλακόστρωτη
αυλή, όταν συνειδητοποιείς ότι είσαι κι εσύ
μέρος αυτού του σκηνικού. Κατόπιν, απολαμβάνεις τις πολυτελείς ανέσεις του κομψού δωματίου σου κι αμέσως μετά αποφασίζεις έναν περίπατο. Παντού υποπτεύεσαι
την αιθέρια μυρωδιά του σταφυλιού, ενώ
όλες οι υπόλοιπες αισθήσεις σου αγαλλιάζουν
μέσα στα 70 στρέμματα του περιποιημένου
ιστορικού αμπελοελαιώνα. Μέσα στη μέρα,
επισκέπτεσαι τους χώρους παραγωγής του
οινοποιείου ή ξεναγείσαι στην πλούσια κάβα
όπου μυείσαι στην τέχνη της οινογνωσίας
δοκιμάζοντας τα εξαιρετικά κρασιά του κτήματος σε συνδυασμό με κρητικά πιάτα. Κι αν
η ραστώνη σε καθηλώσει, βρίσκεις μια καλή
ευκαιρία να παρακολουθήσεις ένα πολυθέαμα χωμένος σε μια αναπαυτική πάνινη πολυθρόνα. Διακοπές; Ναι, σε επίγειο παράδεισο.

Το Οινοποιείο Μπουτάρη δημιούργησε

με το μαγικό κόσμο του κρασιού. Ξεκινώντας από

στην Κρήτη τον αμπελώνα δεύτερης γενεάς στο

μία ξενάγηση στο κτήμα, μπορεί να περιηγηθεί

χωριό Σκαλάνι, σε απόσταση μόλις 4 χλμ από

στους αμπελώνες και το οινοποιείο δοκιμάζοντας

τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, στο κτή-

εκλεκτούς οίνους και συζητώντας με τον οινολό-

μα Φανταξομέτοχο της αμπελουργικής ζώνης

γο του κτήματος. Πρόταση εναλλακτικού τουρι-

Αρχάνες, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της

σμού και ονειρικής απόδρασης, μέσα από μονο-

αξίας και της δυναμικής του. Ο αρχικός αμπε-

πάτια καλού ελληνικού κρασιού που έχει διεθνείς

λώνας είχε δημιουργηθεί στις αρχές της δεκα-

προδιαγραφές και αναγνώριση.

ετίας του ’90 στα προικισμένα τοπικά χώματα
και αποτέλεσε κιβωτό διάσωσης γηγενών ποι-

Μια παρόρμηση σε κάνει να ξεκινήσεις το

κιλιών. Σχετικά πρόσφατα, επανασχεδιάστηκε

μάθημα οινογνωσίας με το λευκό ξηρό “Φαντα-

σύμφωνα με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης που

ξομέτοχο”, για να τιμήσεις το ρομαντικό στοι-

χρησιμοποιούνται στην Αμπελουργία Ακριβεί-

χείο του ομώνυμου κτήματος. Το Φανταξομέτο-

ας και υποδέχεται τους πρώτους καρπούς του:

χο, το “μετόχι των φαντασμάτων” όπως λέγεται

Κοτσιφάλι, Syrah, Βιδιανό και Ασύρτικο είναι

αλλιώς, είναι ένας αστικός μύθος σύμφωνα με

οι βασικές ποικιλίες.

τον οποίον ο πρώην ιδιοκτήτης του διέδιδε ότι

Παράλληλα με την αναμπέλωση, δημιουρ-

στο κτήμα κατοικούσαν φαντάσματα προκειμέ-

γήθηκε και το Scalani Hills Residences, δηλαδή

νου να το διασώσει από τις πειρατικές επιδρο-

τρεις πολυτελείς κατοικίες μέσα στο κτήμα που

μές εκείνων των καιρών. Καμία σχέση! Ο τόπος

στεγάζονται στο παλιό μετόχι, πλήρως ανακαι-

σφύζει από τις ζωντανές στιγμές των φρέσκων

νισμένο και με απόλυτο σεβασμό στον περιβάλ-

αμπελιών και της εγκάρδιας φιλοξενίας! Το

λοντα χώρο. Τα ονόματά τους προέρχονται από

μόνο που μπορεί να σε κάνει να χάσεις τη λαλιά

τις μοναδικές ποικιλίες κρασιού του κτήματος:

σου είναι η φίνα επίγευση των εκλεκτών κρα-

Kotsifali, Malvasia, Liatiko. Ο επισκέπτης βιώνει

σιών στο στόμα.

μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής και γνωριμίας
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Όλοι κουβαλάµε τις εµπειρίες, τα ακούσµατα
και τα βιώµατά µας. Μέσα απ’ αυτά γίνονται
συνειρµοί που σε οδηγούν να στήσεις µια
ιστορία, ενεργοποιούν τη µνήµη αλλά και τη
φαντασία και τη σκέψη.

Μαρώ

Κάργα

Από την Τήνο στην Αλεξάνδρεια
cba

Χρυσή Πυρουνάκη

Το Αχγιάτ Ανχάρ, το πρώτο βιβλίο της πολυτάλαντης Μαρώς Κάργα από τις εκδόσεις Τόπος, κουβαλάει στα φύλλα του ένα
άρωμα παλιάς Ελλάδας και Ανατολής. Ένα
κουβάρι από αναμνήσεις. Οι σελίδες του
αποτυπώνουν και χαρτογραφούν τα μεγάλα
γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας
και οι ήρωές του, άνθρωποι που ζουν και πεθαίνουν, που ερωτεύονται και πονάνε, που
γελούν και υποφέρουν, θα μας ταξιδέψουν
αυτό το καλοκαίρι σε καιρούς και πατρίδες
που χάθηκαν μα που δεν λησμονήθηκαν…
> Δουλεύετε ως δασκάλα σε δημοτικά σχολεία
της Τήνου, έχετε σπουδάσει επίσης σχέδιο και
ζωγραφική και ασχολείστε και με την γλυπτική.
Το βιβλίο “Αχγιάτ Ανχάρ” είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα. Το γράψιμο πώς προέκυψε στη ζωή
σας; Πώς αποφασίσατε να κάνετε την αρχή για να
γράψετε ένα βιβλίο;
Δεν είναι η πρώτη φορά που γράφω. Είχα επαφή
με το γράψιμο κατά διαστήματα, απ’ όταν ήμουν
έφηβη. Όσο γι’ αυτή την αρχή, μάλλον είχε λόγο ο
χρόνος, που έρχεται κάποιες φορές για να εντείνει

εμμονές κι επιθυμίες, αλλά και για να λειτουργήσει
και ως κινητήρια δύναμη.
> Από πού πιαστήκατε όσον αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου; Εμπνευστήκατε από προσωπικά/
οικογενειακά βιώματα ή είναι καθαρά φανταστικό δημιούργημα;
Όλοι κουβαλάμε τις εμπειρίες, τα ακούσματα και
τα βιώματά μας. Μέσα απ’ αυτά γίνονται συνειρμοί
που σε οδηγούν να στήσεις μια ιστορία, ενεργοποιούν τη μνήμη αλλά και τη φαντασία και τη σκέψη.
Έτσι στην πορεία κι οι ήρωες, καθώς αποχτούν υπόσταση μπορεί να σε καθοδηγούν, να σε κάνουν να
κινείσαι στον χώρο του πραγματικού αλλά και της
μυθοπλασίας και κάποιες φορές ακόμα και μέσα
από ακραία αφηγηματικά σχήματα, που ωστόσο σ’
ένα μυθιστόρημα μπορούν να φαίνονται ακριβέστατα και αληθοφανή.
> Εσείς γεννηθήκατε στην Αθήνα αλλά μεγαλώσατε στη Λήμνο και τώρα ζείτε στην Τήνο και η
καταγωγή σας είναι από Σμύρνη, Αϊβαλί, Πόλη,
Αλεξάνδρεια. Τι ρόλο έπαιξε “το νησί, η θάλασσα,
η διασπορά’’ στην όλη διαδικασία της γραφής αυτού του βιβλίου;
Είναι ένα βιωμένο συναίσθημα που ανασύρεται
μέσα από εμπειρίες και μνήμες. Στο βιβλίο, μετα-

φέρεται σαν ένας “κόσμος” συνύπαρξης, σύνθεσης,
αλληλεξάρτησης και ανταλλαγής. Έτσι δημιουργείται η αίσθηση, μέσα από εικόνες καθημερινές,
συμβάντα και ιστορίες ανθρώπων, πως οι ήρωες
δεν “ανήκουν” μόνον σε μια γενέθλια πόλη, αλλά
και σ’ όλους αυτούς τους τόπους που συνθέτουν
την χαρτογραφία της εποχής και μοιράζονται μαζί
τους την ακμή, την παρακμή, τη μοίρα τους, για
να γίνουν στο τέλος και για τον αναγνώστη, τόποι
προσωπικοί.
> Ποιους από τους ήρωες ή ηρωίδες του βιβλίου σας
αγαπήσατε περισσότερο στην πορεία της γραφής;
Όλους τους ήρωες μου, ακόμα κι εκείνους που
προβάλλονται μέσα απ’ την ηθική του κακού, τους
αγαπώ και τους συμμερίζομαι απόλυτα. Είναι κι
αυτοί αναγκαίοι καθώς γίνονται κάποιες φορές καθρέφτες του εαυτού μας. Εκείνους όμως που ξεχωρίζω είναι η Άννα, η Φρόσω αλλά και η Αργύρα.
Αυτοί οι γυναικείοι χαρακτήρες αποτυπώνουν την
εποχή τους, την ερμηνεύουν, κατανοούν, παρηγορούν και αντέχουν, αλλά και τολμούν μέσα στα
κλειστά πλαίσια της κοινωνίας που ζουν και παρόλο που κινούν τα νήματα στις ζωές όλων, δείχνουν
και δίνουν τα συναισθήματά τους χωρίς φειδώ. Είναι επίσης η Φωτεινή, το βασικότερο πρόσωπο για
την πλοκή της ιστορίας. Όντας απειθάρχητη αλλά

και αισθαντική, προσπαθεί να αποδεχτεί και να αντέξει όλα όσα συμβαίνουν
στη ζωή της, όχι μόνον σαν απότοκα κάποιων λυπηρών συμβάντων, κάποιων
γεγονότων και συγκυριών, αλλά και των επιλογών της. Επιλογών που έχουν σχέση με τον παράδοξο θάνατο και την απουσία της γαλλοεβραίας μητέρας της,
της Οντέτ, που αν και νεκρή, είναι μια απ’ τις πιο έντονες παρουσίες που ανασυνθέτουν τα πρόσωπα αυτής της ιστορίας του βιβλίου, στο οποίο η Φωτεινή
σκηνογραφεί έναν κόσμο, όπου συνειδητά γι’ αυτήν, η μαγεία, το όνειρο, αλλά
και η σκληρή πραγματικότητα συμπλέκονται. Ανάμεσα στους ήρωες ξεχωριστός
είναι ο Αριστείδης, που με τον τρόπο του ερμηνεύει τα ιστορικο-πολιτικά γεγονότα της εποχής, αλλά και τις αποσιωπήσεις τους, θυμίζοντας συχνά πως οι
άνθρωποι συνήθως εθελοτυφλούν στα σημάδια των καιρών και πληρώνουν το
τίμημα, γιατί δεν υπήρξαν ποτέ οι από μηχανής θεοί. Ένας ακόμα αγαπημένος
μου χαρακτήρας, είναι η Αριστέα, η λημνιά δούλα στο σπίτι της Άννας και της
Φρόσως. Η Αριστέα, αντιλαμβάνεται γεγονότα και καταστάσεις με τον δικό της
τρόπο, απλοϊκό και καθαρό, κι αποφορτίζει τον αναγνώστη, δίνοντας παράλληλα
και την άλλη, την πιο ωμή οπτική στη ζωή των ανθρώπων της κοινωνίας εκείνου
του καιρού.
> Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στις ζωές των ηρώων σας μέσα σε όλον αυτόν τον
καταιγισμό των ιστορικών μεταβολών που βιώνουν;
Ο έρωτας, όπως η απώλεια κάποιων πραγμάτων, το πένθος και ο θάνατος, είναι
σταθμοί στη ζωή των ανθρώπων και κατ’ επέκταση και των ηρώων της ιστορίας.
Ωστόσο, ο καθένας τον βιώνει, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, και διαφορετικά.
Γι’ αυτό και υπάρχουν πολλά πρόσωπα του έρωτα στο βιβλίο. Το τραγικό πρόσωπο που έχει ο έρωτας του Χαράλαμπου για την Οντέτ, το σκοτεινό δικό της,
το πιο “αθώο” και κοριτσίστικο της Μερόπης και της Αγγελικής, το αυτοκαταστροφικό της Έλλης, το σκληρό αλλά και γοητευτικό του Σέργιου, το ατελέσφορο του Θεόφιλου και το παράφορο πρόσωπο που έχει ο έρωτας της Φωτεινής. Οι
περισσότεροι απ’ αυτούς τους έρωτες, των γυναικών, και κυρίως της Φωτεινής,
είναι έρωτες ανατρεπτικοί και επαναστατικοί, δεδομένου ότι γεννιούνται σε εποχή όπου αυτό το συναίσθημα θεωρείται κοινωνικά “οχληρό”, γι’ αυτό και τις
περισσότερες φορές, καταχωνιάζεται κι αναχαιτίζεται, από φόβο μήπως και βγει
στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής, η οποία, εκτός των άλλων, χαρακτηρίζεται και
από μια συναισθηματική ευταξία. Στο βιβλίο, όπου “χρησιμοποιείται” ο έρωτας,
πέρα απ’ τα πολλά του πρόσωπα εμφανίζεται και ως μια αυταπάτη, μια βαθιά
επιθυμία που δεν ερμηνεύεται μόνον μέσα απ’ την γενετήσια ορμή, αλλά και
μέσα απ’ την σφοδρή ανάγκη του ανθρώπου να νιώσει ότι ζει και χαίρεται και σε
σκληρές και έκρυθμες καταστάσεις που του επιφυλάσσει η μοίρα. Ο ρόλος του
δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσον για να ερμηνευτούν και να σκιαγραφηθούν καλύτερα κάποιοι χαρακτήρες του βιβλίου.
> Μέσα από το βιβλίο περνάνε οι ζωές διαφόρων προσώπων και οικογενειών.
Πόσο έχει αλλάξει η αίσθηση που έχουμε για την οικογένεια και τον τρόπο που
αυτή έχει χτίσει την ελληνική κοινωνία, τότε, την περίοδο που εκτυλίσσεται το
βιβλίο και πώς σήμερα;
Σήμερα είναι διαφορετικές οι αξίες, οι αντιλήψεις και κατά συνέπεια οι συμπερι-

φορές των ανθρώπων, όπως είναι διαφορετικές και οι κοινωνικο-οικονομικές
συνθήκες οι οποίες ευθύνονται για τις περισσότερες αλλαγές στους κοινωνικούς
θεσμούς. Αλλαγές όμως που λίγο πολύ είναι καθολικές. Την εποχή στην οποία
αναφέρεται το βιβλίο, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες διαφοροποιούσαν,
κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, και τις οικογένειες μεταξύ τους. Πέρα απ’ τον
γενικότερο συντηρητισμό, που κι αυτός είχε διαφορές και μάλιστα ταξικές, με
διαφορετικό τρόπο μεγάλωναν τα παιδιά των αστών, των μικροαστών και με
αλλιώτικο τρόπο τα παιδιά των λαϊκών τάξεων. Ωστόσο, όλες οι οικογένειες
την εποχή εκείνη είχαν σφιχτούς δεσμούς, που έμπαιναν βέβαια ως προστασία
και του ίδιου του θεσμού αλλά και των συμφερόντων και των μελών της οικογένειας. Την εποχή εκείνη δεν βίωνε κανείς με τον τρόπο που βιώνει σήμερα τη
μοναξιά, γιατί δεν ζούσε μόνος κι αυτό ήταν αμφίσημο, αφού λειτουργούσε και
ως παρηγοριά και ασφάλεια, αλλά και ως βραχνάς.
> Η ιστορία σας θα συνεχιστεί και σε ένα δεύτερο τόμο. Τι να περιμένουμε
από τους ήρωές σας στο μέλλον;
Οι βασικοί χαρακτήρες του βιβλίου συνεχίζουν να ζουν τη ζωή τους μέσα στο
κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της εποχής, στην Αλεξάνδρεια της Belle Époque,
ενώ έρχονται στο προσκήνιο και με ρόλους σημαντικούς καινούργιοι ήρωες,
ανάμεσά τους και η ίδια η πόλη.
> Τι θα λέγατε σε έναν νέο ηλικιακά αναγνώστη και τι σε έναν πιο μεγάλο για
να τον ωθήσετε να διαβάσει το βιβλίο σας;
Εκείνο που αγγίζει τον αναγνώστη, ανεξάρτητα από την ηλικία του, δεν είναι
αυτό που λες, αφού δεν υπάρχει παρθενογένεση σε τίποτα πια, αλλά ο τρόπος
που το λες. Σ’ αυτό βοηθούν η ένταση του λόγου, οι ζωντανοί χαρακτήρες και
η ροή της ιστορίας. Θέλω να πιστεύω πως αυτά τα στοιχεία, προϋπόθεση για
ν’ αγγίξει και να συγκινήσει τον αναγνώστη το οποιοδήποτε βιβλίο, τα έχει το
Αγχιάτ Ανχάρ.
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Driveγκiρnάτσια
στη Ντελα

Ready for a dive?
Yes, that is what I think as I stare into
the sea, in the South of England.
Maybe that is what I miss.
The view of the sea is always a calming
experience, always connects you with the
προκειμένη περίπτωση από μια αχανή έκταση όπου
παραμονεύουν αιμοσταγείς Απάτσι. Σ’ αυτήν την
ταινία, ο Τζων Φορντ διαλέγει για πρώτη φορά τον

Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, ένα χωράφι
στην Ντελαγκράτσια που ανήκει στην Καθολική Εκκλησία μεταμορφώθηκε για δύο βράδια
σε ένα μοναδικό σινεμά ντράιβ-ιν. Όσοι θεατές βρέθηκαν εκεί μοιράστηκαν μια μοναδική
εμπειρία, μια γεύση ενός σινεμά που χάνεται
στη λήθη. Όπως όμως συμβαίνει και με τον
έναστρο ουρανό, κάτω από τον οποίο μαζεύτηκαν δεκάδες αμάξια από κάθε γωνιά του νησιού, τα αστέρια εξακολουθούν να φαίνονται
με γυμνό μάτι ακόμα κι όταν έχουν σβήσει για
πάντα. Αντιστοίχως, και το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Σύρου εξακολουθεί να
ακτινοβολεί και μετά το τέλος του, ενώ πολλοί
από μας θα ανατρέξουμε στις ταινίες δρόμου
του προγράμματος “Ο τόπος του πουθενά”,
για μια ισχυρή επίγευση -ή προθέρμανση- για
την επόμενη διοργάνωση το 2016!

Τζων Ουέιν για πρωταγωνιστή (παρά την επιμονή
των παραγωγών που ήθελαν οπωσδήποτε ένα μεγάλο
όνομα για το ρόλο του Ρίνγκο Κιντ), ανάγοντάς τον
από καρατερίστα σε είδωλο που σε λίγες δεκαετίες
θα κοσμούσε από γραμματόσημα μέχρι πολωνικές
αφίσες για την προεκλογική εκστρατεία του Λεχ Βαλέσα. Παράλληλα, καταργεί το στίγμα του b-movie
από τις ταινίες ουέστερν, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο πως η ανάγκη για υψηλή τέχνη είναι
πέρα και πάνω από τις ανούσιες κατηγοριοποιήσεις
σε είδη που επιβάλλει συνήθως η βιομηχανία.
Στην περίπτωση της Άιντα Λουπίνο, η βιομηχανία των μεγάλων στούντιο βρέθηκε συχνά σε αμηχανία, προσπαθώντας να ελέγξει το πολυσχιδές ταλέντο
της πρώτης γυναίκας στο Χόλιγουντ που συνδύασε
τους ρόλους της χορεύτριας, ηθοποιού, παραγωγού
και σκηνοθέτιδας με τόλμη και επιτυχία (απαντώντας έτσι στην απροκάλυπτη παραδοχή του πατέρα
της που κάποτε της είπε κατάμουτρα πως ο ίδιος και

Ο Σάιμον Κάλοου, στη βιογραφία του για τον

η μητέρα της πάντα ήθελαν ένα αγόρι στη θέση της!).

Όρσον Ουέλς αναφέρει πως ο τελευταίος είδε γύρω

Στην πιο σημαντική φάση της καριέρας της σκηνο-

στις 40 φορές την Ταχυδρομική άμαξα (1939) προ-

θέτησε το Ωτοστόπ (1953), που έμεινε στην ιστορία

τού ξεκινήσει τα γυρίσματα για τον Πολίτη Κέιν,

ως το πρώτο φιλμ νουάρ που σκηνοθέτησε γυναίκα,

παίρνοντας έτσι ταχύρρυθμα μαθήματα μοντάζ από

αλλά κι ως μία από τις μόνες ταινίες του είδους που

ένα από τα πρώτα δείγματα μιας “ιστορίας-κιβωτού”

αρνήθηκαν να παίξουν με τα στερεότυπα, εστιά-

στην ιστορία του σινεμά. Σ’ αυτές τις ταινίες, άν-

ζοντας αποκλειστικά στην αγνή, εσωτερικευμένη

θρωποι παγιδευμένοι σε κάποιου είδους κλειστό

αγωνία των προσώπων-ομήρων ενός σεσημασμένου

χώρο ενός οχήματος που μετακινείται, προσπαθούν

δολοφόνου, που αντηχεί στο απέραντο, βουβό, σκο-

να γλιτώσουν από κάποια εξωτερική απειλή – στην

τεινό αμερικανικό τοπίο.

Σε ένα αλλιώτικο κυνήγι στο αχανές αμερικανικό σκηνικό, ο αμερικανός σκηνοθέτης Μπιλ
Μόρισον, που έγινε γνωστός παγκοσμίως για την
ιδιοφυή αξιοποίηση και αναπλαισίωση λησμονημένων κομματιών φιλμ και υλικού σε προχωρημένη αποσύνθεση, παρουσιάζει ένα δικό του Ταξίδι
φαντασμάτων (2000), με συνοδό έναν μυστηριώδη
άνδρα που οδηγεί ένα αλλόκοτο αυτοκίνητο μέσα
από διαθλασμένα, μαγικά τράβελινγκ.
Όσο για το Αγκίρε, η μάστιγα του Θεού (1972),
η ερμηνεία του Κλάους Κίνσκι ως μεγαλομανή
Κονκισταδόρ που οδηγεί ένα καραβάνι αποίκων
μέσα από τη ζούγκλα του Αμαζονίου αναζητώντας
κάποιο μυθικό θησαυρό, είναι ικανή να στοιχειώσει
τις ημέρες και τις νύχτες όσων καταδύθηκαν (μπορεί και για πολλοστή φορά) στο μυαλό του Βέρνερ
Χέρτσογκ. Ο γερμανός σκηνοθέτης που απέδωσε
όπως κανείς τη μεθόριο ανάμεσα στη λογική και
την τρέλα, στη ζωώδη και στην πνευματική φύση
του ανθρώπου, και στην ουδέτερη όψη και στο
μεταφυσικό τρόμο του φυσικού περιβάλλοντος,
παραδίδει εδώ το αριστούργημά του. Αν έλεγαν σε
οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη πως υπάρχει ένα
παράξενο δάσος στην άλλη άκρη του κόσμου με
παράξενη ενέργεια και δυναμική, θα αποθαρρυνόταν χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, κάθε φορά
που κάποιος ανέφερε στον Χέρτσογκ την ύπαρξη
ενός παράξενου τόπου μακριά από τον πολιτισμό,
ο σκηνοθέτης ετοίμαζε τις βαλίτσες του. Για καλή
μας τύχη, είχαμε πάντα κι εμείς μια θέση στις αποσκευές του.

vastness of the world. But it’s this dive into it that
makes this connection an embodied experience,
a new way to be part of the nature. Once you
get out of the water it is up to you what you
want to live; the organized beach full of people
and parties, the secluded location, the historical
monuments and landscapes, the cultural events.
The summer is here, beaches are there, festivals
are prepared, exhibitions open, the taverns and
the bars serve you already. Yes, the summer in
the Greek islands has something special that I
will always miss as I look into another sea, miles
away. But if you are holding this issue, it means
that you are already on the islands, ready to take
advantage of them.
And since words are not enough to describe,
pages are not enough to include everything,
we will always do our best to guide you for the
summer, to help you see all these elements that
can accompany your sea and sun experience
on the Greek islands. Flip the pages, make your
discoveries and take the time to relax and amuse
yourselves. And anytime you want, you can
always dive into the big blue!
Phevos Kallitsis

cba

Κειμενο:
Γκέλυ Μαδεμλή

photo: George Pyrounakis
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Antiparos
Photo Festival

UP FESTIVAL
July 16-18, Koufonisia

FESTIVAL
IN THE PARK

location, atmosphere and artistic experiences

Until July 13th
For the 3rd consecutive summer, the small
Greek island of Antiparos hosts the “Antiparos
Photo Festival” presenting the work of Greek
and international photographers. Throughout
the festival, selected pieces will be exhibited

It is already six years since Festival in the
Park has been introduced in the cultural
map of Paros. The festival is one of the most
interesting activities that animate the beautiful location of the peninsula of Ai-Yannis
Detis. It’s there where one can discover the
Archilochos Theatre built on the rock by the
sea, with an amazing view over Naoussa bay;
a unique location that sets the characteristics for the events that take place.

and for all; unfortunately tings are not as simple

Festival in the Park is a small but significant

the actor Dimitris Kotzias and they promise to in-

celebration for anyone interested in having a gen-

troduce us to the music, culture and traditions of

uine artistic experience through theatre, music and

the Cyclades, through a four-section spectacle in-

to the festival, will have the chance to attend a

performance. So what would be a better sound-

spired by the main elements of the greek islands:

series of music and art events.

track for a summer starry night than the Jazz night

Light – Wind – Stone –Sea. If you are in Paros on

organized by the 5th Jazz in Paros Festival? A six

the 31st of July put it in your calendar, as it ad-

member band setting promises to find the perfect

dresses both Greek and international audience.

inside the picturesque walls of the island’s
600-year-old Venetian Castle (Kastro) - one of
the tiniest and prettiest architectural examples
of its kind.
The festival itself, despite its small scale, enjoys
an impressive increase in participating photographers from year to year and also reflects the
cosmopolitan and magical energy of the island.
Many of the works on show are inspired by the
island of Antiparos, while others lively depict
the bright light of the Greek summer. Visitors

serious
proposals

harmony on the 22nd of July.

as that. After three years in Athenian theatres, the
group moves outside the capital and invites children of all ages.
A more challenging event is a multi-media
spectacular performance, composed of music,
dance, poetry, literature, theatrical acts and projections and invites as for a journey into Cycladic
culture and Traditions. The director Panos Kekas,
invites the acclaimed singer Anastasia Moutsatsou,

Discover the Festival in the park and don’t

Four days earlier the play Children’s Thea-

miss the opportunity to experience this amazing

tre sets out to animate a funny, anti-war story, as

location and the great view in their most atmos-

cats and mice want to clear their difference once

pheric version.

Sometimes expressions and vocabulary are
not fast enough to adapt to new ideas and
notions, so we had to use cliché words to describe new things. Up Festival is in its 5th
edition but still the organizers haven’t managed to find an alternative word to Festival
to describe the experience they are offering.
One of these events that there is no organization company, but more like a group of
friends who love music and a place and they
try to share their passions with other friends
– existing or future.
Yes it’s true, in the small island of Koufonisi,
apart from its unique beauty and combination of
calmness and vivid atmosphere, for three days an

exciting line-up of Greek and international acts
gather in the secluded beach of Pori. An empty
beach and a small bar is the best way to describe
the set up, and then it is full of friends enjoying the
music and the unique landscape. This year one can
spot names like Foivos Delivorias, excellent performer and songwriter, and Pavlos Pavlidis and the
B-Movies, that act as head liners, both excellent in
their musical explorations. At the same time Up
offers a chance to explore new sounds and bands
in a big list of names, among three days.
And when the people of Up say that they invite you and they want to introduce you to new
musical exploration, they are doing it with the
traditional hospitality. The event is for free and

the main aim is to gather, enjoy the beach, explore the music and celebrate the summer. So
even if the line-up doesn’t sound familiar, you
can be there, open your mind, open your ears to
new sounds and just have celebration. Yes Up is
here to shake up thing a bit into the typical summer festival and invites you to become part of the
experience.
Arrive at the beautiful Koufonisi and walk a
bit further from the main beach and village – if
you are not that much of walker there is always a
choice of a small boat- up the beach of Pori. Even
if the dates are not convenient, it is still worth to
go for the small bear over there, still a great atmosphere and amazing music.
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Where:

Cinemas of
Place

Psarokokalo
in Antiparos & Mykonos
cba

article by:
Xara Ledaki

If the idea of screenings under the moonlight sounds like you,
then you shouldn’t miss the 9th International Short Film Festival
Psarokokalo. The festival gathers the best short films from the most
important international film festivals (Cannes, Sundance, Rotterdam,
Clermont Ferrant and others) which make their debut in Greece. It
will take place at Cine Oliaros, Antiparos island on 9-15 July and at
the school of Fine Arts in Mykonos, 29-31 of July.
A global mosaic of film works through the selection of approximately 4.000
movies from 68 countries, gives viewers the opportunity to discover the artists
of the future, and come into contact with different cultures, through the seventh
art. The program includes fiction films, cartoons and documentaries, which are
signed by promising emerging artists and experienced filmmakers.At the same
time, the new competition section Archtecture Film Day is inaugurated, in the
section of Thematic screenings. This year the festival collaborates in the artistic
supervision with the visual artist George Vavilousakis.
The festival will hold the Film section, the International Competition Section, Tributes / Thematic Screenings, Q & A, Roundtable, Exhibitions, Concerts and also Opening & Closing Party.

INTERNATIONAL COMPETITION SECTION

TRIBUTES / THEMATIC SCREENINGS

This year for the first time in the choice of the Competition Section in collaboration with the team of Psarokokalo festival is the film critic Akis Kapranos. Indicatively two of the films that will do their premiere in Greece are:
Samir, a nervous and impulsive high school student is in love with Lea, one
classmate in a wheelchair. After his unjust expulsion from school, he is preparing his revenge.

Sardinia Film Festival
A tribute to Italian cinema with selected awarded films from the International
Film Festival Sardinia.
Modern Korean Cinema
Sebastien Simon selects and introduces us to young filmmakers whose films will
be screened at the festival, such as the films “Mould”, “Because of the cherry
blossoms” and “Tenderly Crunch”.

Youssef lives as an isolated outcast. His only friend is his dog Chagatai. One
evening on the beach dog dissapears. In order to find him Youssef must participate in a risky mission through the slum of Casablanca.

Psaroloco is a film screening program specially designed for children and teens,
with selected award-winning short films. Its purpose is to familiarize the audiences tyro with key terms of the cinematic experience.

Do not speak about love 23 (Fiction)

cba

article by:
Cassandra Celestin

In keeping with this year’s theme “place”
Syros International Film Festival 2015’s main
program, “Where: Cinemas of Place,” offered
different visions of what place means in film,
and what the place of film is. The program
whose films spanned the years 1905-2015 and
were screened in digital, 16mm and 35mm
formats was organized into three sections:
“Interior/Exterior: Room Films” approaches
place as boundary, the constraining conceptual
conceit for a film; the “Lands and Locality”
section, which is the bulk of “Where,”
consists of films about community, landscape,
power structures, and unique characters that
animate a topography; and “Film-Space/
Film-Place,” a series of film that examines the

surface of film and the dispersion of pixels as
the locus of cinematic meaning. Finally, the
closing section “The Nowhere Place” was
presented in a drive-in created by SIFF in
Delagrazia, where double features of Road
Films played over two nights.
The point of the program was to show the way
in which each work of cinema constructs a world;
sometimes the rules of the world have their basis in
a naturalistic representation of reality, sometimes
the rules of the world are wholly abstract and
surreal, sometimes the rules of the world are
beholden only to the imperfections, impressions
and chemical interactions taking place on film
stock itself. But in all of these films, in some
way, meaning takes “place,” through which and
whereby sense and understanding of the film can
arise. There is no such thing as space in cinema,

space in the sense of meaningless physical
extension without any inherent meaning (even a
film that projects pure black has its place!—can
one really project a void?), not really; well, perhaps
the nowhere of the road, with bodies heedlessly
hurtling through space, seemingly untethered
by the norms and standards of the world around
them; or the space that borders the outer edges of
cinema, the space beyond the frame that confronts
the characters.
The program was ambitious: it mixed the
old and the new, classic and very very different
cinema, to attempt at least the beginning of a
question: what is the place of film? This question
will never be exhausted, not until cinema is done
for. This program was a microcosm of the overall
aim of the festival: to bring engaging, challenging,
and entertaining cinema together with a place as
inherently cinematic as Syros.

The man with a dog 27 (Fiction)

PSAROLOCO
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Second Hand
Clothes
Το Magic Bus έλυσε χειρόφρενο
και πλέον κάνει το δρομολόγιο του
στη Σύρο. Η Γιούλη Βαλάσογλου
άνοιξε ένα υπέροχο μαγαζί με τα
πιο ιδιαίτερα vintage κομμάτια σε
κάτι παραπάνω από λογικές τιμές.
Πρόκειται για ένα second hand
ρουχάδικο που φιλοξενείται σε έναν
όμορφο χώρο που η ιδιοκτήτρια
μετέτρεψε στο εσωτερικό ενός
λεωφορείου. Φορέματα, φούστες
αλλά και αντρικές βερούδες και
πολύχρωμα πουκάμισα, βρίσκονται
ανάμεσα σε παπούτσια και τσάντες
για απαιτητικά γούστα.

THE MAGIC BUS
Second hand clothes
Vintage goods & accessories
Souri Str, Ermoupoli, Syros
M: 6987213808

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

Magaya
Παρ. Σουβλιά, 22840 23791
Εστιατόριο - Beach Bar
Tamarisko
Παροικιά,
22840 24689
Εστιατόριο
Tao’s Center

τέχνη - μουσεία

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

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
Ergon

Τοπικοί μεζέδες και
ελληνικά πιάτα με την
επιμέλεια του σεφ Δημήτρη
Σκαρμούτσου στο εστιατόριο ERGON DELI &
CUISINE. Φάβα Σαντορίνης με καραμελωμένα
κρεμμύδια και τρουφόλαδο, γραβιέρα Νάξου
με γλυκό του κουταλιού
τριαντάφυλλο κ.ά. είναι
μερικά από τα πιάτα που
αξίζει να δοκιμάσετε.
Παροικιά, 22840 23303
Deli & Cuisine
Franca Scala
Παροικιά,
Παλαιά αγορά,
22840 24407,
6937 358892
Εστιατόριο

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

se

La Frianterie
Νάουσα, 22840 51191
Cafe
Mama Said No
Παροικιά, 22840 22756
Cafe-Bar
Salon d’or Paros
Παροικιά, 22840 22186
Cocktail Bar
View Cafe
Παροικιά, 22840 22251
Cafe-Bar
Yiannis

Σύρος
γεύση
Mammo

Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη 38

22810 76416
Wine & food bar
Maison de Μεζέ

Άνω Σύρος, Δον Στεφάνου 19,
6930157193

Παραδοσιακά προϊόνταΜεζεδοπωλείο
Grill

Βαποράκι
Φοινικιά Άνω Σύρου,
22810 83725
Εστιατόριο
Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325
Εστιατόριο
Δια Χειρός
Φοίνικας, Λιμανάκι,
22810 42301
Εστιατόριο
Δυο τζιζίκια
στ’ αρμυρίκια

Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 6,

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

22810 82202
Εστιατόριο
Porto
Ερμούπολη, Π. Ράλλη 48,
22810 81178
Εστιατόριο
Tasty
Ερμούπολη, πλ. Άννης
Κουτσοδόντη,
22810 84303, 87112
Πιτσαρία
Αμπέλα

Στην αγκαλιά του Αιγαίου
στρώνουμε το τραπέζι από τις
12.00 με τα αιγαιοπελαγίτικα
φαγητά, γλυκά και λικέρ μας
και... μετράμε τα αστέρια
μέχρι αργά.
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

Δοκιμάστε φρέσκα θαλασσινά,
ποικιλία από σαλάτες, ορεκτικά και τοπικά εδέσματα,
φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά. Απολαύστε το γεύμα ή το
δείπνο σας δίπλα στο κύμα!
Κίνι, 22810 71151
Εστιατόριο
Ε-αμέ
Gourmet γεύσεις, εκλεκτές
μπύρες, special cocktails,
χαλαρά στα σκαλάκια.
Ερμούπολη, Χίου 45,
22810 87870
Cafe-Deli
Ελιά
Ερμούπολη, Χίου 32,
πλ. Μιαούλη,
22810 76301
Bar-Restaurant
Η στρίγγλα που’φαγε
αρνάκι
Θαλασσινό αεράκι με ζεστό
φαγάκι και δροσερό κρασάκι. Ειρήνη Μαραγκού, Νίκος
Παπουτσάκης
Αζόλιμνος,
22810 81588
Εστιατόριο
Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150
Εστιατόριο
Μάραθος

Βιολογικά προϊόντα και υγιεινά γεύματα από τις 8.00 έως
τις 23.00. Στο Μάραθο θα
βρείτε φρέσκα φρούτα, προϊόντα παντοπωλείου, χύμα
όσπρια αλλά και εκπληκτικό
καφέ, χειροποίητες πίτες και
εξαιρετικά φαλάφελ.
Ερμούπολη,
Δ. Βικέλα 3 & Γραβιάς,
22810 88866,
Υγιεινή διατροφή
Ξανθομάλλης
Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου & Ι. Καποδίστρια,
6970030501
Ταβέρνα
Ο Λιλής
Άνω Σύρος, 22810 82100
Παραδοσιακή Ταβέρνα
Όνειρο
Ερμούπολη, Πλ. Θεάτρου,

εάν επιθυμείτε να σας συμπεριλάβουμε στον Οδηγό Νησιών
στείλτε τα στοιχεία σας με e-mail στη διεύθυνση: guide@serious.gr
ή με fax στον αριθμό: 22810 79409

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

Paros
Ergon
Local delicacies
and Greek dishes
at the restaurant
ERGON DELI &
CUISINE. Worth trying
Santorini fava with caramelized
onions and oil and gruyere Naxos
with sweet rose jam.
Parikia,
+30 22840 23303
Deli & Cuisine
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
Ambela restaurant
is open from 12.00
with Aegean tastes,
sweets and wine
and continues
under the stars
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

Marathos
Organic, vegetarian
and healthy meals
from 8.00 to 23.00.
You will find fresh fruits,
excellent coffee,
handmade pies
and the best falafel.
Ermoupoli,
Vikela 3,
+30 22810 88866
Organic and vegetarian food
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
Special tastes cooked with care in a cool
environment with a view to the Aegean Sea .
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

22810 79416
Εστιατόριο
50-50
Άνω Σύρος,
Τσιπουράδικο
Περι Ουσίας
Ερμούπολη, 6936719929
Μεζεδοπωλείο
Περί Τίνος
Ερμούπολη, παραλία,
22810 85000
Μεζεδοπωλείο
Πλακόστρωτο
Σαν Μιχάλης,
6973 980248
Ταβέρνα
Ραφογιάννης
Αζόλιμνος, 22810 61001
Εστιατόριο
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

Ιδιαίτερες γεύσεις, μαγειρεμένες με μεράκι και αγάπη σε
ένα δροσερό περιβάλλον και
με φόντο το Αιγαίο.
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
Barola
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 81513
Cafe-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
Django
Ερμούπολη, Χίου,
22810 82801
Cafe-Παγωτό
Jar
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 16,
22810 79225
Cafe
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

Green dollars
Γαλησσάς,
6932667250,
Cafe-Bar
Okio
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 84133
Cafe-Bar
Plaza
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 85337
Cafe
Seven30
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83949
Cafe-Bar
Severo
Ερμούπολη,
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 88243
Cafe-Bar
Αγορά
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 76500
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
Ελληνικό Καφενείο
Ερμούπολη ,
Κων. Καραμανλή & Άννης
Κουτσοδόντη, 22810 89248
Καφέ – Εστιατόριο
Λαουτάρι
Ερμούπολη,
Θερμοπυλών 18,
22810 79667,
Καφενείο - Μεζεδοπωλείο
Μέγαρον
Ερμούπολη,
Πρωτοπαπαδάκη 35,
22810 87570, 88633
Cafe-Bar
Παλιακό
Φοίνικας,
22810 45034
Παραδοσιακό Καφενείο
Συριανών
Καφεποτείο
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 Seri

ous

κυκλοφ

ορεί

στα πλο
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, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας,
Γρηγόρης Μικρογεύματα, Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας, Bar-Restaurant
Ελιά, Εστιατόριο Καστρί,Μάραθος, Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη, Ταξιδιωτικό
πρακτορείο TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο ΓαβιώτηςΤαξιδιωτικό πρακτορείο
Βασιλικός, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Hondos Center, Super Market Βιδάλης,
Everest, Δάφνη Βέλλη, Ποσειδωνία Πρίντεζης Store

Μύκονος

ία της

Fast Fe

rries

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, 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), Music Corner (Πανεπιστημίου &
Μπενάκη)

café bistro “ΦΕΓΓΑΡΙ” - Piatsa Ano Syros

www.feggari.gr - tel. 2281400081

