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το εξώφυλλο

Το έργο του εξωφύλλου είναι ψηφιακό κολάζ 
της Γεωργίας Μαλτέζου με τίτλο “Poli Frozen”

Η Γεωργία Μαλτέζου έχει σπουδάσει industrial design στον 
ΑΚΤΟ, εργάζεται ως βιομηχανική σχεδιάστρια, ενώ παράλληλα 

ασχολείται με τα εικαστικά, με έμφαση στην εικονογράφηση. 
www.myspace.com/georgiamaltezou 

www.myspace.com/gmwallz

4 // Ατζέντα 

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

5 // Μύκονος, Πάρος, Νάξος

Φθινοπωρινές δράσεις, εικαστικά, συναυλίες, προβολές

6 // Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας Ερμούπολης

Για πέμπτη χρονιά, στις 16 Οκτωβρίου πλάσματα 

φανταστικά ζωντανεύουν και περιπλανιούνται ανάμεσα 

σε αναγνώσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών, 

διαγωνισμούς συγγραφής κ.ά.

9 // Σύρος

Εικαστικά, προβολές ταινιών

10 // Το παραμύθι των κόκκινων κοραλλιών και οι 

δράκοι της σκληρής πραγματικότητας

Ένας ανεκτίμητος οργανισμός που ζει στο θαλάσσιο 

βασίλειο των Κυκλάδων

12 // Συνέντεξη Παύλου Παυλίδη

“Είναι πολύ σημαντικό με ποιους ταξιδεύεις”

14 // Αντικείμενα συναισθηματικά φορτισμένα

Έχουν τα αντικείμενα ψυχή;

16 // Ο πολυ-τέχνης κ. Lynch

18 // Κληρονομική Δημοκρατία

19 // Serious προτάσεις

Η Χρυσή Πυρουνάκη επιλέγει και προτείνει βιβλία

20 // Σινεμά: (σε) κρίση

21 // Κόμιξ: Full Moon

22 // Οδηγός νησιών

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φαγητό, τη 

διασκέδαση και την τέχνη

Μηνιαίο περιοδικό 
Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες

Διανέμεται Δωρεάν

Τεύχος #05
15 Οκτωβρίου 2009
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Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σαντορίνη - Αγγελική Γαρδελίνου
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Λογιστήριο
Αβάκιον

Παπαζιός & Συνεργάτες
Αριστοτέλους 48, Αθήνα

210 8214744

Έκδοση
Ευγενία Παπαζιού

Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος 

Τ. 22810 79449
F. 22810 79409
www.serious.gr
info@serious.gr

Εκτύπωση
Multimedia A.E.

Υπάρχουν πράγματα που ανταλλάσσονται και άλλα που απλώς φυλάσσονται, υπάρχουν άνθρωποι 
που μοιράζονται και άλλοι που συγκεντρώνουν. Μια Κυριακή του Οκτώβρη στην Ερμούπολη 
πολλοί άνθρωποι γνωστοί αλλά και άγνωστοι μεταξύ τους, μαζεύτηκαν στο χώρο πίσω από το κτίριο 
Κορνηλάκη, συγκέντρωσαν πράγματα που δεν τους ήταν πια χρήσιμα, έφτιαξαν το δικό τους στέκι 
και χάρισαν την πραμάτεια τους. 

Την ίδια ώρα όσοι διέθεταν κάποιο μουσικό ταλέντο έγιναν μια παρέα γεμίζοντας το χώρο μελωδίες. 
Αυτή ήταν η δική τους συνεισφορά στο “ξαλάφρωμα” από τα περιττά. Κανείς δεν κέρδισε χρήματα 
απ’ όλη αυτή τη διαδικασία. Όλοι, όμως, έδωσαν και πήραν αντίστοιχα, αντικείμενα συναισθηματικά 
φορτισμένα και συναισθήματα απαλλαγμένα από το βάρος των αντικειμένων. Τώρα το δικό μου 
αγαπημένο μπλουζάκι ντύνει το σώμα κάποιου άλλου και ο δίσκος ενός αγνώστου παίζει πλέον στο 
πικάπ μου.

Ο αέρας του καινούριου μαζί με τη ζεστασιά των προηγούμενων χεριών μας θυμίζει πως κάθε  
ανταλλαγή (ακόμα και άψυχων αντικειμένων) συνοδεύεται από συναισθήματα που μέχρι χθες 
ήταν φυλαγμένα μέσα σε υφάσματα, φύλλα, γυαλιά και κάθε υλικό που συνθέτει κάτι που έχουμε 
χρησιμοποιήσει. 

Τζένη Παπαζιού
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Ανταλλαγή

Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι 

αδειοδοτημένο με Creative Commons c Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (Attribution - Share Alike) 

έκδοση 3.0. Ελλάδα. 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό μόνο του αδειοδοτημένου με c 

περιεχομένου και η δημιουργία παράγωγου έργου μόνο εκ του αδειοδοτημένου με c περιεχομένου 

του περιοδικού υπό τους όρους της εν λόγω άδειας (βλ. http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0/gr). Υποχρεωτική αναφορά στον τίτλο του περιοδικού και το δημιουργό του άρθρου. 

Ελλείψει ειδικής σήμανσης, για το λοιπό εκ του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious ισχύει 

το © ALL RIGHTS RESERVED.

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.

SOME RIGHTS RESERVEDc 
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Ενετικό Μουσείο

Ρεσιτάλ πιάνου - Κλαούντια Κολ
Γερμανίδα, μεγάλη πιανίστρια μας ταξιδεύει στον 
κλασικό κόσμο των Μπάρτοκ, Σοπέν, Μπαχ. Το πάθος 
της βγαίνει διάχυτο στη μουσική της εκτέλεση. 
Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 19.15

Ο πολιτιστικός οργανισμός “Κύκλος - Κυκλαδικά Οπτικοακουστικά Αρχεία” παρουσιάζει την Οπτικοακουστική του Συλλο-
γή. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει το σύνολο, σχεδόν, των ταινιών με υπόθεση ή ντοκιμαντέρ που γυρίστηκαν ή αφορούν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην Πάρο, μουσικές και άλλες ηχογραφήσεις, μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και άλλα οπτικοακουστικά 
ντοκουμέντα. Περιλαμβάνει επίσης κάποια έργα και ντοκουμέντα σχετικά με άλλα Κυκλαδονήσια. Ένα μέρος της παρουσι-
άστηκε φέτος το καλοκαίρι στην εκδήλωση με τίτλο «7 Μέρες Σινεμά» στη Νάουσα και τις Λεύκες. Το κοινό μπορεί στις 
ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης να δει και να ακούσει τα έργα και τα ντοκουμέντα της Συλλογής συμβουλευόμενο τους 
καταλόγους των τίτλων.
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 21.00 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου

Μύκονος

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 20.30 ξεκινούν οι προ-
βολές ταινιών στην αίθουσα της ΚΔΕΠΑΜ στο Μα-
τογιάννι, στο πλαίσιο της 4ης εβδομάδας Γαλλικού 
Κινηματογράφου.

Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς αγώνες 
Τρίτη 3 Νοεμβρίου
Κωμωδία, Γαλλία 2006
Σκηνοθεσία: Φρεντερίκ Φορεστιέ, Τομάς Λανγκμάν 

Δάνεισέ μου το χέρι σου 
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
Κωμωδία, Γαλλία 2006
Σκηνοθεσία: Ερίκ Λαρτιγκό

Ώρα μηδέν
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Μυστηρίου, Γαλλία – Καναδάς 2007
Σκηνοθεσία: Πασκάλ Τομάς

Κους κους με φρέσκο ψάρι

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
Δραματική, Γαλλία 2007
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αμπντελατίφ Κεσίς

H αλεπού και το παιδί 
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Περιπέτεια, Γαλλία 2007
Σκηνοθεσία: Λικ Ζακέ

Έλενα Κισελίοβα - Βιολί
Χρυσαυγή Πανουργιά - Κιθάρα
Η Έλενα Κισελίοβα, σολίστ στην Κρατική Καπέλα 
της Μόσχας έρχεται από τη Ρωσία για να παρουσι-
άσει ένα μουσικό παραμύθι μαζί με την Ελληνίδα 
Χρυσαυγή Πανουργιά.
Τρίτη 20 Οκτωβρίου, 19.15

Εβδομάδα Γαλλικού 
Κινηματογράφου
3-7 Νοεμβρίου

Πάρος

Οπτικοακουστική συλλογή  
για την Πάρο και τα Κυκλαδονήσια

Ημερίδα για το περιβάλλον 
με θέματα που αφορούν την ελληνική φύση, τις γαλάζιες 
σημαίες, τη διαχείριση υδάτινων πόρων και στερεών απορρι-
μάτων πραγματοποιείται τις 2 Νοεμβρίου στις 10:00 στο Μπελ-
λώνειο Πολιτιστικό Ίδρυμα.  
(Διοργάνωση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήρας)

Θεατρική παιδική παράσταση 
με τίτλο «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη...» στις 6 Νοεμβρίου στις 
11:00 στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Ίδρυμα.  
(Διοργάνωση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήρας)
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16 Σύρος
Τζαζ συναυλία του 

σπουδαίου πιανίστα 
και οργανίστα Γιώργου 

Κοντραφούρη, πραγ-
ματοποιείται στις 21.00 

στο θέατρο Απόλλων, με 
ελεύθερη είσοδο. Μαζί 

του οι  Baby Trio

Σύρος
> Χοροθεατρική παρά-
σταση από την ομάδα 
Ακροποδητί στο  
Νησάκι στις 17.30
> Τζαζ συναυλία τoυ 
ακουστικού κουαρτέ-
του “Μητέρα Φάλαινα 
Τυφλή” στις 21.00  
στο θέατρο Απόλλων

1
7

Σύρος
Σεμινάριο με τίτλο “Εισα-
γωγή στην ψηφιακή φω-
τογραφία”, από τη Λουκία 
Ρούσσου πραγματοποιείται 
στη Λέσχη Φωτογραφίας, 
στο Γυάλινο Κτήριο του 
παλαιού εργοστασίου 
Κορνηλάκη 21

Πάρος
Παρουσίαση  

της οπτικοακουστικής 
συλλογής του Πολιτιστικού 

Οργανισμού “Κύκλος  
- Κυκλαδικά  Οπτικοακου-

στικά Αρχεία” στη  
Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Πάρου στις 21.00

3
0

Μύκονος
Εβδομάδα Γαλλικού  

Κινηματογράφου διορ-
γανώνει το Πολιτιστικό 

Κέντρο Δήμου Μυκόνου

03

Σύρος
Προβολή ταινιών στην 
Κινηματογραφική Λέσχη 
της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου
> Μπέλα Μάρθα (19.30)
> Γεύμα για έναν (21.30)

04
Σύρος
Ιδρυτικό συμπόσιο της 
Λέσχης Αναγνωστών 
πραγματοποιείται στις 
19.30 στη Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

1110
Μύκονος
Ταινίες από το Φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας προβάλλονται στο Πολιτιστικό Κέντρο  
Δήμου Μυκόνου στα μέσα του Νοέμβρη
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Σύρος
Έκθεση έργων των  

φοιτητών του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης  

Προϊόντων & Συστημάτων.  
Στην Πινακοθήκη Κυκλά-

δων έως 1 Νοεμβρίου 

21- 01

Σύρος
Παιδική θεατρική  

παράσταση «Το τραγούδι 
της γης» από την ομάδα 

Λώτινος Ήλιος  
στο θέατρο Απόλλων.  

Στις 18.00 το Σάββατο, 
στις 12.00 την Κυριακή
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5ο Φεστιβάλ Επιστημονικής 
Φαντασίας Ερμούπολης

Το Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας Ερμούπολης ξεκίνησε το 2005 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο, με κοινό από τη Σύρο και όλη την Ελλάδα.  Μέσα σε ένα τριήμερο, 

από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου, οι φίλοι της επιστημονικής φαντασίας συμμετέχουν με έργα τους ή απλά παρακολουθούν περίπου 20 διαφορετικές εκδηλώσεις: θεατρικές και 

χοροθεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, αναγνώσεις διηγημάτων, προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, διαγωνισμούς συγγραφής, συζητήσεις, συναυλίες κλπ.

Το καθιερωμένο ραντεβού του φεστιβάλ με τον τζαζ αυτοσχεδιασμό έκλεισε για την Πα-

ρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Απόλλων. Μοιράζοντας την τελευταία πενταετία το χρόνο 

του ανάμεσα στη Φινλανδία και την Ελλάδα, ο σπουδαίος πιανίστας και οργανίστας Γιώργος 

Κοντραφούρης έχει παίξει με πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής (όπως 

David Liebman, Mark Johnson, Arild Andersen, Lou Donaldson και Carmen Lundy). Στο φε-

στιβάλ θα εμφανιστεί με το αγαπημένο του μικρό σχήμα, το Baby Trio, το γκρουβ του οποίου 

μπορεί να ξεσηκώσει και τους πιο αμύητους στο τζαζ λεξιλόγιο. Το γκρουπ αυτό αποτελείται 

από τον ίδιο στο χάμοντ, τον Αλέξανδρο Βήχο στην κιθάρα, τον Βαγγέλη Κοτζάμπαση στα 

τύμπανα και τον Γιάννη Κασσέτα στο σαξόφωνο.

Γιώργος 
Κοντραφούρης

“Μητέρα 
 Φάλαινα Τυφλή” 

To ακουστικό κουαρτέτο “Μητέρα Φάλαινα Τυφλή” 
αποτελεί μια πιο ευέλικτη εκδοχή της πλήρους της σύνθεσης 
και σκοπό έχει να ταξιδέψει τα τραγούδια της σε πιο μικρούς 
χώρους της Αθήνας, της επαρχίας και του εξωτερικού. Έχει 
εμφανιστεί σε γνωστές μουσικές σκηνές και φεστιβάλ της 
Αθήνας και της περιφέρειας και ετοιμάζεται,να κυκλοφο-
ρήσει τον πρώτο της δίσκο, την “Ορχήστρα στο Βυθό” στις 
αρχές του νέου έτους.

Στο Φεστιβάλ το συγκρότημα θα παρουσιάσει τα τραγού-
δια του στις πιο “απογυμνωμένες” τους εκδοχές, καθώς και 
απέριττες διασκευές αγαπημένων της κομματιών. Επίσης, θα 
συμπεριλάβει και κάποια στοιχεία αφηγηματικά και σχετικά 
με τη θεματολογία του Φεστιβάλ. Το ακουστικό κουαρτέτο 
αποτελείται από τους Διαμαντή Διαμαντίδη – κιθάρα/φωνή, 
Τζωρτζίνα Κοκκινάκη – βιολί/φωνή, Ειρήνη Σισκάκη – βιο-
λί/φωνή και Αίγλη Δράκου – βιολοντσέλο.

> Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 
> Θέατρο Απόλλων
> Ώρα 21:00 > Είσοδος ελεύθερη info

> Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
> Θέατρο Απόλλων
> Ώρα 21:00 > Είσοδος ελεύθερη info

Αυτοσχεδιασμός... 

Η επόμενη στιγμή
“Το κοντινό μέλλον, η επόμενη στιγμή, ο χρόνος που 

περνά και μεταμορφώνεται ασταμάτητα σε πριν, σε τώρα και 
μετά, οι αμέτρητες μικρές αλλαγές που πότε-πότε φτιάχνουν 
τις μεγάλες αλλαγές, οι αλλαγές μέσα μας κι οι εξωτερικές αλ-
λαγές, εκείνες που από μέσα αλλάζουνε το έξω, οι άλλες που 
απ’ έξω αλλάζουνε το μέσα, οι αλλαγές που επιδιώκουμε, εκεί-
νες που έρχονται τυχαία, αυτές που μόνος ο καθένας προκαλεί 
στον εαυτό του κι όσες οι άλλοι προκαλούν σε μας, ο χρόνος 
που μετρά τα πάντα, ο χρόνος που ορίζει, καθορίζει κι οδηγεί, 
ο χρόνος που μαζί επιτρέπει και απαγορεύει, οι στιγμές που 
επιθυμούμε και προσμένουμε κι οι άλλες που περνάνε βιαστι-
κά και χάνονται, οι στιγμές που φοβόμαστε και αποδιώχνουμε 
κι οι άλλες που αιώνιες μοιάζουν και φωλιάζουνε στη μνήμη 
για όλη μας τη ζωή, οι στιγμές του κάθε ανθρώπου χωριστά, οι 
στιγμές του συνόλου…   

Η επόμενη στιγμή φέρνει συχνά μια αλλαγή, άλλοτε οικεία 

και γνωστή, άλλοτε ξένη κι άγνωστη, άλλοτε ορατή κι άλλοτε 
αδιόρατη, άλλοτε μοναχική κι άλλοτε μοιρασμένη”.

Στον παραπάνω δρόμο οδηγεί η Αγγελική Σιγούρου τη 
χοροθεατρική ομάδα “Ακροποδητί”, η οποία συμμετέχει για 
τέταρτη φορά στο Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας Ερ-
μούπολης και τούτη τη φορά επιχειρεί να προσεγγίσει αυτο-
σχεδιαστικά το θέμα του κοντινού μέλλοντος, εστιάζοντας 
στις μικρές αλλαγές της κάθε επόμενης στιγμής, επιμηκύνο-
ντας το χρόνο, ώστε τελικά ν’ απελευθερωθεί έστω και στιγ-
μιαία από τα δεσμά του.
Σύλληψη: Αγγελική Σιγούρου
Ερμηνεία - Αυτοσχεδιασμός: Μάντη Παπανδρέου, Νατάσα 
Καραγιώργη, Χριστίνα Νικολιά, Μαίρη Μαυρή, Αντιγόνη 
Χούνδρη, Βιβή Σκλιά, Φιλία Μηλιδάκη, Αγγελική Σιγούρου
Ζωντανός ήχος: Πάνος Δραμυτινός
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>Σάββατο 17 Οκτώβρη  >Νησάκι-Μόλος  >Ώρα  17.30 info

Επιστημονική φαντασία για το κοντ ινό μας μέλλον

> Για κάποιες εκδηλώσεις ο τόπος διεξαγωγής και η ώρα έναρξης τους θα καθοριστούν λίγο πριν την έναρξη του φεστιβάλ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε  

το blog του 5ου ΦΕΦΕ http://2009sfsf.wordpress.com

Με την ανάγνωση μικρών διηγημάτων έκτασης 555 λέξεων ξεκινά το ΦΕΦΕ. Στην εναρκτήρια εκδήλωση την 
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου οι ίδιοι οι συγγραφείς θα διαβάσουν τα διηγήματά τους, ενώ έπειτα από ψηφοφορία 
θα επιλεγεί το καλύτερο διήγημα. 

Διαγωνισμός συγγραφής
Ο διαγωνισμός συγγραφής διηγήματος του φεστιβάλ, από την τρίτη κιόλας χρονιά έχει δώσει σπουδαία 

έργα, ορισμένα εκ των οποίων δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό “9”. Οι συγγραφείς γράφουν υπό πίεση χρόνου, 
χωρίς την ευχέρεια να απορρίψουν ή να επεξεργαστούν ιδέες, χωρίς τη δυνατότητα να ραφινάρουν το κείμενό 
τους, παράγοντας παρόλα αυτά εξαιρετικά διηγήματα.

Φέτος οι συγγραφείς έχουν στη διάθεσή τους λίγο χρόνο παραπάνω: Η συγγραφή στο Interactive Games 
(internet cafe στην παραλία) ξεκινά στις 12.00 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, οπότε και ανακοινώνεται το 
θέμα, ενώ η παράδοση των διηγημάτων θα γίνει ακριβώς στις 12.00, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τους Δημήτρη Αρβανίτη, εκδότη βιβλίων επιστημονικής φαντασίας 
“Τρίτων”, Άγγελο Μαστοράκη, υπεύθυνο έκδοσης περιοδικού “9” και Ντίνο Χατζηγιώργη, συγγραφέα και 
περσινό νικητή του διαγωνισμού.Οι αναγνώσεις των πέντε διηγημάτων που θα επιλεγούν ξεκινούν το πρωί 
του Σαββάτου και θα ολοκληρωθούν λίγο μετά τις 20.00. Ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί μέσω του blog 
του φεστιβάλ. 

Επίσης, για όσους δεν κατάφεραν να βρεθούν στην Ερμούπολη, έχει καθιερωθεί ο διήμερος online διαγω-
νισμός συγγραφής. Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα αποστολής ενός διηγήματος, ηλεκτρονικά και μόνο, 
έως το μεσημέρι του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου. Το θέμα του διηγήματος ανακοινώνεται το μεσημέρι της Πέ-
μπτης και τα διηγήματα πρέπει να έχουν έκταση 2.000 λέξεις.

555 max!

Σε τρεις θεατρικές ομάδες του νησιού, δόθηκαν για ανάγνωση και αξιολόγηση τα θεατρικά έργα που υπο-
βλήθηκαν, προκειμένου να τα παρουσιάσουν σε ραδιοφωνική έκδοση, η οποία θα ακουστεί στο νησί σε πρώτη 
πανελλήνια μετάδοση τις ημέρες του φεστιβάλ και θα επαναληφθεί δύο φορές ακόμα.
> Η θεατρική ομάδα Μίμου Άπτου, ανεβάζει τη Φοιτητική Ζωή του Κώστα Χαρίτου, σε σκηνοθεσία Γιάννας 
και Μαρίας Ζωΐδου.
> Το έργο με τίτλο το Τίμημα μιας Κάποιας Ελευθερίας των Π. Νουκ και Ν. Α. Λάμπη έχει επιλέξει η θεατρική 
ομάδα Σουρής. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Γιάννης Δεσύπρης
> Η θεατρική ομάδα Απόλλων παρουσιάζει τη ραδιοφωνική διασκευή του θεατρικού κειμένου του Στάθη Αλέ-
ξανδρου, Στιγμές Απόφασης. Ραδιοσκηνοθεσία και ραδιοφωνική προσαρμογή Γιώργος Πάχος.

Τα έργα θα μεταδοθούν σε όλες τις Κυκλάδες από το ραδιοφωνικό σταθμό FM1. Το τεχνικό μέρος της 
ραδιοφωνικής παραγωγής έχει αναλάβει ο Βαγγέλης Ευαγγελίου.
>Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μετάδοση 1ου θεατρικού
>Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μεταδόσεις 2ου και 3ου θεατρικού

Το θέατρο στο ραδιόφωνο

Πρόβα της θεατρικής ομάδας Μίμου Άπτου 
στο έργο “Φοιτητική Ζωή”
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City of Ember
Μ’ ένα υπέροχο cast (Σ. Ρόναν, Χ. Τριντγουέι, Μπιλ Μά-
ρεϊ, Τιμ Ρόμπινς και Μάρτιν Λαντάου) η ταινία είναι γύρω 
από μια υπόγεια κοινότητα χτισμένη για να προφυλάξει τους 
κατοίκους της επί 200 χρόνια από μια ανεξακρίβωτη κατα-
στροφή… Αλλά όταν αρχίζει να καταρρέει, κανείς δεν είναι 
βέβαιος τι πρέπει να γίνει.

SFF Rated
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Επιστημονικής Φαντασίας & 
Φανταστικού SFF Rated για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συμ-
μετέχει στο ΦΕΦΕ μ’ ένα απαύγασμα των φετινών ταινιών 
του: 7 ταινίες, 100 λεπτά, από την Ισπανία, τις ΗΠΑ και την 
Αυστραλία. Πρόκειται για τις ταινίες The Small Multiple, 
Scion, Extropy, Lazarus Taxon, Outsource, Tubes, Rain.

Man from Earth
Ο καθηγητής Oldman συγκεντρώνει φίλους του επιστήμονες 
και φοιτητές, για να τους ανακοινώσει ότι ως αθάνατος, έχει 
ήδη ζήσει 140 αιώνες. Η ομάδα των φίλων του, μέσα από τις 
γνώσεις που κατέχει, θα προσπαθήσει να αποδείξει αν η εξο-
μολόγησή του αληθεύει ή όχι. Η ταινία του σπουδαίου συγ-
γραφέα Jerome Bixby (σε σκηνοθεσία Richard Schenkman) 
δεν έχει προβληθεί στους κινηματογράφους.

> Οι προβολές των ταινιών θα πραγματοποιηθούν 

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στον Κινηματογράφο 

Παλλάς  και την Πινακοθήκη Κυκλάδων

info
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Έκθεση κόμιξ

Η φετινή φοιτητική έκθεση 
παγώνει τη στιγμή...

Προβολές ταινιών

Οι φοιτητές συμμετέχουν και φέτος στο φεστιβάλ επι-
στημονικής φαντασίας με έργα τους που παρουσιάζονται 
στην Πινακοθήκη Κυκλάδων.

Εικαστικά έργα χωρισμένα σε δύο ενότητες. Η πρώτη 
ενότητα έργων περιλαμβάνει μαυρόασπρα χαρακτικά, που οι 
φοιτητές τύπωσαν σε λιθογραφικό χαρτί μετά από χάραξη 
πάνω σε λινόλεουμ. Πρόκειται για μια άσκηση ισορροπίας 
που οι καλλιτέχνες ονομάζουν “θετικού - αρνητικού χώρου”. 

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει σύγχρονες εκτυπώσεις 
που έχουν σχεδιαστεί από τους φοιτητές με τη βοήθεια υπο-
λογιστή και ειδικών προγραμμάτων. 

Η συγκεκριμένη δουλειά, όπως κάθε χρόνο από το 2005, 
έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος Σχέδιο-Χρώμα ως συμμε-
τοχή στο Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας.

Eπίσης στο πλαίσιο του ΦΕΦΕ θα πραγματοποιηθούν...

5ο Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας Ερμούπολης

> Διάλεξη από το Γιώργο Κατσαβό με θέμα τον ερωτισμό 
στο φανταστικό κινηματογράφο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
> Συζήτηση στη βιβλιοθήκη Ερμούπολης την Κυριακή 18 
Οκτωβρίου. Μέσα από μια δεκάλεπτη εκπομπή που ασχολεί-
ται με την ελληνική επικαιρότητα, 5 ομιλητές παρουσιάζουν 
τις εισηγήσεις τους, οι οποίες αποτελούν την αφορμή για την 
κουβέντα που θα ακολουθήσει.
> Παρουσίαση του φρεσκοτυπωμένου βιβλίου του Μιχάλη 
Μανωλιού, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Η μεγαλύτερη έκπληξη στο φετινό φεστιβάλ θα είναι η 
πρωτοποριακή εικαστική εγκατάσταση στον ουρανό της Ερ-
μούπολης από τον αρχιτέκτονα και καλλιτέχνη Άγη Κελπέκη.

Και για την απόλαυση όλων των παραπάνω θα παρα-
σκευαστούν, ειδικά για το φεστιβάλ, πίτσα και παγωτά! Μετά 
το μεσημέρι του Σαββάτου (14:00) στο Άμβυξ, το φεστιβάλ 
γιορτάζει δοκιμάζοντας την πίτσα που ετοίμασε ο ιταλός σεφ 
Λούκα με το όνομα “πίτσα 2029”. 

Το γλυκό... ραντεβού παραμένει στου Daidadi, όπου από 
τις 21:00 της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου προσφέρεται, για 
πρώτη φορά στο κοινό, το παγωτό Quark plus, που έχει φτια-
χτεί ειδικά για το φεστιβάλ. Την ίδια ώρα το Σάββατο στο 
Django, στην κεντρική αγορά Ερμούπολης δοκιμάζουμε μια 
πρωτότυπη συνταγή, το παγωτό SpaceBalls. Και οι δύο γεύ-
σεις προσφέρονται σε special price.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση με έργα κόμιξ που φτιάχτηκαν ειδικά για το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί σε αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου. Το θέμα των έργων είναι το κοντινό μέλλον και ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι οι Δημήτρης Βι-
τάλης, Σπύρος Δερβενιώτης, Χρήστος Δημητρίου, Πέτρος Ζερβός, Γιώργος Κομιώτης, Λέανδρος, Παναγιώτης Μητσομπόνος,  
Έλλη Μόκα, Σταύρος Ντίλιος – Γαβριήλ Παγώνης, Παναγιώτης Πανταζής, Τάσος Παπαϊωάννου, Θανάσης Πέτρου, Νεκτάριος 
Σταματόπουλος.

Το έργο είναι του 
Γιώργου Λαυτσή Σκρέτα

City of Ember

Έκθεση Zound Systems Studio
Έκθεση του Zound Systems Studio από τις 24 Οκτωβρίου έως τα μέσα του Νοέμβρη πραγματοποιείται στο design showroom “DING” στο Χαλάνδρι.
Το σχεδιαστικό γραφείο Zound Systems Studio ιδρύθηκε το 2006 από τον Ζάχο Σταθόπουλο στο Δανακό της Σύρου. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο σχεδι-

αστικό γραφείο της Ελλάδας που προσφέρει στο κοινό χειροποίητα, καταλογημένα έπιπλα μερικής παραγωγής (limited edition). 
Στην έκθεση για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένες οι σειρές επίπλων AMIGOS, PECHO και ZOMBIE, όπως και αρκετά ακόμη έπιπλα και 

πρωτότυπα.
Ο Ζάχος Σταθόπουλος σπούδασε αρχιτεκτονική και βιομηχανικό σχεδιασμό. Eργάστηκε στο σχεδιαστικό γραφείο AVL ως βοηθός καλλιτέχνη του Joep van 

Lieshout στην Ολλανδία και έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. 

εικαστικά

> www.ding.gr   > www.zoundsystemsstudio.com

> Πινακοθήκη Κυκλάδων   > 21 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου

design

Σχέδιο-Χρώμα
Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεχίζουν τον 

“διάλογο”, που άνοιξε το 2002 με την πρώτη έκθεση έργων πρωτοετών φοιτητών. Τα έργα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων στο Εργαστήριο Σχέδιο - Χρώμα, με υπεύθυνες τη Φλωρεντία Οικονομίδου και την Έλσα Χαραλάμπους. Η 
αναζήτηση, η εξέλιξη, καθώς και οι στόχοι του εργαστηρίου αναδεικνύονται μέσα από τις κατηγορίες:
> Σχέδια πραγματοποιημένα με μολύβι, κάρβουνο, παστέλ, μελάνι  > Χρώματα με την τεχνική της τέμπερας, ακρυλικών, κολάζ
> Τρισδιάστατες εργασίες > Τυπώματα από χάραξη σε λινόλεουμ και Archival Prints >  Βίντεο.
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Γεύση σινεμά
Η Κινηματογραφική Λέσχη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου στη Σύρο λειτουργεί και φέτος με τη βοήθεια 
των πολλών, αν και αφανών, φίλων της που συνεισφέρουν 
από την αρχή σε όλα τα επίπεδα: βρίσκοντας θέματα και τίτ-
λους αφιερωμάτων, προτείνοντας ταινίες, ψάχνοντας να τις 
βρουν, λύνοντας τεχνικά προβλήματα. Και βεβαίως με το να 
έρχονται τακτικά, κάθε Τετάρτη, τουλάχιστον 30 φίλες και 
φίλοι, στην άκρη της πόλης, για να παρακολουθήσουν με 
προσήλωση τις προβολές, αψηφώντας την απόσταση και τον 
χειμωνιάτικο καιρό. Στο πρώτο αφιέρωμα της 3ης σαιζόν, το 
οποίο ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου, παρουσιάζονται μια σειρά 
ταινιών με κύριο θέμα το φαΐ και το ποτό. Και επειδή οι ται-

νίες εκτός από τον προβληματισμό που θα προκαλέσουν και 
τη διασκέδαση που θα προσφέρουν, είναι σίγουρο πως θα σας 
ανοίξουν και την όρεξη, σας προσκαλούμε μετά το τέλος του 
αφιερώματος, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, να μαγειρέψετε 
κάτι που εμπνευστήκατε από αυτά που είδατε και να έρθετε 
στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα να το γευτούμε όλοι μαζί.  

Αλίκη Τσουκαλά
Πρόγραμμα 
21 Οκτωβρίου 2009
> Ο Ρατατούης (Ratatouille). Κινούμενα σχέδια 2007, ΗΠΑ
> Κους κους με φρέσκο ψάρι (La graine et le mulet),
Κοινωνική 2007, Γαλλία

4 Νοεμβρίου 2009
> Μπέλα Μάρθα, (Drei Sterne), Κοινωνική 2001, Γερμανία
> Γεύμα για έναν (Dinner for One), 1963, Γερμανία

11 Νοεμβρίου 2009
> Γεύση λογοτεχνίας
Ιδρυτικό συμπόσιο της Λέσχης Ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης 
στις 19.30. Φέρτε αγαπημένα σας λογοτεχνικά κείμενα και 
μεζέδες και ελάτε να τα γευτούμε μαζί. 

> Κάθε Τετάρτη η πρώτη ταινία αρχίζει στις 19.30 και η δεύτερη στις 21.30  
> Κτίριο Κορνηλάκη, Ηρώων Πολυτεχνείου 98 info

προβολές
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Στο θαλάσσιο βασίλειο των Κυκλάδων κατοικεί 
ένας μοναδικός, πανέμορφος και ανεκτίμητος 
οργανισμός που εδώ και χιλιετίες έχει μαγέψει 
τους λαούς της περιοχής. 

Τα κόκκινα κοράλλια έχουν γεννήσει μύ-
θους, έχουν χρεωθεί υπερφυσικές δυνατότητες, 
έχουν μετατραπεί σε φάρμακα, φυλακτά, ακόμη 
και νομίσματα, αλλά κυρίως σε σπάνια κοσμή-
ματα. 

Δεν αποτελεί έκπληξη που στην ελληνική 
μυθολογία τα κόκκινα κοράλλια συνδέονται με 
τον κυκλαδίτη Περσέα, τον ήρωα που μεγάλωσε 
στη Σέριφο. Λέγεται πως επρόκειτο για φύκια 
που βάφτηκαν και πέτρωσαν όταν τα ακούμπη-
σε το αίμα από το κεφάλι της Μέδουσας, αφού 
ο Περσέας νίκησε το θαλάσσιο τέρας στο οποίο 
επρόκειτο να θυσιαστεί η Ανδρομέδα.

Αν και συναντάται και σε άλλα σημεία της 
Μεσογείου, ακόμη και στα ανοιχτά του Στενού 

του Γιβραλτάρ, όπως συμβαίνει συχνά με τους 
φυσικούς πόρους αυτού του πλανήτη, το μέτρο 
και σε αυτή την περίπτωση χάνεται και η απλη-
στία κυριαρχεί. Το 1/3 όλων των κοραλλιών 
παγκοσμίως έχει εκλείψει, τόσο λόγω των περι-
βαλλοντικών συνθηκών όσο και λόγω της υπε-
ραλίευσής τους. Το σπάνιο και προστατευόμενο 
είδος των κόκκινων κοραλλιών είναι ιδιαιτέρως 
πολύτιμο· 1 γραμμάριο κοστίζει περίπου 5€!

Ο ρυθμός ανανέωσης ενός κοραλλιού που 
αφαιρείται από τον πυθμένα είναι πάρα πολύ 
αργός. Ελάχιστα χιλιοστά του οργανισμού με-
γαλώνουν μέσα σε ένα έτος, δεκαετίες απαι-
τούνται για να ανανεωθεί σε επαρκές βαθμό, 
χιλιάδες χρόνια για να σχηματιστούν οι ύφαλοι. 
Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται μη ανανεώσιμος θα-
λάσσιος πόρος.

Το τίμημα από τη μαζική και λανθασμένη 
αφαίρεση αυτού του πολύτιμου είδους της θα-
λάσσιας πανίδας δεν είναι μόνο εμπορικό ή αι-
σθητικό. Τα κόκκινα κοράλλια διαδραματίζουν 
έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη θαλάσσια τρο-
φική αλυσίδα.  

Αλίευση κόκκινου κοραλλιού
Παρόλα αυτά, μια απόφαση του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά στην αλιεία 
κοραλλιών έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. 
Πρόκειται για τη χορήγηση αδειών αλιείας κο-
ραλλιών στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, 
σύμφωνα με την οποία η αλιεία τους επιτρέπε-
ται μόνο με το χέρι ή με σκαπάνη από δύτες και 
από αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν συσκευή 
δορυφορικής παρακολούθησης. Το κείμενο της 
υπουργικής απόφασης κάνει λόγο για “προστα-
σία του αποθέματος των κοραλλιών” και τα 
μέτρα μπορεί να ακούγονται καθησυχαστικά, 
ωστόσο οι ειδικοί κρούουν το καμπανάκι, βα-
σιζόμενοι στα πραγματικά δεδομένα. Σύμφωνα 
με την περιβαλλοντική οργάνωση Αρχιπέλαγος  
- Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής 
Έρευνας Αιγαίου, στην Ελλάδα οι συσκευές 
δορυφορικής παρακολούθησης υπολειτουρ-
γούν και το ισχύον ελεγκτικό πλαίσιο κρίνεται 
ανεπαρκές. 

“Η πλήρης έλλειψη αστυνόμευσης των αλι-
ευτικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τις 

συνθήκες που επιτρέπεται από σήμερα η αλίευση του 
κόκκινου κοραλλιού στις Κυκλάδες και το Κεντρικό 
Αιγαίο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μία καταστρο-
φή”, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα μέλη της ορ-
γάνωσης. 

Στο παρελθόν, οι περισσότερες από τις άδειες που 
χορηγήθηκαν για την αλιεία του πολύτιμου κοραλ-
λιού είχαν μεταβιβαστεί από τους Έλληνες κατόχους 
τους σε πολίτες άλλων χωρών, κυρίως Ιταλούς, υπό 
τη μορφή υπεργολαβίας. Πρόκειται για ιδιοκτήτες 
σκαφών εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα, όπως 
τηλεκατευθυνόμενους υποβρύχιους ρομποτικούς μη-
χανισμούς ή και με συρόμενα μεταλλικά αλιευτικά  
εργαλεία (δράγες), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 
αποψιλώνουν πλήρως μεγάλες περιοχές με κοράλλια. 

“Το ζήτημα είναι πως δεν υπάρχουν ικανοποιητικά 
στοιχεία ή μελέτες που να αποδεικνύουν ότι τα αποθέ-
ματα του πολύτιμου αυτού είδους στο κεντρικό Αιγαίο 
είναι επαρκή και ικανά να αντέξουν μαζική αλιεία με 
αυτό τον τρόπο”, επεσήμανε στο Serious η Αναστασία 
Μήλιου υδροβιολόγος και συντονίστρια Επιστημονι-
κής Έρευνας & Δράσεων Προστασίας της οργάνωσης 
Αρχιπέλαγος. 

Μια θαλάσσια περιοχή και ένα ολόκληρο οικοσύ-
στημα θα δεχθούν ένα σημαντικό πλήγμα. Γεννάται 
λοιπόν η απορία πώς μπορεί να δοθεί το πράσινο φως 
για μια τέτοια δραστηριότητα, αντί να αναζητηθούν 
τρόποι καλύτερης διαχείρισης και προστασίας των 
ήδη υποβαθμισμένων αλιευτικών πόρων. Με λίγα λό-
για, όχι μόνο δεν γνωρίζουμε πόσα κόκκινα κοράλλια 
έχουν οι κυκλαδίτικες θάλασσες, αλλά τα καθιστούμε 
και βορά σε όσους θέλουν να τα εκμεταλλευθούν, χω-
ρίς κανέναν έλεγχο. Αυτή η πρακτική, σε συνδυασμό 
με την αργή ανάπτυξη του είδους, θα έχει ως αποτέλε-
σμα τη διατάραξη ενός ήδη πληγωμένου οικοσυστή-
ματος και επιπλέον θα στερήσει από τις επόμενες γε-
νιές ένα τόσο όμορφο και πολύτιμο για το περιβάλλον 
θαλάσσιο ζώο. 

Συνήθως στα παραμύθια ο δράκος ηττείται, οι 
πρωταγωνιστές ζουν καλά και όλοι οι υπόλοιποι καλύ-
τερα. Βέβαια, στην ιστορία των κόκκινων κοραλλιών 
των Κυκλάδων, ο “δράκος” είναι αληθινός και ονο-
μάζεται άλλοτε αδιαφορία και άλλοτε εκμετάλλευση. 
Ας ελπίσουμε πως και σε αυτή την ιστορία θα βρεθεί 
ο τρόπος ώστε η τελευταία σελίδα να γράφει “αίσιο 
τέλος”.

Η καρδερίνα είναι αναμφισβήτητα ένα από τα 
ωραιότερα πουλιά της ευρωπαϊκής φύσης. Το τίμημα 
που πληρώνει όμως για την ομορφιά της και την καλ-
λιφωνία της είναι η αιχμαλωσία.

Είναι αποδεδειγμένο πως ο άνθρωπος, μπορεί με 
μεγάλη ευκολία να αιχμαλωτίσει... τη φύση. Μερικές 
φορές όμως γίνεται και το αντίθετο. Η φύση μαγεύει 
και αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο με τα καμώματά της.

Στη φωτογραφία βλέπουμε μια καρδερίνα να 
κλωσάει με επιμονή τ’ αυγά της, ανεχόμενη την αν-
θρώπινη παρουσία, λόγω της εξοικίωσης και της φρο-
ντίδας που έχει δεχτεί.

c b a
κείμενο:  

Βασιλική Γαλανάκη

c b a
κείμενο-φωτογραφίa:  

Αθανάσιος Σιάσιος - εκτροφέας 
Ευρωπαϊκών Ιθαγενών Πτηνών

Το παραμύθι 

των κόκκινων κοραλλιών 

και οι δράκοι της σκληρής 

πραγματικότητας

Αιχμάλωτοι...
της φύσης

φωτό: Cory Doctorow c b a
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> Σε βρίσκουμε σε μια πολύ δημιουργική περίοδο. Τι 
ετοιμάζεις;
Αυτό τον καιρό είμαστε στο στούντιο με τους B-Movies 
και ετοιμάζουμε τον καινούριο μας δίσκο, ο οποίος θα 
κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο. Είμαι αρκετά χαρούμε-
νος γιατί έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Είναι η πρώτη 
φορά που δουλεύουμε τόσο ομαδικά και έχουμε αρχί-
σει και το απολαμβάνουμε. 
> Ο καινούριος δίσκος  τι περιλαμβάνει;
Το περιεχόμενο είναι μάλλον ό,τι πιο χαρούμενο, φω-
τεινό και ερωτικό έχω κάνει. Έχω εκπλαγεί γιατί είναι 
κάτι το οποίο έγινε από μόνο του. Τα τελευταία κομμά-
τια σπρώχνουν το cd σε αυτή την κατεύθυνση.
> Ποιες είναι οι μουσικές επιρροές σου;
Αφήνω λίγο τα κομμάτια μου από μόνα τους να δεί-
ξουνε πώς τους αρέσει να είναι και χωρίς πάλι να το 
πολυκαταλαβαίνω υπάρχει μία ατμόσφαιρα sixties. 
Έχει πολλά γυναικεία φωνητικά που κάνουν το αποτέ-
λεσμα φωτεινό και ξένοιαστο και αυτό μας παραπέμπει 
περισσότερο σ’ εκείνη την εποχή. Δεν έχω κάνει ποτέ 
κάτι τέτοιο. Είμαστε με την μπάντα στο στούντιο και 
προχωράμε με ό,τι βρούμε μπροστά μας, χωρίς να πει-
ραματιστούμε πάρα πολύ στον ήχο. Είναι το χρώμα που 
βγάζει μια μπάντα του δρόμου, η οποία δεν έχει πολλές 
δυνατότητες τεχνικές, ηλεκτρονικές και στηριζόμαστε 
κυρίως στο περιεχόμενο.
Είναι η συνέχεια του “Αφού λοιπόν ξεχάστηκα” και η 
συνέχεια της παράστασης στη Σύρο, αλλά σα να γίνο-
νται όλα πιο φωτεινά και πιο ξένοιαστα, χωρίς να ση-
μαίνει αυτό κάποια ρηχότητα, γιατί πάντα τα κείμενα 
είναι αυτά που βρίσκονται στο επίκεντρο. Ενώ είχα 
κάποια κομμάτια που ξεκίνησαν ως μπαλάντες, κάπως 
πιο μοναχικές και εσωτερικές, όπως ήταν στο “Αφού 
λοιπόν ξεχάστηκα”, τώρα σα να το χόρτασα αυτό -το 
προς τα μέσα αίσθημα- και κάνω έναν πιο εξωστρεφή 
δίσκο, από κάθε άποψη. 
> Το τελευταίο ζωντανά ηχογραφημένο cd στο Θέ-
ατρο Απόλλων της Σύρου ολοκλήρωσε έναν κύκλο 
δουλειάς και ταυτόχρονα άνοιξε μια καινούρια σελίδα 
στις μουσικές σου αναζητήσεις;
Για μας ήταν κάποιου είδους στοίχημα το να κατα-
φέρουμε να παίξουμε έτσι ώστε να ηχογραφηθεί το 
υλικό. Δεν είναι απλό, γιατί δεν έχεις τις δυνατότητες 
του στούντιο, όπου μπορείς να προσπαθήσεις ξανά και 
ξανά. Εκεί έπρεπε να γίνει με τη μία που λένε. Αυτό 

έκανε πάρα πολύ καλό σ’ αυτή την ομάδα γιατί απέ-
δειξε πως μπορεί να καταφέρει ό,τι αξίζει τον κόπο. Το 
αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό απ’ ότι είναι στο 
στούντιο, όπου καμιά φορά επαναλαμβάνοντας την 
προσπάθεια και πιστεύοντας ότι διορθώνεις κάτι, στο 
τέλος μπορεί να καταλήξεις να έχεις κάτι άψυχο που ως 
άκουσμα σ’ ένα δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο να μην είναι 
και τόσο ελκυστικό. Τετραγωνίζεται πολύ το πράγμα 
στο στούντιο και “ομορφαίνοντας” τα κομμάτια γίνο-
νται λιγότερο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά. Είναι ο 
πρώτος δίσκος ουσιαστικά που κάνω χωρίς να υπάρχει 
μετρονόμος. Δηλαδή χωρίς ν’ ακούει κανείς κανέναν. Ο 
ντράμερ δίνει το ρυθμό και μπαίνει η μπάντα. Η κατεύ-
θυνση είναι... ραντεβού στο φινάλε.
> Επενδύεις στις σχέσεις σου με τους συνεργάτες σου; 
Πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που σε περιβάλ-
λουν για τη δουλειά σου;
Είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα μπορώ να κάνω και 
ένα δίσκο με ανθρώπους που ίσως να μην τους ξαναδώ 
σε μια εβδομάδα, αλλά επειδή εγώ θέλω να εμφανί-
ζομαι ζωντανά όσο γίνεται περισσότερο, πιστεύω ότι 
είναι πολύ σημαντικό με ποιους ταξιδεύεις. Και ειδι-
κά σε μια χώρα που δεν έχεις πολλές δυνατότητες για 
μεγάλες περιοδείες, με πάρα πολλά χρήματα και  αν-
θρώπους να λύνουν προβλήματα. Είναι στην ουσία μια 
παρέα που τα μέλη της, θέλουν δε θέλουν, ταξιδεύουν 
μαζί. Αυτό εγώ το θεωρώ κεφαλαιώδες. Δεν μπορώ να 
ζω μια κατάσταση που μοιάζει ονειρική με ανθρώπους 
που δεν μπορώ να πιω ένα ποτήρι κρασί ή να γελάσω. 
Θέλω να έχω την αίσθηση ότι καταλαβαινόμαστε και 
όχι απλά συνεργαζόμαστε.
> Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τις Κυκλάδες. Πα-
λαιότερα είχες ετοιμάσει δουλειά σου στην Αμοργό. 
Έπειτα ήρθε η Σύρος. Πώς έχουν προκύψει αυτοί οι 
δεσμοί; 
Έζησα τρεις χειμώνες στην Αμοργό, οπότε έχω την 
εμπειρία του να ταξιδεύεις με τις φουρτούνες το χει-
μώνα στην άγονη γραμμή. Και μόνο αυτό σε κάνει να 
αγαπάς αυτό το μέρος. Είχα στην Αμοργό το στούντιο 
μου και δούλεψα πολύ στο νησί. Στην ουσία η προσω-
πική μου πορεία μετά τα Ξύλινα Σπαθιά, σφραγίστηκε 
από αυτό το πράγμα. Από αυτή την αίσθηση ότι μπο-
ρείς να κατοικήσεις το χειμώνα στο αρχιπέλαγος όταν 
αδειάζουν τα μαγαζιά και οι παραλίες. Την έζησα αυτή 
τη μαγεία και προσπαθώ να την ξαναζώ με την πρώτη 

ευκαιρία. Και βέβαια στο ντοκιμαντέρ που συνοδεύει 
το live στη Σύρο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι αφιε-
ρωμένο στην Αμοργό. Αισθάνθηκα πως κατέληξα στη 
Σύρο ξεκινώντας από την Αμοργό. 
> Υπάρχουν καλά πράγματα στην ελληνική μουσική 
σκηνή;
Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, 
όμως δυστυχώς τα περισσότερα είναι αγγλόφωνα και 
με κάποιες εξαιρέσεις μονάχα βλέπεις ότι υπάρχουν 
άνθρωποι που ασχολούνται με τον ελληνικό στίχο. 
Δηλαδή μου φαίνονται σαν δυο διαφορετικές σκηνές, 
την αγγλόφωνη και την ελληνόφωνη. Πιστεύω ότι εί-
ναι άλλη δουλειά το να γράφεις στίχους στα ελληνικά 
και άλλη να κάνεις αγγλόφωνα τραγούδια, ακόμα και 
η εμπειρία στο πάλκο νομίζω πως είναι πολύ διαφο-
ρετική. 
> Έχετε κατά νου κάποιους συναδέλφους σας που θα 
θέλατε να μοιραστείτε μουσικά τις εμπειρίες σας;
Δεν έχει προκύψει αυτό ακόμα. Υπήρξαν βέβαια κά-
ποιες προτάσεις από καλλιτέχνες που θαυμάζω και αγα-
πώ. Με τίμησε, ας πούμε, ο Ορφέας Περίδης όταν μου 
πρότεινε να εμφανιστούμε μαζί. Στην περίοδο, όμως, 
που βρίσκομαι εγώ, και στην ουσία θέλω να στηρίξω 
την ομάδα με την οποία παίζω, δεν είναι εύκολο να γί-
νονται τέτοιου είδους συνεργασίες. Δεν το αποκλείω, 
αλλά έχω μάθει να δουλεύω μ’ έναν τρόπο που με οδη-
γεί σε πιο μοναχική πορεία.

Είναι πολύ σημαντικό με 
ποιους ταξιδεύεις...

c b a
συνεντευξη:

Τζένη Παπαζιού

Παύλος
Παυλίδης

Έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια πορείας ο Παύλος 
Παυλίδης εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της ελλη-
νικής μουσικής σκηνής, εναλλάσσοντας και αναπρο-
σαρμόζοντας όσα κάνει στο δικό του σήμερα. Από τα 
Ξύλινα Σπαθιά σε σόλο καριέρα, σε νέες αλλά πάντα 
σταθερές συνεργασίες με τους B-Movies και πλέον 
σ’ ένα νέο δίσκο φωτεινό, ερωτικό, ξένοιαστο και σί-
γουρα εντελώς διαφορετικό απ’ ότι έχει έως σήμερα  
δημιουργήσει. Η εμπειρία της ηχογράφησης του live 
cd στο Θέατρο Απόλλων στη Σύρο τον μάγεψε και 
μάλλον ήταν το κλείσιμο μιας καλλιτεχνικής περιό-
δου και ταυτόχρονα η έναρξη μίας νέας.

> Από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, 

ο Παύλος Παυλίδης και οι μόνιμοι συνταξιδιώτες του B-Movies 

θα βρίσκονται στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου για 

να παρουσιάσουν τα καινούρια τους τραγούδια σε μια σειρά συναυλιώνinfo

«...Δεν μπορώ να ζω μια 

κατάσταση που μοιάζει 

ονειρική με ανθρώπους 

που δεν μπορώ να πιω ένα 

ποτήρι κρασί ή να γελάσω. 

Θέλω να έχω την αίσθηση ότι 

καταλαβαινόμαστε και όχι απλά 

συνεργαζόμαστε...»
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Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως τα αντι-
κείμενα έχουν ψυχή. Είναι σίγουρα δύσκολο να 
αγνοήσει κανείς πως εμείς οι άνθρωποι, συνδέ-
ουμε αντικείμενα με αναμνήσεις και έντονα συ-
ναισθήματα. Ας αποκαλέσουμε τα αντικείμενα 
αυτά, αντικείμενα συναισθηματικά φορτισμένα. 
Μερικοί τείνουν να συλλέγουν τέτοια αντικεί-
μενα. Άλλοι τα ξεφορτώνονται με περισσότερη 
ή λιγότερη προσπάθεια και ανακουφίζονται. Δεν 
υπάρχει θέση να πάρει κανείς σε ένα τέτοιο θέμα. 
Υπάρχει μόνο ο ρόλος αυτών των αντικειμένων 
στη ζωή του κάθε ενός από εμάς και ο τρόπος που 
τα αντιμετωπίζουμε.

Αντικείμενα 
συναισθηματικά 

φορτισμένα

κείμενο:  
Πάνος Δραμυτινός

panos@dramitinos.grc b a

“Ανέμισε παρατεταμένα το κασκόλ 

σου ο αέρας και σε είδα που 

ήσουν ο μικρός πρίγκηπας”

Απο τη σειρά Εικονογραφοπεζάκια ,  της Γεωργίας Μαλτέζου

γνώριμη μυρωδιά, που μακραίνανε και κονταίνα-
νε με τα χρόνια. H βούρτσα στο μπάνιο, τα ρούχα 
του, που έφερνε ιδρωμένα και κατέληγαν διπλω-
μένα με στοργή μέσα σε συρτάρια, αναμεμιγμένα 
με τα δικά της, σύμβολο της αμοιβαίας οικειότη-
τας και της ελπίδας πως ο χρόνος θα τους φέρει 
πιο κοντά. Κοσμήματα που έχασε και βρήκε, που 
της δώρισε κάποτε για να της ζητήσει συγνώμη 
που την πλήγωσε και εκείνη φορούσε για να του 
το θυμίζει. Τα καλλυντικά της που ξεχειλίζουν το 
μπάνιο του και την κάνανε να μυρίζει τόσο ωραία 
και κρυφοκοιτάζοντας τη μέσα από τη μισάνοιχτη 
πόρτα, έδειχνε να χρησιμοποιεί με τόση τέχνη. 
Μικρά σημειώματα, η αγαπημένη του κούπα που 
είχε φέρει από το σπίτι και εκείνη τον κορόιδευε 
επειδή ήταν διακοσμημένη με λουλουδάκια. Ένα 
βαθούλωμα στη μία άκρη του κρεβατιού και οτι-
δήποτε άλλο κάποτε σήμαινε εγγύτητα και οικει-
ότητα, ύστερα φέρει την οσμή του τέλους. 

Οριστικό τέλος
Κάποτε οι άνθρωποι δεν χτίζανε τόσες πολ-

λές σχέσεις μέσα στη ζωή τους μέχρι τελικά να 
αποφασίσουν ή να απορρίψουν την ιδέα να περά-
σουν “την υπόλοιπη ζωή τους” μ’ ένα σύντροφο. 
Τη σύγχρονη εποχή, με το γυναικείο ρόλο να έχει 
εξελιχθεί, την κοινωνική ασθένεια της ιδιοκτησίας 
ύλης και αγάπης να ρημάζει την πραγματικότητα 
που ζούμε, αλλά και την υπεροψία του ατόμου, 
που φαίνεται να θρέφει την επιλεκτικότητά του, 
οι απόπειρες που γίνονται για σύνδεση δύο αν-
θρώπων είναι πολύ περισσότερες. Ως εκ τούτου, 
έχει σχεδόν διαμορφωθεί ένα άτυπο πρωτόκολλο 
που ακολουθείται όταν τελειώνουν οι σχέσεις, 
αναφορικά με τα αντικείμενα που εγκαταλείπο-
νται στο σπίτι του ενός ή του άλλου. 

Είναι ένα θέμα που δεν διευθετείται ποτέ την 
ώρα της κρίσης. Συνήθως, την ώρα της κρίσης δεν 
υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος. Υπάρχουν μόνο 
μάτια και ένταση. Όταν όμως τα πρώτα δάκρυα 
στεγνώσουν και δύο άνθρωποι αποχωριστούν, 
έρχεται η φράση “έχεις αφήσει και μερικά πράγ-
ματα εδώ” και τότε, οι φόβοι, η στεναχώρια, η 
ένταση και τα πάθη επιστρέφουν, για να θυμίσουν 
την οσμή του τέλους. Πολλές φορές τα αντικείμε-
να αυτά είναι μια ευκαιρία για μια πιο ψύχραιμη 
συνάντηση, άλλες φορές μια βαριά στιγμή που θα 
προτιμούσαν να αποφύγουν και αν τελικά το κά-
νουν και τέτοια αντικείμενα παραμείνουν σε ξένη 
στέγη, γίνονται ένας δίαυλος προς το παρελθόν 
και το θάνατο της ελπίδας που κάποτε χτίσανε. 
Δεν υπάρχει θέση να πάρει κανείς σε ένα τέτοιο 
θέμα. Υπάρχει μόνο ο ρόλος αυτών των αντικει-
μένων στη ζωή του κάθε ενός από εμάς και ο τρό-
πος που τα αντιμετωπίζουμε.

Τα συναισθηματικά φορτι-
σμένα αντικείμενα υπήρχαν 
από γενέσεως της ανθρώπι-
νης συνείδησης. Αντικείμενα 
θρησκευτικής λατρείας και 
φιλοτεχνημένα διακοσμητι-
κά ή χρηστικά αντικείμενα 
έχουν βρεθεί σε αρχαίους 
τάφους σε όλο τον πλανή-
τη. Όταν η δημιουργία και 
η κατασκευή τους πήγαζε 

από το ανθρώπινο μεράκι και 
την τεχνική, η φόρτισή τους 

ξεκινούσε από την πρώτη ύλη 
και την αγάπη του δημιουργού. 

Σήμερα, η μαζική παραγωγή έχει 
αφαιρέσει το φορτίο αυτό. Η φόρ-

τιση πλέον αρχίζει από την αφαίρεση 
της συσκευασίας και αντλεί ενέργεια 

από την ταυτότητα του ενός ή περισσοτέ-
ρων ανθρώπων που το ενσωματώνουν στη ζωή 

τους. Εμείς οι άνθρωποι τα αντιλαμβανόμαστε με 
τις αισθήσεις μας και τα καταγράφουμε στη μνή-
μη μας με άγκυρα τα συναισθήματα με τα οποία 
τα έχουμε συνδέσει. Αγαπημένα αντικείμενα των 
συντρόφων μας, κοντινών αγαπημένων προσώ-
πων ή άλλες φορές, αντικείμενα που έχουμε συν-
δέσει με μοναδικές στιγμές.

Αντικείμενα ενάντια στη λησμονιά 
Όταν το μέλλον σταματάει να εμπνέει στον 

άνθρωπο καινούργια όνειρα, ανατρέχει στις ανα-
μνήσεις και τη νοσταλγία για να ψυχαναστήσει 
περασμένα συναισθήματα. Παλιές φωτογραφίες, 
φθαρμένα λινά, μακρόβια έπιπλα καταχωνιασμέ-
να ή εκτεθειμένα σε κοινή θέα, είναι η παρέα αν-
θρώπων που ζήσανε μια ολόκληρη ζωή όπου οι 
στιγμές μπορεί να έχουν πεθάνει, αλλά τα αντικεί-
μενα που περιέβαλλαν τις στιγμές αυτές κάποτε, 
είναι εκεί μέχρι την τελευταία τους πνοή. Μερι-
κά κληροδοτούνται και συνεχίζουν τη ζωή τους 

προστατευμένα από την ανθρώπινη ματαιοδοξία. 
Άλλα, εξαφανίζονται μαζί με τον άνθρωπο.

Από τη σχέση των ηλικιωμένων ανθρώπων με 
τα αντικείμενα μπορεί να αναλογιστεί κανείς ότι 
τα αντικείμενα που αποχωριζόμαστε για οποιον-
δήποτε λόγο, αντιπροσωπεύουν και ένα φόβο, 
πως λησμονώντας το αντικείμενο θα λησμονή-
σουμε και την εμπειρία με την οποία το έχουμε 
συνδέσει. 

Όσο είμαστε νέοι, δυσκολευόμαστε να κα-
τανοήσουμε την έννοια του θανάτου. Όσο και 
να μας εξηγήσει κανείς, θα πρέπει να μας γίνει 
βίωμα για να έρθει η ύπαρξή μας σε αρμονία με 
την αναπόφευκτη ύπαρξή του. Ο τρόπος που μα-
θαίνουμε να ζούμε με αυτή την πραγματικότητα, 
διαμορφώνεται από τους μικρούς συναισθηματι-
κούς θανάτους που γεμίζουν την όμορφη ζωή μας. 
Ένας αποχωρισμός, το τέλος μιας ωραίας βραδιάς 
με φίλους που δεν θέλουμε να τελειώσει, το τέλος 
μιας συναυλίας. Σπάνια λυπόμαστε τόσο όταν ξέ-
ρουμε πως είναι στο χέρι μας να ξαναβρεθούμε, 
να ξαναπεράσουμε καλά ή να ξανακούσουμε την 
ίδια μουσική. Όταν ο συναισθηματικός θάνατος 
όμως αφορά τους ανθρώπους, η ψυχή μας διδά-
σκεται ένα είδος θανάτου πολύ πιο βαθύ. Ένα 
πραγματικό, αναπόφευκτο και απόλυτο τέλος. 
Το τέλος ενός δεσμού μας θρυμματίζει την ψυχή. 
Και τα αντικείμενα που κάποτε περιέβαλλαν δύο 
συντρόφους, φέρουν ένα βαρύ συναισθηματικό 
φορτίο. Ένα φορτίο που αντηχεί μετά το τέλος 
ενός δεσμού μέχρι να συγκεντρωθούν και να 
επιστραφούν στον ιδιοκτήτη τους, να πεταχτούν 
από κάποιο παράθυρο, να καούν ή για τους πιο 
χοντρόπετσους, να τα πουλήσουν ή να τα χρησι-
μοποιήσουν με κάποιον… εναλλακτικό τρόπο.

Τα τσιμπιδάκια της, που κάποτε μπορεί να 
ήταν αντικείμενο γκρίνιας, κείτονται διάσπαρτα 
για να θυμίζουν τα μαλλιά που κάποτε συγκρα-
τούσαν, τα μαλλιά με εκείνη την ανακουφιστική 
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«...τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας και τα καταγράφουμε στη μνήμη μας 

με άγκυρα τα συναισθήματα με τα οποία τα έχουμε συνδέσει...»
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ΓΚΟΟΟΝΝΓΚ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκθέσεις Θεάματα Δρώμενα 
Διακοσμήσεις    Πάρτυ   Ειδικές κατασκευές 
Διαδηλώσεις Happening Τελετές 

ΘΑΛΕΙΑ ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ       Σκηνογράφος
Αθήνα   Ερμούπολη   Μιλάνο
τηλ.: 6945 788253 / 6973 811156 / 210 9221987 / 22810 86321
email: ka1957@otenet.gr

ΓΚΟΟΟΝΝΓΚ μια πρόταση που στοχεύει στο συνδυασμό
του χρήσιμου και απαραίτητου με το ωραίο

ΓΚΟΟΟΝΝΓΚ               μπορεί να δημιουργήσει άρτιες
οργανωτικά και αισθητικά εκδηλώσεις

με πολιτιστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα

Το κόστος θα αξιολογείται κατά περίπτωση
και στα όρια του προσιτού:

Το ωραίο δεν είναι απαραίτητα ακριβό!

Ο πολυ-τέχνης 

κος Lynch
κείμενο:  

Γιώργος Μανίνης
gimanin@gmail.comc b a

Από πότε η μουσική, 

πέρα από ένα 

εξώφυλλο, χρειάζεται 

τη συνδρομή ενός 

σκηνοθέτη ταινιών του 

παραλόγου;

Είναι χρόνια και ατέρμονη η συζήτηση για το ποια 
τέχνη εκ των δύο, η μουσική ή ο κινηματογράφος, είναι 
υψηλότερη και η πλέον αυτόνομη. Ο κινηματογράφος 
χρησιμοποιεί τη μουσική για να πετύχει την επίκληση στο 
συγκινησιακό επίπεδο; Μπορεί να σταθεί μία ταινία χωρίς 
μουσική; Και πώς υπάρχουν οι βουβές ταινίες; Το ερώτημα 
μπορεί να αποτελέσει το θέμα μίας διδακτορικής διατριβής, 
γι’ αυτό και δεν θα δώσουμε τη δική μας απάντηση. Ακόμα 
περισσότερο όταν οι σύγχρονες τάσεις δημιουργούν μεγα-
λύτερη πολυπλοκότητα. Από πότε η μουσική, πέρα από ένα 
εξώφυλλο, χρειάζεται τη συνδρομή ενός σκηνοθέτη ταινι-
ών του παραλόγου;

Οι παραπάνω απορίες μάλλον απευθύνονται σε άτομα 
με οπαδικές τάσεις. Ο κινηματογράφος αποτελεί αιτία για 
αξιόλογες μουσικές επιλογές και εξερευνήσεις. Δεν αναφε-
ρόμαστε βέβαια μόνο στα soundtrack. Πολλοί είναι οι σκη-
νοθέτες (π.χ. Jim Jarmusch) αλλά και οι ηθοποιοί (βλέπε 
Scarlett Johansson) που συμμετέχουν ενεργά στο μουσικό 
στερέωμα. Κίνητρο για το συγκεκριμένο άρθρο, όμως, μας 
έδωσε ο David Lynch. 

Σκηνοθέτης και σεναριογράφος γνωστών ταινιών, όπως 
το Eraserhead (1977), Blue Velvet (1986), Lost Highway 
(1997) και Mulholland Drive (2001) που πάντα συνοδεύ-
ονταν από soundtrack που έχουν αφήσει ιστορία. Ποιος 
θα ξεχάσει τη διασκευή του “Blue Velvet” από την Julee 
Cruise;

Η παρουσίαση αφορά δύο μουσικά project που κυκλο-
φόρησαν, σχεδόν ταυτόχρονα, στις αρχές του καλοκαιριού, 
και στα οποία ο Lynch συμμετέχει με τον τρόπο του. 
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Στις 30 του περασμένου Ιουνίου κυκλοφόρησε το άλ-
μπουμ με τίτλο “David Lynch presents Fox Bat Strategy: A 
Tribute to Dave Jaurequi”. Όχι, δεν μαζεύτηκαν διάφοροι 
μουσικοί διασκευάζοντας τραγούδια του κ. Jaurequi, όπως 
συμβαίνει συνήθως στα tribute άλμπουμ. Όλοι οι στίχοι ανή-
κουν στον David Lynch και ο Dave Jaurequi απλά τους τρα-
γούδησε. 

Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή. Το 1994, ο 
Lynch καλεί τους μουσικούς που συμμετείχαν στο soundtrack 
της ταινίας του “Twin Peaks: Fire Walk with Me”. Τους κλεί-
νει μέσα σ’ ένα στούντιο, τους δίνει στίχους και μία καθο-
ριστική οδηγία: «It’s the 50’s. It’s late at night and it’s been 
raining.»

Και στη συνέχεια πειραματισμός ή πιο λαϊκά, τζαμάρι-
σμα! Ο Jaurequi ήταν ένας από τους καλεσμένους κιθαρί-
στες, που ακόμα και χωρίς εμπειρία στην τραγουδοποιία, 
απέδωσε τους στίχους του Lynch ικανοποιώντας τη βασική 
οδηγία του τελευταίου.

Από το 1994 όμως μέχρι σήμερα, τα τραγούδια μπορούσε 
να ακούσει μόνο ο ίδιος ο Lynch σπίτι του. Δεν είχαν κυκλο-
φορήσει δημόσια και ίσως να μην είχαν κυκλοφορήσει ούτε 
σήμερα, αν δεν απεβίωνε ο Dave Jaurequi το 2006. Ο Lynch 
τότε ένιωσε την ανάγκη να κυκλοφορήσει τα ηχογραφημένα 
τραγούδια ως φόρο τιμής για το χαμένο μουσικό.

Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό των μουσικών προέκυψαν 
7 τραγούδια. Αμερικάνικη ύπαιθρος και crooney αισθητική 
(You’re the one). Τα 50’s ξεπροβάλουν μέσα από το εφέ της 
φωνής και τον ήχο της κιθάρας (They go down). Απόκρυ-
φοι ήχοι καλύπτουν τη μουσική όπως ο 
ήχος της βροχής (Rollin’ down 
with you), καθώς νυχτώνει 
μέσα από ερωτικά blues 
(Almost an angel).

Fox Bat Strategy

Dark night of the Soul
Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια από τις πιο επιτυχημένες 

συνεργασίες της χρονιάς καλλιτεχνικά αλλά και εμπορικά. 
Το Κεφάλαιο και οι πολυεθνικές όμως ελέγχουν και αποτε-
λούν εμπόδιο ακόμα και για μεγάλους καλλιτέχνες. 

Ο Danger Mouse αποτελεί το ήμισυ των δημοφιλέστατων 
Gnarls Barkley. Εκτός αυτού, έχει βραβευτεί με Grammy ως 
παραγωγός της χρονιάς για το 2005. Όπου βάζει το χέρι του, 
γίνεται χρυσάφι: οι Gorillaz, Beck, Martina Topley-Bird και 
πολλοί άλλοι συνεργάστηκαν μαζί του και άλλαξαν τον ήχο 
τους. 

Παίζει όμως συχνά και με την τύχη του. Στο “Grey 
Album” τολμά να βάλει πάνω από τη μουσική των Beatles 
τη φωνή του rapper Jay-Z. Το 2006 γράφει ένα 40λεπτο τρα-
γούδι με φράσεις που έχει ξεστομίσει η Paris Hilton. Μέσα 
στην κατάλληλη συσκευασία, ο γνωστός graffiti artist, εν 
ονόματι Banksy, θα αντικαταστήσει με 500 αντίτυπα το κα-
νονικό cd της Hilton με το τραγούδι του Danger Mouse σε 
μεγάλο δισκοπωλείο του Λονδίνου. Από κάποιους θεωρήθη-
κε στημένο σκηνικό για να γίνει ντόρος γύρω από το όνομα 
της Paris Hilton.

Φτάνουμε στο 2009 και ο Danger Mouse συνεργάζεται 
με τον Mark Linkous, πιο γνωστό και ως Sparklehorse. O 
Linkous μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που είχε, έγινε ο 
Sparklehorse και άρχισε να γράφει μελαγχολικά ποπ τρα-
γούδια και σουρεαλιστικούς στίχους με χρήση πολλών μετα-
φορών. Θεωρείται σήμερα ένας από τους πλέον σεβαστούς 
καλλιτέχνες της lo-fi αμερικάνικης σκηνής. 

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο είναι το project 
“Dark Night of the Soul”. Όπως ένας φημισμένος προπονη-
τής ελκύει καλούς παίκτες να παίξουν στην ομάδα του, έτσι 
και σε ένα project με οικοδεσπότες τον Danger Mouse και τον 
Sparklehorse είναι φυσικό να υπάρχουν και οι αντάξιοι καλε-
σμένοι. Η παρέλαση ξεκινά με παραστάτη τον Iggy Pop και 

ακολουθούν στις πρώτες 
σειρές ο Frank Black (των 
Pixies), ο Julian Casablancas 
(των Strokes) και η Nina Persson (των 
Cardigans). Ακριβώς μετά, οι Flaming Lips, ο Gruff Rhys 
(των Super Ferry Animals), η Suzanne Vega… και αρκετοί 
ακόμα. Κάθε κομμάτι είναι γραμμένο στα πρότυπα του κα-
λεσμένου. Από βρώμικο rock n roll και διαστημικό ροκ, μέ-
χρι country και ψυχεδέλεια. 

Εμείς ξεχωρίζουμε τα “Little Girl” και “Just War”.
Πού βρίσκεται όμως ο David Lynch σε όλα αυτά; 
Στον Lynch ανατέθηκε η ευθύνη για την οπτικοποίηση 

της μουσικής. Τράβηξε 100+ φωτογραφίες που αντικατο-
πτρίζουν τα τραγούδια του “Dark Night of the Soul” και την 
εκκεντρικότητά του ιδίου.

Η δουλειά του Lynch θα είχε συμπληρωματικό ρόλο στο 
όλο project, αφού ένα βιβλίο με τις φωτογραφίες του θα συ-
νόδευε το μουσικό cd. Όμως, τα πράγματα αλλάζουν άρδην 
όταν το Κεφάλαιο έχει ορέξεις. Για λόγους που σχετίζονται 
φαινομενικά (;) με τα πνευματικά δικαιώματα, η δισκογρα-
φική εταιρεία ΕΜΙ απαγόρεψε στον καλλιτέχνη της Danger 
Mouse να κυκλοφορήσει τα νέα τραγούδια. Εκείνος όμως 
δεν το έβαλε κάτω. Το “Dark Night of the Soul” κυκλοφό-
ρησε τελικά ως άλμπουμ φωτογραφιών του Lynch, συνοδευ-
όμενο από ένα κενό CD-R “προς κάθε χρήση”. Κι έτσι, ο 
Lynch αποκτά επίσημα πρωταγωνιστικό ρόλο (όχι δηλαδή 
ότι δεν τον είχε ήδη).

Τα μόλις 5.000 αντίτυπα το κατέστησαν ήδη συλλεκτικό 
προϊόν. 

Μπορείτε όμως να το “χτυπήσετε” στο eBay, να βρείτε 
με ίσως ανήθικο και παράνομο τρόπο τα τραγούδια στο δια-
δίκτυο γεμίζοντας το κενό CD-R και να απολαύσετε έτσι το 
έργο στην ολότητά του.
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Αναδρομή: Φθινόπωρο 1985, στη ΣΤ’ τάξη κά-
ποιου δημοτικού σχολείου σε μια συνοικία της δυ-
τικής Αττικής. Μια νέα σε ηλικία δασκάλα, η οποία 
διδάσκει στους μικρούς μαθητές Χειροτεχνία, απο-
φασίζει να διδάξει και Κοινωνιολογία και ειδικότερα 
κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητι-
κότητα, ξεκαθαρίζοντας με στόμφο στις αθώες και 
άγρυπνες παιδικές ψυχές και τα αδούλευτα αλλά κο-
φτερά παιδικά μυαλά, πως “ο γιος του εργάτη πρέπει 
να γίνεται εργάτης, ο γιος του δασκάλου, δάσκαλος κι 
ο γιος του βιομήχανου, βιομήχανος”. Αρκετά παιδιά 
-στην  πλειονότητα τους από εργατικές οικογένειες- 
αντιδρούν και η δασκάλα τα επιπλήττει όταν τολμούν 
να περιγράψουν τα όνειρα τους να γίνουν γιατροί, δι-
κηγόροι ή αεροπόροι. Τέλος αναδρομής.

Βράδυ Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2009: Καταγρά-
φω τα αποτελέσματα των εκλογών λόγω επαγγελ-
ματικής υποχρέωσης μάλλον, παρά από γνήσιο και 
πηγαίο ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς, η αγωνία παλαι-
ότερων εκλογικών αναμετρήσεων έχει μειωθεί στο 
ελάχιστο, θυσία στο βωμό των δημοσκοπήσεων και 

των exit polls που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 
για εκπλήξεις και ανατροπές. Το ΠΑΣΟΚ, μετά από 
5μιση χρόνια στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, επιστρέφει θριαμβευτικά στην εξουσία, ενώ 
η ΝΔ αποχωρεί συντετριμμένη από τη διακυβέρνηση 
της χώρας. 

Ο Κώστας Καραμανλής (ανιψιός του ιδρυτή του 
κόμματος και πρώην πρωθυπουργού) παραδίδει την 
εξουσία στον Γιώργο Παπανδρέου (γιο του ιδρυτή 
του κόμματος και πρώην πρωθυπουργού και εγγονός 
ακόμη ενός πρώην πρωθυπουργού). Ένας Καραμαν-
λής φεύγει, ένας Παπανδρέου έρχεται. “Η ελέω Θεού 
Βασιλεία καταργήθηκε! Ζήτω η ελέω ΜΜΕ κληρο-
νομική δημοκρατία” ψιθυρίζω μελαγχολικά, περιγρά-
φοντας την αδιέξοδη οικογενειοκρατία της πολιτικής 
ζωής σ’ ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Τα κομματικά “μαγαζιά γωνία” που δεσπόζουν 
στην αγοραία μας δημοκρατία εξακολουθούν να 
ελέγχουν της τύχες της χώρας και των πολιτών της, 
υπό το άγρυπνο μάτι “χαρισματικών” οικογενειών 
που προσφέρουν έναν ήσυχο ύπνο στο πόπολο που 
ζητωκραυγάζει. Οι υπόλοιποι, αδαείς επί της πολιτι-
κής ορθότητας, ακραίοι ή αναχρονιστικοί, ας ανησυ-
χούν στον ύπνο και τον ξύπνιο τους, πασχίζοντας να 
πείσουν τους απέχοντες για την παραδοξότητα… 

Αδυνατώ απογοητευμένος να χωρέσω τις σκέψεις 
μου σε δημοσιογραφικές αναλύσεις και σχόλια κι 

επιτρέπω στο μυαλό μου να ανασύρει μια σημαδιακή 
παιδική ανάμνηση.

Θυμάμαι αμυδρά το σκληρό πρόσωπο εκείνης της 
δασκάλας και πραγματικά θεωρώ τύχη που άκουσα 
τα λόγια της, αφού είχα την ευκαιρία να έρθω αντι-
μέτωπος πολύ νωρίς με μια άκρως αντιδραστική άπο-
ψη που επιχειρούσε να καταπνίξει στα σπάργανα τα 
μύρια όνειρα που πλάθει ένα παιδικό μυαλό. Μόλις 
είχε αρχίσει να με κυριεύει η βασανιστική επιθυμία 
να αλλάξω τον κόσμο και το αβάσταχτο αξίωμα της 
έθετε σε κίνδυνο το στόχο μου, που θεωρούσα τόσο 
εφικτό, όσο να βγω στη γειτονιά να παίξω μπάλα, να 
ξεφυλλίσω ένα βιβλίο ή να κοιτάξω με συστολή στο 
διπλανό θρανίο ένα κορίτσι.

Τα χρόνια πέρασαν και μεγαλώνοντας διαπίστω-
σα πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις τον κόσμο, αλλά 
κατάφερα -όπως και αρκετοί άλλοι- τουλάχιστον να 
διαψεύσω τα λεγόμενα της υποτιθέμενης παιδαγω-
γού, αλλά και να συνειδητοποιήσω πόσο απαραίτητο 
είναι να αλλάξεις πρωτίστως τον εαυτό σου και τη 
μοίρα σου, για να έχεις τουλάχιστον τη δυνατότη-
τα να παλέψεις. Τώρα, ακριβώς δυόμιση δεκαετίες 
μετά, μπορώ να βγάζω τη γλώσσα στη βαθυστόχαστη 
μπούρδα της δασκάλας αλλά και να προσθέτω στα 
λόγια της άλλο ένα επάγγελμα: “Κι ο γιος του πρωθυ-
πουργού, πρωθυπουργός”, κυρά δασκάλα. Κι ο γιος 
του πρωθυπουργού, πρωθυπουργός…

κείμενο:  
Χρυσή Πυρουνάκηc b a
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ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΜΙΛΕΡΙ 
Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Μτφρ. Χρήστος Ρομποτής
Εκδ. Καστανιώτης

Σε μια παραθαλάσσια κωμόπολη 
ονόματι Bιγκάτα, στη Σικελία,  ο ανθυ-
πασπιστής των καραμπινιέρων Kόρμπο 
βρίσκεται αναπάντεχα αντιμέτωπος με 
το φόνο ενός βοσκού. Tο βράδυ της 
ίδιας μέρας ο Bίτο, ιδιοκτήτης ενός 
ορνιθοτροφείου, άνθρωπος αγαπητός 
στους πάντες, γυρίζοντας σπίτι, δέχεται 
τις σφαίρες κάποιου αγνώστου. Με την 
παρότρυνση των πιο στενών του φίλων, 
οι υποψίες πέφτουν στο πρόσωπο του 
συζύγου της Tζοβανίνα, μιας γυναίκας 
που δεν αρνείται τα κάλλη της στους 
νέους της κωμόπολης. Tα δύο αυτά 
γεγονότα, που φαινομενικά δεν έχουν 
καμιά σχέση μεταξύ τους, θα μπλέξουν 
τον Bίτο σε μια ιστορία που ο ίδιος 
ποτέ του δεν θα μπορούσε να φαντα-
στεί. Μια ιστορία γεμάτη από την υπο-
κρισία και τα μυστικά μιας κλειστής 
κοινωνίας, όπου η ροή των πραγμάτων 
δεν παύει ποτέ να είναι ένας ανεξιχνία-
στος λαβύρινθος.

“Η ροή των πραγμάτων”, που κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστα-
νιώτη μαζί με το “Καπνός στον Ορί-
ζοντα”, είναι το πρώτο από τα βιβλία 
του εξαιρετικά χαρισματικού Σικελού 
συγγραφέα Αντρέα Καμιλέρι. 

ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΕΓΙΕΡ
ΧΑΡΑΥΓΗ
Μτφρ. Βασιλική Λασίνου
Εκδ. Πλατύπους Εκδοτική

Ο συναρπαστικός επίλογος στη φο-
βερά επιτυχημένη σειρά φαντασίας της 
Στέφανι Μέγιερ επιτέλους μεταφρά-
στηκε στα ελληνικά. Ο αμετάκλητος 
έρωτας μιας νεαρής κοπέλας με ένα 
βρικόλακα που ξεκίνησε με το “Λυκό-
φως” και συνεχίστηκε με τη “Νέα Σε-
λήνη” και την “Έκλειψη”, φτάνει στο 
τέλος της με το τέταρτο βιβλίο της συγ-
γραφέως, “Χαραυγή”. 

Το έντονο και αναμφισβήτητο πά-
θος της Μπέλλα για τον Έντουαρντ 
Κάλεν και ο βαθύς δεσμός της με το 
λυκάνθρωπο Τζέικομπ Μπλακ έχει 
φτάσει πια στην τελική κρίσιμη καμπή. 
Η ώρα να πάρει την κρίσιμη απόφαση 
έχει φτάσει και από την επιλογή της 
κρέμεται η μοίρα των δύο φυλών. Μια 
απόφαση που με τη σειρά της θα προ-
καλέσει μια αναπάντεχη αλυσίδα πρω-
τοφανών γεγονότων  με ανεξιχνίαστες 
και ενδεχομένως ολέθριες συνέπειες. 
Ο εκπληκτικός επίλογος στο Έπος του 
Λυκόφωτος, που περιμέναμε με κομμέ-
νη την ανάσα, ρίχνει φως στα μυστικά 
και τα μυστήρια αυτού του σαγηνευτι-
κού, ρομαντικού, επικού μύθου που έχει 
μαγέψει εκατομμύρια αναγνώστες.

ΤΟΜΠΑΪΑΣ ΓΟΥΛΦ
Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 
Μτφρ. Χρήστος Οικονόμου
Εκδ. Πόλις

1967 και ο πόλεμος του Βιετνάμ 
βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Τρεις 
νεαροί αλεξιπτωτιστές ολοκληρώνουν 
την εκπαίδευσή τους και περιμένουν να 
μετατεθούν στο πεδίο της μάχης ενώ 
γύρω τους πληθαίνουν οι διαδηλώσεις 
των ειρηνιστών. Ένα βιβλίο με πρωτα-
γωνιστές τρεις νεαρούς στρατιώτες, τη 
φιλία που θα δημιουργηθεί μεταξύ τους 
λόγω των κοινών τους αποφάσεων και 
η οποία θα διαταραχθεί λίγο αργότερα, 
εξαιτίας των αλλεπάλληλων κλοπών 
που θα σημειωθούν στο στρατόπεδο. 
Τρεις άνδρες που οδηγούνται σε μια 
ανόητη, άδικη πράξη, χωρίς ιδιαίτερη 
αιτία. Ένα βιβλίο για τις μικρές ανθρώ-
πινες ιστορίες κάτω απ’ τον ορυμαγδό 
των μεγάλων γεγονότων, γραμμένο 
με συνέπεια και οξυδέρκεια, από έναν 
συγγραφέα που αντιμετωπίζει τους 
ήρωές του με ιδιαίτερη ευαισθησία και 
ανεκτικότητα. Ήρωες που επιλέγουν τη 
χειρότερη δυνατή λύση σαν απάντηση 
στην πληκτική τους καθημερινότητα 
και σε μια άσκοπη αναζήτηση νοήμα-
τος στη ζωή. Ήρωες που τα διχαλωτά 
μονοπάτια της ζωής τους θα τους οδη-
γήσουν στις χειρότερες δυνατές επιλο-
γές και θα υποστούν τις συνέπειες.

ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ
ΠΥΡΙΜΑΧΟΝ ΣΚΕΥΟΣ
Εκδ. Νεφέλη

Δεκατέσσερις ιστορίες. Ιστορίες 
μικρές και μεγάλες, για την αγάπη και 
τον έρωτα, τη ζωή και το θάνατο. Ιστο-
ρίες για απλούς καθημερινούς ανθρώ-
πους. Ανθρώπους σαν τον Γιώργο, την 
Ελένη, τον Θοδωρή, τον Κωστή, την 
Κατερίνα, τον Γρηγόρη... Ιστορίες γε-
μάτες από γνωστούς άγνωστους, γεμά-
τες από ανθρώπους της διπλανής πόρ-
τας που ζουν, αγαπούν και πεθαίνουν, 
ερωτεύονται και πληγώνονται. Ανθρώ-
πους από τους οποίους μας χωρίζει μια 
πόρτα ή ένα σταυροδρόμι όμως μας 
ενώνει το κατώφλι της ζωής. Δάσκαλοι, 
δικηγόροι, ηθοποιοί και σκηνοθέτες, 
ερωτευμένοι και απογοητευμένοι. Όλοι 
και όλα μαζί σε ένα βιβλίο που κουβα-
λάει στις σελίδες του αρώματα, εικόνες 
κι αναμνήσεις. Αναμνήσεις που φυλάμε 
καλά κρυμμένες μέσα μας, σαν το άρω-
μα της λεβάντας μιας άλλης εποχής, 
σαν το πρόσωπο από μια φωτογραφία 
φθαρμένη και κιτρινισμένη, σαν μουσι-
κή από ταινία σε θερινό κινηματογρά-
φο. Ένα όμορφο, ζεστό βιβλίο, γεμάτο 
από ανθρώπους οικείους, ανθρώπους 
που αποτελούν το “άλας της γης”.

Δημοκρατία
κείμενο:  

Νικόλας Καμακάρης
κολαζ:  

Μυρτώ Μπελοπούλουc b a
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Η ώρα της κρίσης: Οι αθηναϊκές Νύχτες Πρεμιέρας 
στο πλαίσιο των φετινών τους εκπλήξεων, οργάνωσαν 
ένα πολιτικό debate με θέμα τον κινηματογράφο. Σε 
αυτό το debate μάθαμε ποια ήταν η τελευταία ταινία 
που είδαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, μάθαμε ότι 
όλοι θέλουν να στηρίξουν τους κινηματογραφιστές και 
διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι το μόνο που έχουν 
να προσφέρουν είναι αβάσιμες δεσμεύσεις έντονης ανα-
βλητικότητας. Αλλαγή κυβέρνησης και νέες ελπίδες σου 
λέει. 

Σε κρίση η Ένωση Ελλήνων Σκηνοθετών: Και εκεί 
που νομίζεις ότι δεν έχει νόημα να είσαι εκεί, οι “Κινη-
ματογραφιστές στην Ομίχλη” κάνουν το επόμενο βήμα 
τους, δηλώνοντας ότι μετά την άρνησή τους να πάνε στα 
Κρατικά Βραβεία και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, δεν 
θέλουν να εκπροσωπούνται από την ΕΕΣ εξαντλημένοι 
από τα συντεχνιακά παιχνίδια. Τσακωμός, ένταση και 
μια Ένωση που πανικόβλητη βλέπει να χάνει τα ουσια-

στικά ενεργά της μέλη όσον αφορά στην 7η Τέχνη, ενώ 
η ίδια η ΕΕΣ ισχυρίζεται πως δεν τα χάνει αλλά απλά 
πρόκειται για την έκφραση μιας δυσαρέσκειας.

Σε κρίση τα φεστιβάλ: Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
δεν κατόρθωσε να διαχωρίσει τη θέση του τόσο από την 
ΕΕΣ όσο και το υπουργείο Πολιτισμού και χάνει την 
πλειοψηφία των ελληνικών ταινιών για φέτος, αναζητώ-
ντας δεκανίκια για να καλύψει το κενό. Την ίδια στιγμή 
οι Νύχτες Πρεμιέρας έκαναν άνοιγμα στον ελληνικό κι-
νηματογράφο, οι έντονες τάσεις όμως γιγαντισμού απαι-
τούν υποδομή που δεν υπάρχει ακόμη, με αποτέλεσμα 
οργανωτικά προβλήματα σε μια χρονιά με άκρως ενδια-
φέρουσες προτάσεις. 

Κρίσιμη μετακόμιση/εγκαίνια: Το παλιό κτήριο στην 
οδό Κανάρη στο Κολωνάκι παρά την ομορφιά του δεν 
επέτρεπε στην Ταινιοθήκη να λειτουργήσει ως κάτι πα-
ραπάνω από ένα αρχείο και μάλιστα ιδιαίτερα δυσπρό-
σιτο. Το νέο κτήριο της Ταινιοθήκης στην Ιερά Οδό πε-
ριλαμβάνει δύο κινηματογραφικές αίθουσες, τον θερινό 
κινηματογράφο στην ταράτσα, τη βιβλιοθήκη και με τις 
υπόλοιπες λειτουργίες του υπόσχεται να αποκαταστήσει 

την επικοινωνία αυτού του πλούσιου αρχείου με το κοι-
νό. Οι υπεύθυνοι έχουν εκφράσει την αγωνία τους για τα 
λειτουργικά έξοδα, τα οποία δύσκολα καλύπτονται με τη 
μέχρι τώρα κρατική επιχορήγηση, δεν θα πάρουν όμως 
πολύ σύντομα απάντηση για το αν μπορούν να αναπτύ-
ξουν τις δραστηριότητές τους. Αλλαγή κυβέρνησης, αλ-
λαγές στο υπουργείο Πολιτισμού και ο κινηματογράφος 
έχει εξελιχθεί σε ένα πεδίο οικονομικής μάχης. Το νέο 
πρόσωπο της Ταινιοθήκης της δίνει τη δυνατότητα να 
διεκδικήσει τη θέση που της αξίζει, ως αρχείο, ως φο-
ρέας κινηματογραφικής παιδείας, ως οργανισμός που 
προωθεί τον πολιτισμό.

Το θέμα είναι βέβαια ότι ζούμε σε μια εποχή μεγά-
λων ταχυτήτων και βραχύβιας μνήμης. Τα λεφτά μοιά-
ζουν να προορίζονται προς πιο εορταστικά και προβαλ-
λόμενα τμήματα του κινηματογραφικού κόσμου, όπως 
το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η Ταινιοθήκη έχει διάρκεια 
στο χρόνο και μπορεί να λειτουργήσει σε ένα ενδιαφέ-
ρον πλαίσιο. Το θέμα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος 
ανάμεσά μας θέλει ένα τέτοιο φορέα, ουσίας και όχι 
φανφάρας... Η επόμενη μέρα δεν ξέρω σε τι διαφέρει 
από την προηγούμενη.

κείμενο:
Φοίβος Καλλίτσης

phever@gmail.comc b a
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σενάριο - σχέδιο: Βασίλης Ευδοκιάς c b a 
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γεύση
Blu 
Παλιό Λιμάνι, 22890 22955 
Εστιατόριο
Camares 
Χώρα, 22890 28570 
Εστιατόριο
Chez Marias 
Χώρα, Καλογερά 27,  
22890 27565-6 
Εστιατόριο
Elia 
Ελιά, 22890 71204 
Εστιατόριο
Gola 
Χώρα, 22890 23010 
Εστιατόριο

La Medusse 
Ορνός, 22890 24094 
Εστιατόριο
Leto Restaurant 
Χώρα, 22890 22207, 22918 
Εστιατόριο
Mamacas 
Χώρα, 22890 26120 
Εστιατόριο
Αντίπεινα 
Χώρα,  
Κρεπερί
Αύρα 
Χώρα, 22890 22298 
Εστιατόριο
Μα’ερειό 
Χώρα, Καλογερά 16, 22890 28825 
Ταβέρνα

Πειθαρχείο 
Άνω Μερά, 22890 71513 
Ταβέρνα
Σουσάμι 
Χώρα, Ενόπλων Δυνάμεων 12 Α, 
22890 24710 
Εστιατόριο
Σταύρος 
Άνω Μερά, 22890 71577 
Ταβέρνα

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

Galleraki 
Χώρα, 22890 27188 
Bar
Music Cafe 
Παλιό Λιμάνι, 22890 27625 
Restaurant-bar
Scarpa cafe 
Χώρα, Σκάρπα, 22890 23294 
Cocktail bar
Veranda Club 
Χώρα, Σκάρπα, 22890 26262 
Cocktail bar

τέχνη - μουσεία
Scala Shop Gallery 
Ματογιάννι 48, 22890 26992 
Αίθουσα τέχνης

Αρχαιολογικό Μουσείο 
Δήλου 
Νήσος Δήλος, 22890 22259 
Μουσείο
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μυκόνου 
Χώρα, 22890 22325 
Μουσείο
Λαογραφικό Μουσείο 
Κάστρο, 22890 22591 
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο  
Αιγαίου 
Ενόπλων Δυνάμεων 10, 22890 
22700 
Μουσείο

γεύση
Dionysos Cuisine 
Φηρά, 22860 23845 
Εστιατόριο
Katrin Gallery 
Φηρά, 22860 23200-1 
Εστιατόριο
Koukoumavlos 
Φηρά, 22860 23807 
Εστιατόριο
Pelekanos 
Οία, 22860 71553 
Εστιατόριο
Sphinx 
Φηρά, 22860 23823 
Εστιατόριο
Vanilia 
Φηροστεφάνι, 22860 25631 
Εστιατόριο
Άμπελος 
Φηρά, 22860 25554 
Εστιατόριο

Αρχιπέλαγος 
Φηρά, 22860 24509 
Εστιατόριο
Γεύσεις Ελλάδας 
Καρτεράδο, 22860 24224 
Μεζεδοπωλείο
Ελιά 
Φηρά, 22860 23165 
Εστιατόριο
Νυχτέρι 
Καμάρι, 22860 33480 
Μεζεδοπωλείο-Εστιατόριο
Ποσειδών 
Καμάρι, 22860 33994 
Εστιατόριο
Σελήνη 
Φηρά, 22860 22249 
Εστιατόριο

Φανάρι 
Φηρά, 22860 25107 
Εστιατόριο 

διασκέδαση 
Classico 
Φηρά, 22860 23112, 6946 842163 
Cafe-Εστιατόριο
Franco’s Bar 
Φηρά, 22860 24428 
Cocktail Bar
Kira Thira 
Φηρά, 22860 22770 
Jazz Bar
Koo Club 
Φηρά, 22860 22025 
Club
Navy’s 
Καμάρι, 22860 31033 
Cafe-Bar-Εστιατόριο

The pure 
Φηρά, 22860 21250 
Cafe-Bar
Town Club 
Φηρά, 22860 22820 
Club
Γαλήνη 
Φηροστεφάνι, 22860 22095, 23881 
Cafe
Χόβολη 
Καμάρι, 22860 33160 
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία
Art Space 
Έξω Γωνιά, 22860 32774, 6932 
899509 
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Φηρών 
Φηρά, 22860 22217 
Μουσείο

Λαογραφικό Μουσείο 
Σαντορίνης 
Κοντοχώρι Φηρών, 22860 22792 
Μουσείο
Μουσείο Οίνου 
Φηρά, 22860 31322 
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο Οίας 
Οία, 22860 71156 
Μουσείο
Προϊστορικό μουσείο 
Σαντορίνης 
Φηρά, 22860 23217 
Μουσείο
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γεύση 
Fox 
Ερμούπολη, Λεοτσάκου 3,  
22810 81888 
Kitchen bar
L’ Arsenale 
Ερμούπολη, Εθν. Αντιστάσεως 56, 
22810 85389 
Ιταλικό εστιατόριο
La Dolce Vita 
Φιλίνη 3 & Επτανήσου,  
22810 86199 
Ιταλικό εστιατόριο
Pizza Star 
Ερμούπολη, Στ. Πρωίου 109, 
22810 80240 
Πιτσαρία
Porto 
Ερμούπολη, Ακτή Πέτρου Ράλλη 
48, 22810 81178 
Εστιατόριο
Scherzosa 
Ερμούπολη, πλ. Παπάγου,  
22810 88838 
Πιτσαρία
Stomio 
Ερμούπολη, Άνδρου 4,  
22810 83786 
Ταχυφαγείο
Tasty 
Ερμούπολη, πλ. Άννης Κουτσοδό-
ντη, 22810 84303, 87112 
Πιτσαρία
Αλλού Γυαλού 
Κίνι, 22810 71196 
Ταβέρνα
Άμβυξ 
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26, 
22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο

Διόσκουροι 
Ερμούπολη, Ακτή Καταδρομικού 
Έλλη 9, 22810 71439 
Εστιατόριο-Καφέ
Δυο τζιζίκια  
στ’ αρμυρίκια 
Κίνι, 22810 71151 
Εστιατόριο
Δωδώνη 
Ερμούπολη, πλ. Κανάρη, 
22810 87684 
Παγωτό
Έγριπο 
Αζόλιμνος, 22810 61005 
Ταβέρνα-Μεζεδοπωλείο
Ζέφυρος 
Αζόλιμνος, 22810 61712 
Εστιατόριο
Θεία Μέθη 
Ερμούπολη, Χίου 43, 22810 80112 
Μεζεδοπωλείο
Κουζίνα 
Ερμούπολη, Άνδρου 5,  
22810 89150 
Εστιατόριο
Μάσα σούρα 
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη,  
22810 81744 
Μεζεδοπωλείο
Μπαρμπαλιάς 
Φοίνικας, 22810 42004 
Εστιατόριο
Νησιωτοπούλα 
Ερμούπολη, 22810 81214 
Εστιατόριο-Ταβέρνα
Οινομπερδέματα 
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 10,  
22810 86061 
Μεζεδοπωλείο

Οινοπνεύματα 
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 9,  
22810 82616 
Μεζεδοπωλείο
Όνειρο 
Ερμούπολη, Βαπόρια, 
6936 526298 
Εστιατόριο
Περί Τίνος 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 85000 
Μεζεδοπωλείο
Πλακόστρωτο 
Σαν Μιχάλης, 6973 980248 
Ταβέρνα
Ραφογιάννης 
Αζόλιμνος, 22810 61001 
Εστιατόριο
Στην Ιθάκη του Αή 
Ερμούπολη, Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 
1, 22810 82060 
Παραδοσιακή ταβέρνα
Συλιβάνης 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 86015 
Εστιατόριο
Τα Γιάννενα 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 82994 
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας 
Αζόλιμνος, 22810 62088 
Εστιατόριο
Το Πέτρινο 
Ερμούπολη, 22810 87427 
Ταβέρνα

διασκέδαση
Boheme del mar 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 83354 
Cafe-Bar
Cafe Greco 
Ερμούπολη, 22810 81513 
Cafe
Cocoon 
Ερμούπολη, 22810 85270 
Cafe
Daidadi Gelato 
Ερμούπολη, λιμάνι, 22810 85953 
Ιταλικό παγωτό
D’istinto 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη, 22810 
83991 
Cafe-Bar

Django 
Ερμούπολη, Κεντρική αγορά, 
22810 82801 
Cafe-Παγωτό
Jar 
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 16,  
22810 79225 
Cafe
Kimbara 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 81513 
Cafe-Bar
Liquid 
Ερμούπολη, παραλία,  
Cafe-Bar
Macao 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη, 
22810 88140 
Cafe-Bar
Okio 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 84133 
Cafe-Bar
Plaza 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 85337 
Cafe
Ponente 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 81700 
Cafe-Bar
Severo 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 88243 
Cafe-Bar
Taba by Traffic 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 86197 
Cafe-Bar
Αγορά 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,  
22810 88329 
Bar
Αρχαίον 
Ερμούπολη, παραλία, 22810 84114 
Club
Ε-αμέ 
Ερμούπολη, Χίου 45, 22810 87870 
Cafe-Deli
Ελληνικόν Καφενείον 
Ερμούπολη, 22810 87550 
Παραδοσιακό Καφενείο

Μέγαρον 
Ερμούπολη, Πρωτοπαπαδάκη 35, 
22810 87570, 88633 
Cafe-Bar
Πειραματικό 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,  
22810 83734 
Cafe-Bar
Στέλλας 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,  
22810 88301 
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Το Μπαράκι 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,  
Bar
Χαλανδριανοί 
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16, 
22810 87997 
Cafe

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Σύρου 
Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη,  
22810 88487 
Μουσείο
Βιομηχανικό Μουσείο 
Ερμούπολης 
Ερμούπολη, Γ. Παπανδρέου 11, 
22810 81243 
Μουσείο
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

γεύση 
Αίθριο 
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών,  
22830 23033 
Ταβέρνα
Επίνειο 
Χώρα, 22830 24294 
Ταβέρνα
Μεταξύ μας 
Χώρα, 22830 24137 
Εστιατόριο
Παλαιά Παλλάδα 
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών, 22830 
23516 
Ταβέρνα
Τα Μυρώνια 
Πύργος, 22830 31229 
Μεζεδοπωλείο
 
 

Ταρσανάς 
Χώρα, 22830 24667 
Εστιατόριο
Το Πέτρινο 
Χώρα, 22830 41940 
Εστιατόριο

διασκέδαση
La Strata 
Χώρα, 22830 25977 
Cafe
Sivilla 
Χώρα, 22830 22511 
Cafe-Bar
Αλλού 
Χώρα, 22830 23375 
Cafe-Bar
Κουρσάρος 
Χώρα, 22830 23963 
Bar

Μικρό Καφέ 
Χώρα, Ευαγγελιστρίας 42, 22830 
22730 
Cafe
Μονοπώλιο 
Χώρα, 22830 25770 
Cafe
Ξέμπαρκο 
Χώρα, Ακτή Έλλης 1, 22830 
24401 
Cafe
Παρα πέντε 
Χώρα, 22830 25600 
Snack Bar-Cafe
Το Κεντρικόν 
Πύργος, 22830 31670 
Cafe-Ζαχαροπλαστείο

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Τήνου 
Χώρα, 22830 22670 
Μουσείο
Ίδρυμα Τηνιακού  
Πολιτισμού 
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  
Μαρμαροτεχνίας 
Πύργος, 22830 31290 
Μουσείο
Μουσείο Τηνίων  
Καλλιτεχνών 
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,  
Μουσείο

εάν επιθυμείτε να σας συμπεριλάβουμε δωρεάν στον  
Οδηγό Νησιών στείλτε τα στοιχεία σας με e-mail στη διεύθυνση 
guide@serious.gr ή με fax στον αριθμό 22810 79409
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γεύση
Aeoli 
Παροικιά, 22840 24429 
Πιτσαρία
Apollon 
Παροικιά, 22840 21875 
Garden restaurant
La Pasteria 
Παραλία Παροικιά, 22840 23350 
Εστιατόριο
Miky 
Πλ. Νάουσας, 22840 23560 
Fast Food
Ostria 
Αλυκή, 22840 91362 
Εστιατόριο
Pizzarella 
Νάουσα, 22840 53150 
Πιτσαρία

Απανεμιά 
Πλάτανος Παροικιά, 22840 23684 
Εστιατόριο
Άρωμα 
Παροικιά, 22840 21985 
Εστιατόριο
Διαμαντής 
Νάουσα, 22840 52129 
Εστιατόριο
Μανώλης 
Αλυκή, 22840 92005 
Πιτσαρία
Μαργαρίτα 
Νάουσα, 22840 52362 
Εστιατόριο
Ταρτιν 
Παραλία Παροικιά, 22840 21206 
Εστιατόριο

Το Μουράγιο 
Αλυκή, 22840 91165 
Ουζερί-Ψαροταβέρνα 

διασκέδαση
Castello 
Παροικιά, 22840 24507 
Cafe
El Pollo Loco 
Νάουσα, 22840 53355 
Cafe-Bar
Konstantza 
Νάουσα, 22840 52999 
Cafe
La Frianterie 
Νάουσα, 22840 51191 
Cafe
Nostos 
Νάουσα, 22840 53328 
Club

Salon d’or Paros 
Παροικιά, 22840 22186 
Cocktail Bar
View Cafe 
Παροικιά, 22840 22251 
Cafe-Bar
Yiannis 
Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 22840 
22338 
Cafe-Bar
Μελτέμι 
Παροικιά, 22840 21092 
Cafe
Συμπόσιο 
Παροικιά, 22840 24147 
Cafe
Χάντρες 
Παροικιά, 22840 53563 
Club

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πάρου 
Παροικιά, 22840 21231 
Μουσείο
Βυζαντινό Μουσείο 
Νάουσας 
Νάουσα, 22840 53261 
Μουσείο
Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Ανθέμιον 
Πούντα, 22840 91010 
Μουσείο
Μουσείο Λαϊκού  
Πολιτισμού του Αιγαίου 
Κοιλάδα Λευκών, 22840 41827 
Μουσείο
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κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα 
στα παρακάτω σημεία

το

Zητήστε μας 
το serious

> info@serious.gr

> 22810 79449

Σύρος
> Αζόλιμνος
Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας

> Άνω Σύρος
Δημαρχείο

> Ερμούπολη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, Θέατρο Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, Βιβλιοπωλείο “Κόκκινη 

κλωστή δεμένη”, Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Γ. Βέλλης Κόσμημα-Έργα Τέχνης, 

Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe-bar Kimbara, Cafe Πάνθεον, Cafe Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, 

Cafe Django, Cafe Jar, Cafe-bar Boheme del Mar, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, 

Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη, Το κάτι άλλο, Εστιατόριο Άμβυξ, Εστιατόριο 

Πέτρινο, Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Περίπτερο Πλ. Μιαούλη (Δημ. Βιβλιοθήκη), 

Περίπτερο Πλ. Μιαούλη (Διανομή Τύπου), Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, 

Ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, Play DVD Club, Hondos Center

Μύκονος
> Χώρα
Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου, Scala Shop Gallery,  

Κρεπερί Αντίπεινα, Μίνι Μάρκετ Γέμελος, 

Island Myconos Travel

Πάρος
> Παροικιά
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe Συμπόσιο,  

Cafe-bar Yiannis, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Polos Tours

Τήνος
> Ξινάρα
Δήμος Εξωμβούργου

> Πύργος
Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο

> Χώρα
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Κέντρο Τύπου

Σαντορίνη
> Καμάρι
Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη

> Καρτεράδο
Μεζεδοπωλείο Γεύσεις Ελλάδας

> Φηρά
Βιβλιοπωλείο Book & style, Cafe Classico, Cafe Diverso, Cafe-bar The pure


