
περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας

Φοίβος Δεληβοριάς

Μουσική για κάλυψη
Ζωή λάστιχο
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Η τέχνη του συμβιβασμού
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το εξώφυλλο

Το εξώφυλλο έχει σχεδιάσει η Μυρτώ Μπελοπούλου. 
Η Μυρτώ Μπελοπούλου είναι γραφίστρια. Παράλληλα 
ασχολείται με την εικονογράφηση και τη σκηνογραφία. 

Μπορείτε να δείτε δείγματα δουλειάς της στο: 
www.catdesign.gr

4 // Ατζέντα 

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

6 //  Σύρος 

Θέατρο, κουκλοθέατρο, φωτογραφία, προβολές 

ταινιών

9 // Σύρος Συναυλίες

Οι Lerotika σε ρυθμό swing

11 //  Μύκονος-Τήνος

Το φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στη Μύκονο

Τήνος: Αφιέρωμα στον γαλλικό κινηματογράφο

12 // Έλλη Παππά: Αγώνες Ελευθερίας

Το Serious αναδημοσιεύει συνέντευξη της αγωνίστριας 

της Aριστεράς, που πρωτοδημοσιεύθηκε το 2005 στο 

περιοδικό Θροϊσμα

14 // Η τέχνη του συμβιβασμού

Ο συμβιβασμός βρίσκεται παντού

16 // Συνέντευξη Φοίβου Δεληβοριά

Ο Φοίβος Δεληβοριάς ανακαλεί την κωμική του πλευρά 

για να απελευθερωθεί

18 // Από τον Ζα της Νάξου στο σπήλαιο της 

Αντιπάρου

Ο Γιαννης Βαβίτσας μέσα σε μια μέρα ανεβαίνει 

στην ψηλότερη κορυφή των Κυκλάδων στη Νάξο και 

κατεβαίνει στα έγκατα της γης στην Αντίπαρο 

21// Comic: Key(w)hole

22 // Φίλοι της Δημοκρατίας

23// Ζωή λάστιχο

24 // Μουσική για κάλυψη

27 // Serious προτάσεις

Η Χρυσή Πυρουνάκη επιλέγει και προτείνει βιβλία

28 //  Ιδέες στο καρέ

29 // Κινηματογραφικές προβολές

20 // Οδηγός νησιών

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φαγητό, τη 

διασκέδαση και την τέχνη

Μηνιαίο περιοδικό 
Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες

Διανέμεται Δωρεάν

Τεύχος #06
12 Νοεμβρίου 2009

Διευθύντρια
Τζένη Παπαζιού

Υπεύθυνος σύνταξης
Νικόλας Καμακάρης

Επιμέλεια ύλης
Γιώργος Πυρουνάκης

Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου

Σπήλιος Πέτζας

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Γιάννης Ανδριτσόπουλος

Έλενα Αρσένη
Γιώργος Ασσύριος 
Γιάννης Βαβίτσας

Βασιλική Γαλανάκη
Σταύρος Διοσκουρίδης

Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης

Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Μανίνης

Άννα Μαρτίνου
Χρυσή Πυρουνάκη

Εικονογράφηση
Πάνος Δραμυτινός

Πάρης Ξινταριανός
Βασίλης Ευδοκιάς

Διόρθωση κειμένων
Ιωάννα Λαμπράκη

Γεωργία Ματσούκα 

Υπεύθυνοι Διανομής
Μύκονος - Κωνσταντίνος Λόντος

Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σαντορίνη - Αγγελική Γαρδελίνου

Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης

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.

Γνώρισα την Έλλη Παππά πριν από 4 χρόνια. Δεν της είπα ποτέ πόσο σημαντική υπήρξε για μένα. 
Πόσο μου άλλαξε τη ζωή. Πόσο μου συμπαραστάθηκε. Μια ζωή αγώνες ελευθερίας. Μια ζωή αγώνας 
αγάπης. Τόσα βάσανα, τόσο πόνο μόνο επειδή αγαπάς τα υπομένεις. Τα μάτια της. Δεν θέλω να 
τα ξεχάσω ποτέ. Πόλεμος, νιάτα, κατοχή, αγώνες, έρωτας, εμφύλιος, φυλακή, θάνατος, δικτατορία, 
αποχωρισμός, εξορία, αρρώστια. Όλα τα είχε η ζωή της. Κι όμως τα μάτια της, που είδαν τόσα, 
δάκρυζαν πάντα γελαστά. 

Δεν έχω γνωρίσει άλλον άνθρωπο που το θάρρος να είναι για εκείνον η μόνη επιλογή. Δεν πρόδωσε 
όχι γιατί ήταν πιο δυνατή, αλλά γιατί πίστευε στο μεγαλείο τού να μπορείς να στέκεσαι. Πώς 
αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες της ζωής; τη ρώτησα, όπως έρθουν, πώς αλλιώς; μου απάντησε χωρίς 
σκέψη. Η ζωή την έψησε για τα καλά, την έκαψε κιόλας. Μόνο που δεν υπολόγισε ότι αυτό το 
κορίτσι δεν είχε σκοπό να λυγίσει γιατί, όπως και η ίδια πίστευε, η ζωή της είχε κριθεί από τότε που 
ήταν μικρή. Η Έλλη Παππά δεν υπήρξε ποτέ μόνη. Είχε πάντα στήριγμα και οδηγό της την αγάπη 
της για τον άνθρωπο και οι αγώνες της, αν και δεν είναι όσο γνωστοί τους αξίζει, σίγουρα δεν πήγαν 
χαμένοι.

Τζένη Παπαζιού
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Θύμησες

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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Σύρος
Στον κινηματογράφο Παλλάς θα 
προβληθεί το πρωτότυπο ντοκιμα-
ντέρ κινουμένων σχεδίων “Βάλς 
με τον Μπασίρ” του Άρι Φόλμαν. 
Στο πλαίσιο των προβολών που 
διοργανώνει η Κινηματογραφική 
Λέσχη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Σύρου-Τήνου-
Μυκόνου. Ώρα έναρξης 21.30.

Eάν θέλετε να 
παρουσιάσουμε τις 
εκδηλώσεις που 
οργανώνετε (εκθέσεις, 
συναυλίες, παραστάσεις, 
κοινές δράσεις κ.α.) 
ενημερώστε μας με e-mail 
στο agenda@serious.gr

agenda

Τήνος 
Η γαλλική ταινία “Δάνεισέ μου το 
χέρι σου” θα προβληθεί στο Ίδρυμα 
Τηνιακού Πολιτισμού, ώρα 21.00, 
στο πλαίσιο του αφιερώματος στον 
σύγχρονο γαλλικό κινηματογράφο. 
Είσοδος ελεύθερη.

Σύρος
Το Θέατρο Κούκλας  

ΚουΚλουβάχατα 
παρουσιάζει το έργο 

“Αγριολούλουδο μην 
κοιμηθείς” στην Πινακοθήκης Κυ-
κλάδων στις 14 και 15 Νοεμβρίου. 

Ώρες έναρξης: 11.30 και 18.30.

Σύρος 
Η παράσταση του Εθνικού 

Θεάτρου “Διψασμένοι” 
του Ουαζντί Μουαουάντ, 

σε σκηνοθεσία 
Μανώλη Μαυροματάκη 

παρουσιάζεται στο Θέατρο 
Απόλλων στις 21.00.

Δεκέμβριος
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12/11 -13 /12

Μύκονος 
Διάλεξη του αρχαιολόγου Παναγιώτη 
Χατζηδάκη, με θέμα: “Ανασκαφές στη 
Φαϊλάκα-Ίκαρος, 
μία ελληνιστική πόλη στο εμιράτο του 
Κουβέιτ”, θα πραγματοποιηθεί στις 
20.30, στην αίθουσα του Πολιτιστικού 
Κέντρου στο Ματογιάννι.

Δ
ευ
τέ
ρ
α

Τρ
ίτ
η

Τε
τά
ρ
τη

Π
έμ
π
τη

Κ
υρ
ια
κή

Π
α
ρ
α
σκ
ευ
ή

Σά
ββ
α
το

12

20

Σύρος
Οι ταινίες του σκηνοθέτη Werner 

Herzog “Φιτζκαράλντο ο τυχοδιώκτης 
του Αμαζονίου” και “Το αίνιγμα του 

Κάσπαρ Χάουζερ” προβάλλονται 
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
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Μύκονος 
Προβολή της ταινίας Milk του 
Γκας Βαν Σαντ στο Γρυπάρειο 
Πολιτιστικό Κέντρο στις 20.00.

15
Σύρος
Ο Σύλλογος Δασκάλων 
και Νηπιαγωγών Σύρου-
Τήνου-Μυκόνου διορ-
γανώνει συναυλία, στο 
πλαίσιο του εορτασμού 
της επετείου του Πολυτε-
χνείου. Στην Πινακοθήκη 
Κυκλάδων στις 21.00.1

7

1
8 Σύρος

Συναυλία από το μουσι-
κό σχήμα LEROTIKA 
στην Πινακοθήκη Κυ-

κλάδων στις 21.30.

2
2

23

Μύκονος 
Βραβευμένες ταινίες που παρου-

σιάστηκαν στο 32ο Φεστιβάλ 
Ελληνικών Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας, θα προβλη-
θούν στις 27 και 28 Νοεμβρίου 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού 

Κέντρου στο Ματογιάννι. 2
8

Μύκονος 
Η χορωδία Μυκόνου παρουσιάζει τρα-
γούδια από μεγάλες θεατρικές παρα-
στάσεις. Στην αίθουσα του Πολιτιστι-
κού Κέντρου στο Ματογιάννι. Είσοδος 
ελεύθερη.

07
Σύρος
Το αφιέρωμα της Κινηματο-
γραφικής Λέσχης της Βιβλι-
οθήκης στον Werner Herzog 
ολοκληρώνεται με τα ντοκι-
μαντέρ “Φάτα Μοργκάνα” και 
“Ο καλύτερος μου εχθρός”. 
Είσοδος ελεύθερη.

0
9

Μύκονος 
Η ταινία του Φίλιππου Τσίτου “Ακαδη-
μία Πλάτωνος” προβάλλεται στο Γρυ-
πάρειο Πολιτιστικό Κέντρο στις 20.00.
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Η παράσταση Διψασμένοι από το Εθνικό Θέατρο μεταφέρεται στο Θέατρο Απόλ-
λων. Το συγκλονιστικό έργο του Ουαζντί Μουαουάντ, παρουσιάστηκε με εξαιρετική 
επιτυχία στο Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας και στις 18 Νοεμβρίου θα παιχτεί και στη 
Σύρο. Με λιτά μέσα και άφθονο κέφι, ο Μανώλης Μαυροματάκης και η Τζένη Αργυ-
ρίου, δημιούργησαν μία ζωντανή παράσταση, που έχει ήδη συζητηθεί πολύ.

Το έργο
Αν μπορούσαμε να φέρουμε πίσω το χρόνο, πόσο διαφορετική θα κάναμε τη ζωή 
μας; Τα όνειρα της εφηβείας, οι ανησυχίες και οι αναζητήσεις της, η επανάσταση 
και οι ελπίδες της, όλα αυτά που τροφοδοτούν την ψυχή των νέων και χάνονται στην 
πορεία προς τη βίαιη ενηλικίωση, είναι δυνατόν να ζωντανέψουν ξανά, έστω και 
μέσα από ένα παιχνίδι του μυαλού; Στο έργο του γαλλόφωνου, λιβανέζικης κατα-
γωγής συγγραφέα, Ουαζντί Μουαουάντ, ένας ιατροδικαστής ξετυλίγει -με αφορμή 
ένα δραματικό γεγονός- ένα κουβάρι αναμνήσεων με ανθρώπους και πράξεις που 
σημάδεψαν τη ζωή του. Ένα νοερό ταξίδι επιστροφής στο χθες, που θα αποδειχθεί 
λυτρωτικό για τον ίδιο. Ο Μερντόκ, ένας ανήσυχος 17χρονος και η διάφανη Νορβέζ, 
οδηγούν τον ιατροδικαστή Μπουν σε ένα ταξίδι πίσω στη δική του εφηβεία και ξυ-
πνούν τα ξεχασμένα όνειρά του. Η ενέργεια, το πάθος, η αγωνία της εφηβείας, είναι 
το θέμα ενός έργου όπου η λεωφόρος της ενηλικίωσης των νέων διασταυρώνεται με 
το μονοπάτι της επιστροφής των ενηλίκων στην παιδική ηλικία.

Οι συντελεστές
Μετάφραση: Έφη Γιαννοπούλου 
Σκηνοθεσία: Μανώλης Μαυροματάκης, Τζένη Αργυρίου 
Σκηνικά – κοστούμια: Όλγα Λεοντιάδου
Διανομή: Γιώργος Συμεωνίδης (Μπουν), Γιάννης Τσεμπερλίδης (Μερντόκ), 
Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Νορβέζ) 
Ακούγονται: Γιάννης Φέρτης  (φωνή πατέρα της Νορβέζ) 
Εύα Σαραγά (φωνή μητέρας της Νορβέζ)

Την αγάπη τους για τη φωτογραφία μοιράζονται τα μέλη της Λέσχης που λειτουργεί και φέτος στο Γυάλινο Κτίριο 
στο παλαιό Εργοστάσιο Κορνηλάκη. Στόχος της Λέσχης Φωτογραφίας και των μελών της είναι η οργάνωση δρα-
στηριοτήτων όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες Ελλήνων και ξένων φωτογράφων, ταξιδιών και στήριξη στα 

μέλη της για την διοργάνωση ατομικών εκθέσεων. Τις Κυριακές τα 
μέλη της Λέσχης οργανώνουν φωτογραφικές εξορμήσεις στη Σύρο 
και σε κοντινά νησιά και κάθε Τετάρτη συγκεντρώνονται στην έδρα 
της, όπου σχολιάζουν τις φωτογραφίες, ανταλλάσουν απόψεις και 
σχόλια.

 Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει:
> Φωτογραφικές εξορμήσεις σε διάφορα μέρη πολιτιστικού ενδια-
φέροντος της Σύρου με σκοπό την φωτογράφιση και ανάδειξή τους 
(Μεσαιωνικός Οικισμός Άνω Σύρου, Παραδοσιακά Ψαροχώρια, 
Απάνω Μεριά, Παλαιά Βυρσοδεψία, Τηλεγραφείο, Φθισιατρείο, Νε-
οκλασικά Δήμου Ερμούπολης, Συνοικία Βαπόρια)
> Επιμορφωτικά σεμινάρια (Οκτώβριος-Μάιος). Έναρξη δεύτερου 
κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα μέλη, με εισηγητές επαγ-
γελματίες φωτογράφους από τη Σύρο και την Αθήνα
> Προβολές ταινιών (Οκτώβριος – Μάιος)
> 5ήμερη εκδρομή την Κ. Δευτέρα (Φεβρουάριος)
> Σαββατοκύριακο σε νησί των Δυτικών Κυκλάδων για φωτογρά-
φιση (Απρίλιος)
> 3η Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας (Ιούνιος -Αύγουστος)
> Αεροφωτογράφιση της Σύρου και κοντινών νησιών σε συνεργα-
σία με την Αερολέσχη Σύρου (Απρίλιος – Μάιος).

> Θέατρο Απόλλων
> Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 21.00

> Διοργάνωση “Θίασος” & Πνευματικό Κέντρο  Δήμου Ερμούπολης

Το Θέατρο Κούκλας  ΚουΚλουβάχατα πα-
ρουσιάζει το έργο “Αγριολούλουδο μην κοιμηθείς”. Μια 
παρέα φίλων περνά τα βράδια της λέγοντας ιστορίες. Ένα βράδυ όμως… η Μάγισσα της 
Καταχνιάς κάνει την εμφάνισή της και έχει άλλα σχέδια στο μυαλό της. Ποιος θα την στα-
ματήσει; Ένα μικρό πλασματάκι θα περιπλανηθεί αναζητώντας βοήθεια. Θα καταφέρει να 
αντιμετωπίσει τους φόβους του;
Μια ιστορία για τη δύναμη της φιλίας και την ανάγκη να αντιστεκόμαστε σε όσα μας σκιά-
ζουν και μας πνίγουν.

Κουκλοθέατρο

info

“Αγριολούλουδο 
μην κοιμηθείς”

>Πινακοθήκη Κυκλάδων  >Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Νοεμβρίου
>11:30 το πρωί και 18:30 το απόγευμα  

>Είσοδος 5 ευρώ

Λέσχη Φωτογραφίας

Προβολή της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου και ομιλία της πρωταγωνίστριας Αλεξάνδρας Αϊ-
δίνη πραγματοποιείται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009 στις 19.00 στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Πανε-
πιστημίου, Ηρώων Πολυτεχνείου 98, Κτίριο Κορνηλάκη (απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο). Μετά 
το τέλος της ταινίας “Το λιβάδι που δακρύζει” η πρωταγωνίστρια Αλεξάνδρα Αϊδίνη θα μιλήσει για τη 
συνεργασία της με το σκηνοθέτη. “Το λιβάδι που δακρύζει” είναι η πρώτη ταινία της “Τριλογίας” του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου. Η “Τριλογία”, όπως είναι ο γενικός τίτλος των τριών ταινιών, μέσα από ανα-
φορές στον Θηβαϊκό Κύκλο (Οιδίποδας Τύραννος, Επτά επί Θήβας, Αντιγόνη), παρακολουθεί τη μοίρα 
του Ελληνισμού όπως αυτή καταγράφεται στη σχέση δύο ανθρώπων που πρωτοσυναντιούνται παιδιά το 
1919, κατά τη φυγή των Ελλήνων από την Οδησσό, για να χαθούν και να ξαναβρεθούν σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους σε διάφορα σημεία του κόσμου βιώνοντας τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα του 20ου αι-
ώνα και των αρχών του 21ου. “Το λιβάδι που δακρύζει” εκτυλίσσεται στην Ελλάδα και χρονολογικά εξε-
λίσσεται μεταξύ 1919 και 1945. Αρχίζει με την είσοδο του Κόκκινου Στρατού στην Οδησσό και τη φυγή 
της εκεί ελληνικής παροικίας και τελειώνει το 1949, με το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.

Την εκδήλωση διοργανώνει η εταιρία θεάτρου “Ο Θίασος” σε συνεργασία με την Κινηματογραφική 
Λέσχη της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης.

Το λιβάδι 
που δακρύζει

Θέατρο

“Διψασμένοι”/Εθνικό Θέατρο

info
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Το Πολυτεχνείο ως κορυφαία στιγμή του λαϊκού κινήματος και του αγώνα για μόρφωση, 
εργασία και λαϊκή κυριαρχία, συνεχίζει να εμπνέει τη νεολαία και κάθε σκεπτόμενο πολί-
τη. Τριάντα έξι χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπι-
αγωγών Σύρου-Τήνου-Μυκόνου διοργανώνει, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου, 
συναυλία με τη συμμετοχή ντόπιων καλλιτεχνών. 

Οι Lerotika είναι ένα νεοσύστατο μουσικό σχήμα με ξεκάθαρες 
επιρροές από τους πρωτοπόρους του Swing, Django Reinhardt και 
Duke Ellington, αλλά κι απ’ τους νεότερους Squirrel Nut Zippers 
και Asylum Street Spankers. 
Δύο κιθάρες (Αντώνης Αρφάνης, Μανώλης Δασκαλάκης), ένα κο-
ντραμπάσο (Λευτέρης Βαρθαλίτης) και μια φωνή (Μαρία Κουσου-
λάκου) εμφανίζονται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, με την υποστή-
ριξη της Bohemian Parody  και του Πνευματικού κέντρου Δήμου 
Ερμούπολης.
It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing! 

Σ
υ

ν
α

υ
λ

ίε
ς

Η εταιρία θεάτρου “Ο Θίασος” σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης και το Ι.Ε.Κ. Σύρου ξεκίνησε 
μια προσπάθεια να δημιουργηθεί Τμήμα Υποκριτικής Θεάτρου – Κινηματογράφου στο ΙΕΚ Σύρου τον Φεβρουάριο 2010. 
Η φοίτηση είναι διετής, υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ευέλικτου εβδομαδιαίου προγράμματος που να καλύπτει 
τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και τα μηνιαία δίδακτρα είναι 61 €. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι 
λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον “Θίασο” μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009, ώστε 
το ΙΕΚ Σύρου να υποβάλει έγκαιρα την αίτησή του στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία του νέου τμήματος. 
Πληροφορίες: 6980428721, email: o.thiasos@gmail.com

Συναντήσεις θεατρικού παιχνιδιού πραγμα-
τοποιούνται από το τέλος Οκτώβρη κάθε 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στη Βαρ-
δάκειο Σχολή, με δωρεαν συμμετοχή για παι-
διά 4 έως 10 ετών. Τις ομάδες συντονίζει η 
εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού Κλαυδία 
Ζαραφωνίτου. Νέες ομάδες πρόκειται να δη-

μιουργηθούν τον καινούριο χρόνο.
Πληροφορίες: 22810 82573

Μπορεί να θεωρηθεί ο δημόσιος χώρος και σκηνικός χώρος; Μπορεί το αστικό τοπίο της Ερμούπολης να αποτελέσει το 
σκηνικό ενός έργου; Θα επιχειρηθεί με τη χρήση οικείων εκφραστικών μέσων (φωτογραφία, βίντεο, κολλάζ, σχέδια, απλή 
περιγραφή), στο πλαίσιο του προγράμματος Δημόσιος Χώρος και Θεατρικότητα, το οποίο οργανώνει η Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Κυκλάδων και συγκεκριμένα ο Τομέας Λαϊκής Επιμόρφωσης.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αναζητήσουν σημεία από το αστικό τοπίο της Ερμούπολης, που θα αποτελέσουν το 
σκηνικό στο οποίο θα διαδραματίζονται τα έργα: “Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι”, Μπερνάρ Μαρί Κολτές και “Η 
εξαίρεση και ο κανόνας”, Μπέρτολτ Μπρεχτ. 
Το πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και υπεύθυνη για την υλοποίηση του είναι η σκηνογράφος Θάλεια Ιστι-
κοπούλου.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22810 88422

Θεατρικό Παιχνίδι 
Θ

έ
α

τ
ρ

ο > 17 Νοεμβρίου στις 21.00
> στην Πινακοθήκη Κυκλάδων
> Είδοδος ελεύθερη info

Συναυλία για την επέτειο του Πολυτεχνείου

LEROTIKA

> 22 Νοεμβρίου στις 21.30
> στην Πινακοθήκη Κυκλάδων 
> Είσοδος: 5 ευρώ info

Τμήμα  Υποκριτικής Θεάτρου - Κινηματογράφου 

Δημιουργικές 
σχέσεις του 

παιχνιδιού 
με την Τέχνη

Δημόσιος χώρος και θεατρικότητα

φ
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Διάλεξη του αρχαιολόγου 
Παναγιώτη Χατζηδάκη, με θέμα: 
“Ανασκαφές στη Φαϊλάκα-Ίκαρος, 
μία ελληνιστική πόλη στο εμιράτο του 
Κουβέιτ”, θα πραγματοποιηθεί στις  
20 Νοεμβρίου στις 20.30 στην  
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου 
στο Ματογιάννι.

Μύκονος

Το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με την 
Κινηματογραφική Λέσχη Τήνου, σειρά Γαλλικών ταινιών που έχουν παραχωρήσει η Γαλλική Πρε-
σβεία στην Ελλάδα και τα Γαλλικά Ινστιτούτα Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η έκδοση 2009 περι-
λαμβάνει ταινίες όλων των ειδών, που θα προβληθούν τις Δευτέρες του Νοεμβρίου:    
> 16/11: Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2006)    
> 23/11: Δάνεισέ μου το χέρι σου (2006)    
> 30/11: Κους κους με φρέσκο ψάρι (2007) 

“Τα μεγάλα τραγούδια” 
Η χορωδία Μυκόνου θα παρουσιάσει τραγούδια από μεγάλες θεατρικές παραστάσεις που θα συνοδεύονται από αφήγηση. Η παράσταση 
έχει προγραμματιστεί για τις  7 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στο Ματογιάννι.  
Με τη συγκεκριμένη συναυλία ο Δημος Μυκόνου καλωσορίζει τα Χριστούγεννα και ξεκινάει το εορταστικό πρόγραμμα. Τη Χορωδία Μυ-
κόνου θα συνοδέψει στο πιάνο ο Μανόλης Βασιλόπουλος, ενώ αφηγητής θα είναι ο Μιχάλης Ασημομύτης σε κείμενα του Γιάννη Κατσα-
ρού. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.  

Τήνος

Μαθήματα εικαστικών τεχνών, θεάτρου, μουσικής και χορού ξεκί-
νησαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου. Συγκεκριμένα η Επιχεί-
ρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου υλοποιεί μαθήματα:
Ζωγραφικής
Απευθύνονται σε μαθητές άνω των 15 ετών με ενδιαφέρον για το 
ελεύθερο προοπτικό σχέδιο, το χρώμα και την εικαστική μελέτη.
Αγιογραφίας
Πρόκειται για τη Βυζαντινή τέχνη κατασκευής εικόνας με τις παλιές 
τεχνικές στοκαρίσματος, χρυσώματος και ζωγραφικής με αυγοτέ-
μπερα.
Ψηφιδωτού
Το τμήμα περιλαμβάνει την κατασκευή ψηφιδωτού συνθέσεων, την 
προβολή διαφανειών που αφορούν στην ιστορική διαδρομή και στις 
τεχνικές κατασκευής ψηφιδωτών δημιουργιών, καθώς και μαθήμα-
τα τεχνολογίας των υλικών.
Κεραμικής
Με τεχνικές κατασκευής αγγείων, μαθήματα τροχού, τεχνολογία 
υλικών, κατασκευή και διακόσμηση και τεχνικές διακόσμησης επι-

φάνειας (μπατανάδες, γυαλώματα).
Φωτογραφίας
Απευθύνονται σε μαθητές άνω των 15 ετών και διδάσκονται τεχνι-
κές εμφάνισης φωτογραφίας και σκοτεινού θαλάμου.
Εργαστήριο τέχνης για παιδιά
Παιδιά από 7 ετών διδάσκονται τους εικαστικούς “νόμους” σε μορ-
φή παιχνιδιού, μέσω κυρίως της ζωγραφικής αλλά και της γλυπτι-
κής, της ιστορίας τέχνης, του κολάζ, των κατασκευών κ.ά.

Επίσης λειτουργούν: θεατρικό εργαστήρι (μαθήματα θεατρικής 
παιδείας, παντομίμας, αυτοσχεδιασμού, ορθοφωνίας και κίνησης), 
θεατρική ομάδα, χορωδία ενηλίκων, ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
και μαθήματα σαμπούνας από λαϊκούς οργανοπαίχτες.

Εικαστικά Τμήματα

> Πληροφορίες και εγγραφές στα γραφεία της
ΔΕΠΠΑΜ στο Ματογιάννι

> Τηλ. 22890 27190 
> Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 – 15.00 info

Βραβευμένες ταινίες που παρουσιάστηκαν 
στο 32ο  Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μι-
κρού Μήκους Δράμας, θα προβληθούν στις 
27 και 28 Νοεμβρίου στη Μύκονο.

Πρόγραμμα Προβολών
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
> Κι εγώ για μένα, 19’
Τζώρτζης Γρηγοράκης
> Το νόημα της ζωής, 15’
Γιάννης Ζιόγκας, Ίριδα Ζιόγκα
> Κατάληψη, 17’
Αλέξανδρος Χαντζής
> Γάτα εξ ουρανού, 22’
Δήμητρα Νικολοπούλου
 > Λήθη, 17’
Γαβριήλ Τζάφκας
> Ο άλτης και ο πεπονόκηπος, 15’
Νανά Λούκου
> Μετά τον χαρακτηριστικό ήχο, 14’
Αχιλλέας Κυριακίδης
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
> Mesecina, 32’
Σοφία Εξάρχου
> Ο σκύλος, 20’
Νίκος Labot
> Hellmets, 15’
Γιώργος Κουκουμάς
> Πυρετός, 10’
Γιώργος Μπουγιούκος
> Οσίκι, 14’
Γιάννης Βεσλεμές
> Μια νύχτα μαζί, 13’
Ελευθερία Αστρινάκη
> Νανούρισμα, 15’
Γιάννα Αμερικάνου

Το Φεστιβάλ 

Δράμας ταξιδεύει... 

στη Μύκονο

> Παρασκευή 27 & Σάββατο 
28 Νοεμβρίου 2009

> Στην αίθουσα του Πολιτιστικού 
Κέντρου στο Ματογιάννι info

Μια ελληνιστική πόλη στο Κουβέιτ

Aφιέρωμα στον σύγχρονο 
Γαλλικό Κινηματογράφο

> Είσοδος ελεύθερη   > Ώρα έναρξης προβολών στις 21:00 
> Στην κεντρική συνεδριακή αίθουσα του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού info
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ένα πεζούλι και έβγαλα ένα λόγο πύρινο και φαίνεται 
πως ήταν πολύ καλή η ομιλία μου γιατί τα παιδιά ήρ-
θαν όλα στην απεργία.
Έγινε και η 4η Αυγούστου και τα πράγματα είχαν σφί-
ξει πολύ. Τότε μέναμε στην Κοκκινιά. Στην έκτη γυ-
μνασίου κάναμε παράνομη ομάδα εναντίον της δικτα-
τορίας. Βρήκαμε μια γραφομηχανή, δεν ξέρω κι εγώ 
πώς και χτυπούσα μικρές προκηρύξεις και μια εφη-
μεριδούλα. Βγαίναμε τις νύχτες και τα ρίχναμε κάτω 
από τις πόρτες των σπιτιών στην Κοκκινιά και μέχρι 
τη Δραπετσώνα. 
Μια φορά, ένα από τα παιδιά είχε την ιδέα να βάλουμε 
κόκκινη σημαία στην εκκλησιά της Κοκκινιάς τον Άη 
Νικόλα. Πάω στην Αθήνα, αγοράζω άσπρο πανί, παίρ-
νω και κόκκινη μπογιά για να μην πάρω κατευθείαν 
κόκκινο πανί και θυμηθούν ότι μια πιτσιρίκα αγόρασε 
κόκκινο πανί. Κόβω ένα κομμάτι άσπρο πανί και φτιά-
χνω ένα σφυροδρέπανο. Το βράδυ θα πηγαίναμε μαζί 
στην εκκλησία, εγώ θα κρατούσα τσίλιες για να ανέβει 
ο άλλος να βάλει τη σημαία. Τελικά έρχεται λίγο νω-
ρίτερα και μου λέει: “ήρθα λίγο νωρίτερα για να έχω 
χρόνο να ετοιμάσω τα πράγματα και θα ξαναέρθω να 
σου σφυρίξω για να βγεις”. Μου παίρνει τη σημαία 
και δεν ήρθε ποτέ. Εγώ σκέφτηκα πως δεν ήρθε γιατί 
δεν μπορούσε να γίνει. Και ακούω ξαφνικά το πρωί ότι 
στον Άη Νικόλα είναι μια κόκκινη σημαία. Με έπιασε 
να τον γδάρω, αλλά τι να πεις. Τρέχω στον Άη Νικόλα 
τι να δεις; μέσα στο χάλι της 4ης Αυγούστου ν’ ακούς 
τα τσόκαρα των ανθρώπων να τρέχουν στην εκκλησία 
τάκα τάκα, για να δουν την κόκκινη σημαία και να 
γίνεται χαμός, να έχει κατέβει όλη η γειτονιά. Εν τω 
μεταξύ το παιδί, είχε πετάξει τα κλειδιά της εκκλησίας 
και δεν μπορούσαν να κατεβάσουν τη σημαία, η οποία 
έμεινε στον Άη Νικόλα ως το μεσημέρι. 
Μετά έρχεται ο πόλεμος. Σαν τη δική μας ομάδα υπήρ-
χαν πολλές και κάθε ομάδα δούλευε για πάρτη της 
και έτσι ήταν δύσκολο να πιαστεί. Τότε αρχίσαμε να 
απλωνόμαστε, να μας πλησιάζουνε και εργάτες και ν’ 
αρχίζει να γίνεται κάτι περισσότερο. Ήδη στον πόλεμο 
και μετά με την κατοχή αρχίζουν αυτές οι ομάδες να 
παίρνουν άλλη ανάσα. 
Έρχονται και οι εξόριστοι που δραπετεύουν ακόμα και 
με βάρκες, και αρχίζουν να θέλουν να πάρουν τα πράγ-
ματα στα χέρια τους, γιατί αυτοί ξέρουν από οργάνω-
ση. Έτσι ήτανε το προζύμι που φούσκωσε αμέσως. 
Γιατί αυτές οι ομάδες ήταν έτοιμες και έτσι εξηγείται 
το άμεσο φούντωμα του Κινήματος τότε. Το ΕΑΜ δη-
λαδή δεν έγινε έτσι, ο κόσμος που θα έτρεχε αμέσως, 
υπήρχε, ήταν έτοιμος. 
Γίνονται οι πρώτες εκλογές και  είναι το ψηφοδέλτιο 
πιο ανοιχτό και μας έδωσε και αέρα. Τότε έρχεται ο 
Νίκος. Περιμέναμε από καιρό πως θα έρθει ένας σύ-
ντροφος απ’ έξω. Έτυχε αυτός ο σύντροφος να είναι ο 
Νίκος. Και έλεγες ότι κάτι υπήρχε από πριν και έπρεπε 
να ανταμώσουμε. 

> Πώς νιώθεις  όταν τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρ-
νουν άλλοι;
Όταν ήταν να βγει η απόφαση για τον εμφύλιο πόλεμο, 
η πολιτική του κόμματος πότε σου έδινε την πεποίθη-
ση ότι τραβάμε για εμφύλιο και πότε ότι μπορούσε 
να γίνει κάτι ώστε να παρθεί μια πολιτική απόφαση. 
Όταν πλέον έγινε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και 
αφθαρσίας και δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει, γίνεται μια 
σύσκεψη που απλώς μας είπαν τι είχαν αποφασίσει τα 
υψηλά κλιμάκια. Δεν μας ρώτησαν. Δεν υπήρχε αυτή η 
συμμετοχή. Να είσαι μέλος και να έχεις ευθύνη αλλά 
να την ορίζεις την ευθύνη σου.

> Η ανυπαρξία συμμετοχής σας ενοχλούσε;
Δεν με ενοχλούσε με την έννοια που μπορείς τώρα να 
το πεις. Όποιον τον ενοχλούσε μπορούσε να φύγει. 
Μπορεί να σπάραζες, αλλά αφού έπαιρνες αυτή την 
απόφαση δεν μπορούσες να μη τη δεχτείς. Εκτός αν 
ήθελες να φύγεις. Αν δεν θέλεις να φύγεις τότε κατά 
ένα τρόπο υποκύπτεις. Και ξέρεις ότι μ’ αυτό δε χάνεις 
απλά τα χρόνια σου, χάνεις τη ζωή σου. Είναι μια κα-
τάσταση περίεργη αυτή, που κι εγώ όταν πάω να την 
αναλύσω μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν τα κατα-
φέρνω. Αλλά έτσι είναι. 

> Τραβήξατε πολλά, όμως εσείς ήσασταν αποφασι-
σμένοι…
Δεν μπόρεσα να το εξηγήσω ποτέ αλλά όταν είσαι 
αποφασισμένος δεν σκέφτεσαι τη ζωή σου, σκέφτεσαι 
πώς θα κάνεις δύσκολη τη ζωή αυτών που είναι κυρί-
αρχοι. Και πώς μπορείς εκεί μέσα σε αυτές τις συν-
θήκες που σ’ έχουνε, να τους κάνεις δύσκολη τη δική 
τους ζωή. Άμα το πετύχεις αυτό είναι ό,τι καλύτερο. 
Μέσα στη φυλακή κατάλαβα ότι τον άνθρωπο μπορείς 
να τον βρεις και να τον χάσεις παντού. Και όχι μόνο 
να τον βρεις αλλά να τον κάνεις εσύ να βγάλει την αν-
θρωπιά του. Μια από τις καλύτερες αναμνήσεις μου, 
είναι όταν είχα την αναγνώριση ανθρώπων όπως οι 
δεσμοφύλακες μου και κυρίως ένας γέρος, βασανιστής 
εκ πεποιθήσεως, ο μπαρμπα-Γιώργης. Ήταν ο φόβος 
και ο τρόμος εκεί μέσα. Εγώ τον μπάρμπα-Γιώργη δεν 
τον φοβόμουν. Δεν λογάριαζα τίποτα. Το μόνο που 
λογάριαζα ήταν πώς θα τον νικήσω. Όταν μου άνοιγε 
εκείνος με φόρα την πόρτα, εγώ του έλεγα “γεια σου 
μπάρμπα Γιώργη” και του γελούσα, οπότε αυτός τρε-
λαινόταν. Μια φορά ύστερα από πολλές μέρες ανοίγει 
την πόρτα, τη μαύρη, την κατάμαυρη αυτή πόρτα και 
έρχεται με σταυρωμένα τα χέρια και μου λέει “λοιπόν 
είσαι μεγάλος άντρας”. Και δεν ήτανε ειρωνικό. Του 
είπα “μπάρμπα-Γιώργη γιατί το λες αυτό” και μου 
απάντησε “γιατί όταν σου ανοίγω την πόρτα αντί να 
τρέμεις εσύ μου γελάς”. 
Όταν έχεις τέτοιες αναγνωρίσεις είναι μεγάλη υπόθε-
ση. Δηλαδή το να ημερέψεις το θηρίο που είναι εκεί 
για να σε φάει, και να φτάσεις στο σημείο να το εξη-

μερώσεις σε σημείο που να σε θαυμάζει κιόλας, είναι 
μια ανταμοιβή.

> Πιστεύετε πώς άξιζαν οι ταλαιπωρίες που περάσα-
τε;
Ανθρώπινα ναι. Δηλαδή το να βλέπεις τις δυνάμεις του 
ανθρώπου είναι ωραίο πράγμα.  Όλοι αυτοί οι άνθρω-
ποι που πέρασαν από τις φυλακές, που κράτησαν, ήταν 
άνθρωποι υψηλής ποιότητας, δεν ήταν τυχαίοι και ήταν 
πολύς κόσμος, όχι ένας και δυο. Είναι μεγάλη υπόθεση 
και ήταν ένα μεγαλείο να μπορείς να στέκεσαι. Να νι-
κήσεις, να μη σε φάνε, να μην πέσεις, να μην κατεβά-
σεις τον άνθρωπο, κι ήταν πάρα πολύς κόσμος που το 
ένιωθε αυτό και που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες 
να προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο. Αυτούς όλους 
που τους μαραζώσανε μες στις φυλακές. Άνθρωποι με 
πολύ σθένος. Δεν είναι εύκολο να κάνεις χρόνια στη 
φυλακή, να έχεις έξω τα παιδιά σου, τους φίλους σου, 
τους γονείς σου. Είναι μεγάλη υπόθεση.

> Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει λόγος και ανάγκη για 
αντίδραση σήμερα;
Δύσκολα. Αν ο άνθρωπος δε θέλει το καλύτερο, τότε 
δε γίνεται τίποτα. Και το καλύτερο για τον εαυτό σου 
είναι εύκολο. Αν θέλεις κάτι το πετυχαίνεις. Το θέμα 
είναι να κάνεις κάτι για το γενικό καλό. 
Όμως η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να λείψει. Και η δική 
σας δυσκολία αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει η 
διάθεση για το καλύτερο. Όμως ο κόσμος θα ξαναβρεί 
τον δρόμο του. Ως προς αυτό είμαι αισιόδοξη. 
Προσπάθησα να βάλω ένα λιθαράκι. Και όσο μπόρεσα 
έβαλα. Τώρα που το βλέπω λέω πως δεν πήγε χαμένο.

Παππά
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Έχετε ποτέ κοιτάξει μες το μυαλό ενός ανθρώπου; Σ’ 
αυτό το μέρος εκεί πίσω που ‘ναι κρυμμένο το μνημονικό 
του;
Εμείς το προσπαθήσαμε. Μ’ ένα κορίτσι που έχει ζήσει 
πολλά. Την Κατοχή, τον Εμφύλιο, τη Χούντα… και έχει 
παλέψει. Όλη της η ζωή ένας αγώνας. Γεμάτη βάσανα 
και θυσίες, μα παραδόξως και χαρά και έρωτα. Γεμάτη 
ενθουσιασμό και απογοητεύσεις. 
Ένας άνθρωπος της εποχής της, κάθε εποχής για την 
ακρίβεια. Μια γυναίκα που έχασε τόσα πολλά και κέρ-
δισε πόσα; 

Γεννήθηκα στη Σμύρνη, όμως δεν έζησα εκεί καθόλου, έγι-
νε η καταστροφή και η οικογένεια μου έφυγε όταν ήμουν 
μωρό. Ο μπαμπάς κρατιόταν καλά οικονομικά. Όταν φύγανε  
από τη Σμύρνη φέρανε μαζί τους λίγα λεφτά τα οποία πολύ 
γρήγορα τέλειωσαν και τελικά έγινε εργάτης στο λιμάνι του 
Πειραιά. Η θάλασσα, η παραλία του Πειραιά, ήταν ένα αρι-
στούργημα. Εμείς πιτσιρικάδα ζούσαμε στη θάλασσα ουσι-
αστικά. Όλη την ώρα, χειμώνα καλοκαίρι μέσα στη θάλασ-
σα ήμασταν και άντε να πάψεις ν’ αγαπάς αυτό το πράγμα, 
αυτή την ελευθερία. 
Όταν η Διδώ, που έμενε με τη θεία μου, άρχισε να οργανώ-
νεται και δεν είχε με ποιον να μιλήσει, το έσκαγε και ερχό-
ταν στο σπίτι για να μιλήσει με τη μαμά. Εγώ θυμάμαι ότι 
καθόμουνα κι έβαζα αυτί. Και σιγά σιγά άρχισα να καταλα-
βαίνω αυτά που άκουγα. Οι μεγάλοι δεν έδιναν σημασία, 
γιατί σου λέει μικρό είναι δεν καταλαβαίνει και χωρίς να το 
πάρω είδηση είχα προχωρήσει.
Είχα προχωρήσει τόσο πολύ ώστε στα  δέκα-έντεκα μου 
χρόνια, όταν είχα μια δραχμή, δεν έπαιρνα πια κουλούρι, 
έπαιρνα Ριζοσπάστη. Τον έκρυβα και τον διάβαζα όταν η 
μαμά πήγαινε στις μεγάλες τις κόρες.  Στην πρώτη γυμνασί-
ου είχα στείλει στο Ριζοσπάστη γράμμα για τα βάσανα που 
τραβούσαν τα παιδιά του σχολείου στον Πειραιά. Δημοσιεύ-
θηκε και μάλιστα στην πρώτη σελίδα. Έτσι ξεκίνησε η ζωή.
 
> Πώς ξεκίνησαν οι αγώνες σας;
Έγινε μια απεργία των φοιτητών στην οποία συμμετείχαν 
και οι μαθητές. Σ’ αυτήν την απεργία εγώ πήρα ενεργότατο 
ρόλο. Θυμάμαι στο διάλειμμα σκαρφάλωσα στο σχολείο σ’ 

“Προσπάθησα να βάλω ένα λιθαράκι. 

Και όσο μπόρεσα έβαλα. Τώρα που το βλέπω λέω πως δεν πήγε χαμένο”

Έλλη

Η Έλλη Παππά έφυγε από τη ζωή στα τέλη του Οκτώβρη. 

Δημοσιογράφος, συγγραφέας και μαχήτρια της Αριστεράς, 

στα 89 της χρόνια “συνάντησε” ξανά τον σύντροφο της 

ζωής της Νίκο Μπελογιάννη. Ακολουθεί απόσπασμα από την 

αφήγηση της στη Χρυσή Πυρουνάκη και την Τζένη Παπαζιού 

το 2005. Η συνέντευξη πρωτοδημοσιεύθηκε στο 8ο τεύχος 

του περιοδικού Θροϊσμα.

Αγώνες Ελευθερίας Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη 
συνέντευξη στο www.serious.gr
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Από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι να απο-
κτήσουμε συνείδηση, ζητούμε από τους κηδε-
μόνες μας κλαίγοντας ό,τι χρειαζόμαστε για να 
επιβιώσουμε. Όταν αντιληφθούμε την έννοια 
της ευθύνης των πράξεων μας και μας επιτρα-
πεί η ελευθερία των επιλογών μας, καλούμαστε 

να περιορίζουμε λιγότερο ή περισσότερο και να 
ισορροπούμε όλες τις προσδοκίες, τις πεποιθή-
σεις και τις επιθυμίες μας βάσει του «εφικτού» 
και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. 

Συμβιβαζόμαστε και συνεχίζουμε κάθε 
φορά, αποδεχόμενοι τους περιορισμούς που 
νιώθουμε αναπόφευκτους. Αν δεν το κάναμε, 
ίσως ο κόσμος να είχε περισσότερους αστρο-

ναύτες και μπαλαρίνες, κάτι που δεν ακούγεται 
και πολύ κακό. Σχεδόν πάντα οποιαδήποτε επι-
δίωξη εμπεριέχει τη θυσία, γιατί επενδύοντας 
το χρόνο μας και την ψυχική μας δύναμη σε ένα 
στόχο αφήνουμε άλλους στόχους αδιεκδίκη-
τους ή παραμελημένους. Αναγκαστικά καλού-
μαστε να αξιολογήσουμε διάφορες επιλογές 
και να εστιάσουμε την προσπάθειά μας σε μία, 
αντιλαμβανόμενοι τις επιπτώσεις και μία σημα-

κείμενο:  
Πάνος Δραμυτινός

panos@dramitinos.gr

ντική αλήθεια, ότι “δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα”. 
Αυτή η νοητική διαδικασία, λέγεται συμβιβασμός.

Είμαστε οι δάσκαλοί μας…
Αν δεν γεννιόμαστε με τον μηχανισμό του συμβι-

βασμού ενσωματωμένο στην ψυχή μας, σημαίνει πως 
είναι ένας επίκτητος μηχανισμός που διδασκόμαστε 
μάλλον σε παιδική ηλικία. Όταν είμαστε παιδιά και 
γεννιέται μια επιθυμία, δεν γνωρίζουμε ποτέ πόσο 

χρόνο και ποια μέσα χρειάζονται για να υλοποιηθεί. 
Χρησιμοποιούμε τη φαντασία και ονειρευόμαστε το 
μέλλον με αφέλεια μεν, αλλά και με απύθμενη έμπνευ-
ση και την ψυχική δύναμη να φέρουμε οτιδήποτε σε 
πέρας. Οι γονείς είναι δίπλα μας, για να μας εξηγήσουν 
πόσο χρόνο και ποια μέσα χρειάζονται για να πραγ-
ματοποιήσουμε το οτιδήποτε. Τις περισσότερες φορές 
μας αποθαρρύνουν διότι κατά τη δική τους αντίληψη 
πολλά από όσα φαντασιωνόμαστε δεν είναι εφικτά. 
Αυτή η πραγματικότητα, εύλογη ή καταδικαστέα, επι-
δρά πάντα στην ψυχική μας δύναμη. 

Στο άγνωστο μέλλον, ελλοχεύουν 
δυνατότητες 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, καλούμαστε να συμ-
βιβαστούμε όταν νιώθουμε πως δεν έχουμε επιλογές ή 
δεν βρίσκουμε λύσεις στα αδιέξοδα που νιώθουμε πως 
υπάρχουν. Δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε μόνο τις ορα-
τές επιλογές, σαν τη μοναδική αλήθεια και καταδικά-
ζουμε τις πιθανότητες που κρύβονται στις πτυχώσεις 
της πραγματικότητας. Αν πιστεύαμε με αισιοδοξία στις 
πιθανότητες που κρύβει το μέλλον, ίσως να διατηρού-
σαμε τη ζωτική ελπίδα που θα μας επιτρέψει να τις 
αναγνωρίσουμε όταν μας χτυπήσουν την πόρτα.

Ο συμβιβασμός βρίσκεται παντού
Εκφάνσεις του συμβιβασμού είναι προφανείς στην 

καθημερινότητά μας. Μία δουλειά που δεν μας αρέ-
σει και τόσο, αιτιολογείται από την παράλληλη επι-
θυμία μας να επιβιώσουμε. Ένας ανθρώπινος δεσμός 
με πολλές αρρυθμίες, διατηρείται συχνά από το φόβο 
της μοναξιάς, ίσως από τις προσδοκίες μας για συναι-
σθηματική σταθερότητα και πολλές φορές από τις κοι-
νωνικές συμβάσεις που βλέπουν το τέλος μιας σχέσης 
σαν αποτυχία. Η επιλογή του φαγητού σε μια παρέα, 
στηρίζεται στις επιθυμίες όλων που χαρακτηρίζονται 
από ποικιλία. Η επιλογή αγοράς ενός προϊόντος, είναι 
αποτέλεσμα της επιθυμίας μας και της οικονομικής 
μας δυνατότητας. Η απόφαση ενός νέου για την κα-
τεύθυνση της ακαδημαϊκής του καριέρας είναι πολλές 
φορές αποτέλεσμα υποχώρησης στις γονικές πιέσεις.

Η αποδοχή της ματαιότητας
Ίσως η μεγάλη ηλικία να ταυτίζεται με το γήρας, 

επειδή εμείς οι άνθρωποι, αντιλαμβανόμενοι πως έχου-
με περισσότερο παρελθόν παρά μέλλον, πιστεύουμε 
πως τα όνειρά μας δεν είναι πλέον πραγματοποιήσιμα, 
οι απόψεις μας έχουν παγιωθεί και σταματάμε σταδια-
κά να ελπίζουμε πως έχουμε το χρόνο ή τα μέσα για να 
αλλάξουμε κάτι δραστικά στο μέλλον. 

Αυτό φαίνεται να χαρακτηρίζει πλέον και αρκε-
τούς νεότερους ανθρώπους που ψωνίζουν νωρίς προ-
συσκευασμένα όνειρα για το πώς θέλουν τη ζωή, από 
το τεράστιο σούπερ μάρκετ του κοντινού παρελθόντος 
(τα παλιά καλά δοκιμασμένα μοντέλα). Η υιοθέτηση 
τυποποιημένων τρόπων ζωής, δεν μπορεί παρά να εί-
ναι το μονοπάτι με το λιγότερο φόβο, το μικρότερο 
ρίσκο και τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Όταν κανείς απο-
ζητάει αυθεντικά και συνειδητά αυτές τις αξίες, τότε 
υπάρχει αρμονία στον άνθρωπο αφού είναι σε ειρήνη 
με τον βαθύτερο εαυτό του. Όταν κίνητρο για τον συμ-
βιβασμό αυτό, είναι ο φόβος για τις δυσκολίες που ση-
μαίνουν οι επιλογές, τότε ο άνθρωπος θάβει τα όνειρά 
του και δηλητηριάζεται από τον θάνατο της ελπίδας 
για κάτι μεγαλύτερο, καλύτερο και αυθεντικό που θα 
κάνει την καρδιά του να χτυπάει δυνατότερα. Καμιά 
φορά βέβαια, ο άνθρωπος απλώς αγνοεί. 

Η πολλή μαγκιά βλάπτει
Μερικοί άνθρωποι, δηλώνουν ασυμβίβαστοι. Ότι 

δηλαδή δεν κάνουν υποχωρήσεις και πορεύονται απτό-
ητοι από εξωτερικές παρεμβάσεις. Διακατέχονται από 
την υπεροψία που  τους θέλει να πιστεύουν πως δεν 
έχουν ανάγκη από άλλους ανθρώπους. 

Η συλλογικότητα, η ομαδικότητα και γενικά η ανά-
γκη μας για αρμονική συνύπαρξη με άλλους ανθρώ-
πους, βασίζεται στην ικανότητά μας να υποχωρούμε 
σε σχέση με τις ατομικές μας επιθυμίες έτσι ώστε να 
διατηρήσουμε αυτή την αρμονία, όποτε το επιθυμού-
με. Η πεισματική άρνηση του συμβιβασμού σημαίνει 
δυσβάστακτη μοναξιά. Δεν είναι ίοως τυχαίο που αυτή 
την εποχή του ατομισμού εξαίρεται η μοναξιά. 

Τελικά...
Η ζωή μας φαίνεται να είναι ένας λαβύρινθος 

γεμάτος σταυροδρόμια. Αγκαλιά με τη ζυγαριά του 
συμβιβασμού πορευόμαστε πότε διστακτικά, πότε 
αποφασιστικά αλλά πάντοτε με μέτρο. Το μέτρο που 
εκφράζει τον καθένα. 

Όταν κατέχει κανείς την τέχνη του συμβιβασμού, 
φαίνεται να βρίσκεται σε ισορροπία με τα θέλω και τα 
πρέπει, τη μοναξιά και την κοινωνικότητα, τα όνειρα 
και την ωμή πραγματικότητα. Δεν είναι κακή, όπως 
νιώθει πολύς κόσμος υπερασπιζόμενος την αυτοκυρι-
αρχία του με υπερηφάνεια. Ούτε καλή, όταν νοθεύεται 
από το φόβο και μας εμποδίζει να τολμήσουμε. Είναι 
το εργαλείο και όπως όλα τα εργαλεία, η επίδοσή του 
εξαρτάται από τον τεχνίτη.

c b a

Η τέχνη του συμβιβασμού
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Η ζωή μας φαίνεται να είναι ένας 

λαβύρινθος γεμάτος σταυροδρόμια. 

Αγκαλιά με τη ζυγαριά του συμβιβασμού 

πορευόμαστε πότε διστακτικά, πότε 

αποφασιστικά, αλλά πάντοτε με μέτρο
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> Είσαι ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ το οποίο 
μοιάζει να είναι εργαλείο στην επικοινωνία σου με τον 
κόσμο. Στις δικές σου στιγμές είσαι αυτό που θα έλεγε 
κάποιος “σοβαρός”;
Δεν ξέρω αν έχω τόσο χιούμορ, ξέρω όμως πως από 
μικρός δεν πειθόμουν από τα δράματα. Οι δραματι-
κοί ηθοποιοί μου φαίνονταν νάρκισσοι, πληκτικοί και 
γελοίοι μες στη βαρύγδουπη αντιμετώπιση του πόνου 
τους. Ενώ οι κωμικοί, πονώντας ακριβώς το ίδιο, είχαν 
την αριστοκρατικότητα και την περηφάνια να κοροϊδέ-
ψουν αυτόν τον πόνο. Την κωμική ματιά λοιπόν καλώ 
κάθε μέρα –και κάθε φορά που γράφω- να με σώσει, να 
με ισορροπήσει, να με απελευθερώσει από τη φυλακή 
του νάρκισσου.
> Τα τραγούδια σου θα μπορούσαμε να πούμε πως 
είναι βιωματικά. Πόσο σε δυσκολεύει η έκθεση στο 
κοινό;
Η έκθεση μέσα από κάτι καλλιτεχνικό μόνο θεραπεία 
είναι, μόνο καλό μπορεί να κάνει. Αν εξέθετα τη ζωή 
μου κυριολεκτώντας ή φωτογραφίζοντάς την, θα είχα 
μεγάλο πρόβλημα, δεν θα είχα πια ζωή. Είναι άλλο, 
όμως, να την κάνεις τραγούδι, γιατί εκεί δημιουργείς, 
φτιάχνεις ένα μικρό αντικείμενο που σου μοιάζει και 
μετά το ξεφορτώνεσαι, το χαρίζεις στους άλλους.
> Φαίνεται πως λειτουργείς καλά μόνος σου. Ωστόσο 
έχεις επιδιώξει και τη μουσική συνύπαρξη μ’ ένα δικό 
σου τρόπο. Τελικά είσαι μοναχικός;
Η ζωή είναι γεμάτη μοναξιά, είτε το θέλουμε είτε όχι. 
Το θέμα είναι αν θα τη φοβηθείς και θα προσπαθήσεις 
να της ξεφύγεις, ή αν τελικά θα τη γεμίσεις με τον εαυ-
τό σου. Το να συνεργάζεσαι μουσικά κάθε σεζόν με 
κάποιον άλλον είναι λίγο θλιβερό, περιφέρεις το δη-
μιουργικό σου κενό από δω κι από κει. Το να καλείς 
ανθρώπους στο μουσικό σου “σπίτι”, ή να αποδέχεσαι 
προσκλήσεις τους είναι άλλο. Είναι πάρτι, είναι γιορτή. 
Κι όπως όλες οι γιορτές δεν μπορεί να συμβαίνει κάθε 
μέρα.
> Έπειτα από το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα πι-
στεύεις πως έγινε πολιτικά μια μεγάλη αλλαγή;
Μ’ αρέσουν οι φάτσες της νέας κυβέρνησης κι ακόμα 
πιο πολύ μ’ αρέσει που τιμωρήθηκε επιτέλους η αδρά-
νεια και ο κυνισμός των προηγούμενων. Δεν μου αρέ-
σει όμως που κυβερνάνε την Ελλάδα διαδοχικά 3 οικο-
γένειες, που είμαστε μια κρυπτοβασιλική χώρα. Επίσης 
κρατάω μικρό καλάθι με τις πολιτικές αλλαγές γιατί πι-
στεύω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μόνο πο-
λιτικό, αλλά και ψυχολογικό και πνευματικό. Είμαστε 
είτε στείρα παραδοσιακοί είτε γελοία μοντέρνοι. Αυτό 
που με φοβίζει είναι αυτό το “as soon as possible” της 
Διαμαντοπούλου σε συνδυασμό με τα ζεϊμπέκικα που 
αναγκάστηκε να χορέψει προεκλογικά ο Γιωργάκης. 
Μην είμαι μίζερος, όμως. Βλέπω και καλές προθέσεις 
και διάθεση για δουλειά. Για να δούμε...

> Πού βλέπεις να υπάρχει ελπίδα;
Μου άρεσε πολύ η κίνηση των “Κινηματογραφι-
στών της Ομίχλης”. Μου αρέσει που πήραν την τύχη 
των ταινιών τους στα χέρια τους και έφεραν προ των 
ευθυνών τους Υπουργείο και Φεστιβάλ. Είδα επίσης 
τον “Κυνόδοντα” και την “Ακαδημία Πλάτωνος” 
και μου άρεσαν πολύ και οι δύο, για διαφορετικούς 
λόγους η καθεμία. Υπάρχει δημιουργική κινητικότη-
τα στο σινεμά, στην πιο σύγχρονη και σύνθετη από 
τις Τέχνες. Άντε ν’ αρχίσουμε ν’ ανασκουμπωνόμα-
στε κι εμείς.
> Τι σε θλίβει και σε κάνει να εξοργίζεσαι;
Το ότι στο τραγούδι η δικτατορία του “έντεχνου”, αντι-
καταστάθηκε από τη δικτατορία του “εναλλακτικού”. 
Πότε θα ζήσουμε μια εποχή που να μην την καθορίζουν 
οι μονόδρομες ομάδες και τα παρεάκια, αλλά η ελεύθε-
ρη δημιουργικότητα;
> Θεωρείς τον εαυτό σου πρωτοπόρο; Σ’ ενδιαφέρει 
το διαφορετικό;
Πρωτοπόρο, όχι βέβαια. Αυτά που κάνω δεν έχουν 
τίποτα το πρωτοποριακό, έχουν ανάγκη και το παλιό 
και το καινούργιο, έχουν ανάγκη την επικοινωνία. 
Προσπαθώ όμως να είναι πρωτότυπα, να έχουν το δικό 
τους, ξεχωριστό σώμα, να επικοινωνήσουν με τους δι-
κούς τους όρους.
> Τι είναι αυτό που σε “καίει” ως δημιουργό; Υπάρ-
χουν πράγματα που θέλεις να εκφράσεις με πάθος;
Με καίει ο έρωτας, όπως όλους. Το μυστήριο της επι-
θυμίας, του ανικανοποίητου, του δοσίματος, του χωρι-
σμού. Είναι το μόνο πράγμα που ζει κανείς μέσα στη 
ζωή κι όμως μοιάζει μεταθανάτιο.
> Αγαπάς πολύ τα κόμιξ. Στην παράσταση που είχατε 
κάνει πριν κάποια χρόνια με τον Ζακ Στεφάνου είχατε 
χρησιμοποιήσει κόμιξ. Τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου;
Με ελκύουν τρομερά τα καρέ και τα συννεφάκια, οι 
άνθρωποι που γίνονται καρικατούρες, οι γυναίκες με 
τα υπερτονισμένα χαρακτηριστικά, ο γρήγορος χρόνος. 
Είναι πολύ υψηλή τέχνη, καταλαβαίνω τους “άρρω-
στους” συλλέκτες, τα fanboys, τα κορίτσια που ντύνο-
νται σαν manga.
Έχω κι έναν φίλο, πολύ ταλαντούχο κομίστα, τον Νίκο 
Μηλιώρη, που με έφερε σ’ επαφή με πολλούς ανθρώ-
πους του ελληνικού χώρου κι έτσι έγινε εκείνη η πα-
ράσταση.
> Όλα αυτά τα χρόνια ακολουθείς κάποιο συγκεκριμέ-
νο καλλιτεχνικό δρόμο ή αλλάζεις ανάλογα με το πού 
βρίσκεσαι εσύ, αλλά και το τι συμβαίνει γύρω σου; 
Έχεις χάσει ποτέ τον προσανατολισμό σου;
Ακολουθώ τις εμμονές μου, πολλές φορές όμως με 
αποπροσανατολίζει το έξω από μένα. Όποτε αντί να 
υπακούσω το ένστικτό μου, άκουσα την εταιρία, τους 
συνεργάτες ή την παρέα μου, έκανα πράγματα που δεν 
μ’ αρέσουν πια. Δεν είμαι αντικοινωνικός, αλλά θα 

ήθελα από δω και πέρα να είμαι φανατικά ανεξάρτητος 
στις καλλιτεχνικές μου αποφάσεις.
> Υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα στο χώρο σου, τα 
οποία σε βοηθούν και σου δημιουργούν αισιοδοξία για 
όσα έρχονται;
Άκουσα ένα συγκρότημα 19χρονων, τους “Μusica 
Ficta” πέρυσι και τους βρήκα εξαιρετικούς, τολμη-
ρότατους, γεμάτους φαντασία και δύναμη. Ελπίζω να 
μην εγκλωβιστούν στη μιζέρια του χώρου τους ή του 
οποιουδήποτε άλλου χώρου και να προχωρήσουν ελεύ-
θερα.
> Το πρόσφατο διπλό cd σου αναφέρεται στις “Απί-
θανες περιπέτειες του Φοίβου Δεληβοριά”. Είσαι άν-
θρωπος της περιπέτειας ή της σταθερότητας;
Η περιπέτεια είναι το κίνητρό μου για να γίνω κάπου 
σταθερός. Οι μεγάλες μου σχέσεις ξεκίνησαν από μι-
κροπεριπέτειες. Κάθομαι σα ντετέκτιβ στο γραφείο 
μου και περιμένω να με χτυπήσει η νέα μεγάλη “υπό-
θεση”!
> Η επιλογή των τραγουδιών στο συγκεκριμένο cd 
αποτελεί μια έκπληξη. Ερμηνεύεις τραγούδια όπως 
“ο γλάρος”, στιγματισμένο από τη φωνή της Αλίκης 
Βουγιουκλάκη. Έχεις κάποια μουσικά στεγανά;
Όχι, θα ήθελα υβριδικά να κάνω κάτι σε όλα τα είδη 
μουσικής. Οι στίχοι και οι μελωδίες μου, όμως, καθώς 
και ο τρόπος που χρησιμοποιώ τις αρμονίες, έχουν τα 
δικά τους χαρακτηριστικά, οπότε δεν φοβάμαι ότι θα 
χαθώ, ότι θα είμαι ένας μουσικός τουρίστας. Βαριέμαι 
πάντως θανάσιμα αυτούς που ακούνε μόνο τζαζ ή ρε-
μπέτικα ή ηλεκτρόνικα. Τους θεωρώ στενόψυχους.
> Βρίσκεσαι σε μια δημιουργική περίοδο. Θα κάνεις 
εμφανίσεις το χειμώνα;
Αυτή την εποχή γράφω και ηχογραφώ τα καινούργια 
μου τραγούδια. Ίσως τα πρωτοπαρουσιάσω κάπου τον 
Μάρτιο.

Δεν πείθομαι από 

Δεληβοριάς
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συνεντευξη:

Τζένη Παπαζιού

Ο Φοίβος Δεληβοριάς, θα μπορούσε να είναι 
ήρωας ενός κόμικ. Ένα έξυπνο, ταλαντούχο 
παιδί με χιούμορ που του αρέσει να δημιουργεί 
χωρίς περιορισμούς, ταμπέλες και εξωτερικές 
πιέσεις. Λατρεύει την περιπέτεια και αυτόν τον 
καιρό αναμένει σαν ντετέκτιβ στο γραφείο του 
να “χτυπήσει” η νέα μεγάλη υπόθεση. Μουσι-
κά, ωστόσο, κάθε άλλο παρά αδρανής είναι. 
Ετοιμάζει τα καινούρια του τραγούδια που θα 
μοιραστεί με το κοινό, το νέο έτος.

Στο τραγούδι 

η δικτατορία του “έντεχνου” 

αντικαταστάθηκε από 

τη δικτατορία του “εναλλακτικού”Φοίβος

τα δράματα...



Σάββατο, μία ζεστή νύχτα του καλοκαιριού με λί-
γους φίλους από τη Σύρο αποφασίζουμε να πάμε 
μια ημερήσια εκδρομή στη Νάξο με σκοπό να 
ανέβουμε στο Ζα, την ψηλότερη βουνοκορφή των 
Κυκλάδων σε υψόμετρο 1004 μέτρων. 

Το πλοίο αναχωρεί στις 05.50 το πρωί από Σύρο 
για Νάξο γι’ αυτό απαιτείται πρωινό εγερτήριο στις 
05.10. Για μεγαλύτερη αυτονομία στις κινήσεις μας 
αποφασίζουμε να πάρουμε μαζί μας δυο μηχανάκια. 
Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο. Σιγά σιγά αρχίζει να χα-
ράζει.

Η ώρα είναι 07.10 και έχουμε φτάσει πλέον στη 
Νάξο. Τρώμε πρωινό και προμηθευόμαστε από έναν  
φούρνο λίγα τρόφιμα για την ανάβαση. Ξεκινάμε 
για την Αγία Μαρίνα, το σημείο απ’ όπου αρχίζει το 
ευκολότερο μονοπάτι για την κορυφή του Ζα. Βρί-
σκεται λίγο μετά το χωριό Φιλώτη, περίπου 25 χιλιό-
μετρα από τη Χώρα της Νάξου.

Το μονοπάτι είναι ευκολοδιάβατο και λογικά το 
πολύ σε μιάμιση ώρα -με κανονικό βάδισμα- θα φτά-
σουμε στην κορυφή. Στον δρόμο μας υπάρχουν πι-
νακίδες που επιβεβαιώνουν ότι προχωράμε σωστά. 
Ο Ζας βρίσκεται στο κέντρο του νησιού της Νάξου 
και έτσι έχουμε κάτω απ’ τα πόδια μας όλο το νησί 

και θέα το μισό Αιγαίο. Δεν πρόκειται για υπερβολή, 
καθώς μια ανέφελη μέρα φαίνονται όλες οι Κυκλά-
δες -ακόμη και η Σαντορίνη- και στα ανατολικά η 
Ικαρία και η Σάμος. Οι ντόπιοι μάς λένε ότι τις μέ-
ρες με εξαιρετική ορατότητα φαίνονται ακόμη και 
τα παράλια της Μικράς Ασίας. 

Φτάνοντας στην κορυφή αισθανόμαστε κάπως 
περίεργα μιας και πάνω από τα κεφάλια 
μας δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός 
από τον ουρανό. Αυτό βέβαια δεν 
είναι παρά μια ψευδαίσθηση 
που διαλύεται γρήγορα, για-
τί στην πραγματικότητα 
ο βασιλιάς του βουνού 
βρίσκεται ακόμη πιο 
πάνω για να βλέπει τα 
πάντα, και δεν είναι 
άλλος από το όρνιο. 
Για όσους δεν έχουν 
ξαναδεί από κοντά 
όρνια, αυτή η εμπει-
ρία ίσως είναι κάπως 
τρομακτική, καθώς το 
άνοιγμα των φτερών 
τους ξεπερνά τα 2,5 
μέτρα και όταν πετάνε 
κοντά στο έδαφος νιώθεις 
πως μπορούν να σε σκεπά-

σουν. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον 
άνθρωπο (μάλλον το αντίθετο συμβαίνει) και μόνο 
αν είναι κανείς πολύ τυχερός θα τα δεί από κοντά. 

Στο ίδιο σημείο έκπληκτοι διαπιστώνουμε την 
ύπαρξη ενός γραμματοκιβωτίου. Μέσα έχει δυο τε-
τράδια και ένα στυλό για να γράφουν οι επισκέπτες 

του βουνού τις εντυπώ-
σεις τους. Ενδι-

αφέρον έχει 
να χαζέ-
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Γιάννης Βαβίτσας

Από τον Ζα της 
Νάξου στο σπήλαιο 

της Αντιπάρου
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κανείς τα τετράδια μέσα στα οποία υπάρχουν τα 
σχόλια όσων ανέβηκαν, και αυτοί είναι πολλοί 
και από κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Η ώρα είναι 10.25, στόχος επετεύχθη, και 
παίρνουμε το δρόμο του γυρισμού γιατί η ζέστη 
έχει αρχίσει να γίνεται έντονη και εμείς δεν βλέ-
πουμε την ώρα να κάνουμε μπάνιο σε κάποια 
από τις απέραντες παραλίες της Νάξου. Έτσι 
μετά από περίπου δύο ώρες είμαστε στη Μικρή 
Βίγλα με την κάτασπρη αμμουδιά.

Ακριβώς πάνω από την παραλία υπάρχει ένα 

ταβερνάκι όπου αποφασίζουμε να φάμε μετά το 
μπάνιο μας. Όπως είναι φυσικό, κατά τη διάρ-
κεια του φαγητού μοιραζόμαστε τις εντυπώσεις 
μας από την ανάβαση όταν κάποιος από την 
παρέα λέει: “ωραία πήγαμε στην κορυφή των 
Κυκλάδων. Κάποια άλλη φορά να κανονίσουμε 
να πάμε και στα έγκατά τους”, δηλαδή στο σπή-
λαιο της Αντιπάρου. Αυτό ήταν! Δε χρειαζόταν 
και πολύ σκέψη. Η ώρα είναι 13.50 και το πλοίο 
για την Πάρο αναχωρεί στις 14.30 για να βρε-
θεί στο απέναντι νησί μία ώρα αργότερα. Από 

εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα. Κάθε 
15 λεπτά φεύγει πλοίο από την Πούντα για την 
Αντίπαρο.

Στις 16.15 βρισκόμαστε ήδη στο Σπήλαιο 
του Αγίου Ιωάννη. Στην είσοδο του σπηλαίου 
μάς υποδέχεται ο αρχαιότερος σταλαγμίτης στην 
Ευρώπη. Η διαδρομή μέσα στο σπήλαιο είναι 
εύκολη, αφού υπάρχουν σκάλες και ράμπες με 
προστατευτικά κιγκλιδώματα στο μεγαλύτερο 
μέρος τους. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, έπισης οι υπο-
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γραφές που είναι χαραγμένες. Ανάμεσα τους και 
αυτή του βασιλιά Όθωνα που βρίσκεται στο χαμηλό-
τερο μέρος του σπηλαίου. Η περιήγησή μας κρατάει 
περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά και ανεβαίνουμε 
στην επιφάνεια. 

Επιστρέφουμε στην Πάρο την ώρα που σου-

ρουπώνει. Αποφασίζουμε να πάμε για φαγητό στη 
γραφική Νάουσα με το πανέμορφο λιμανάκι και τα 
στενά σοκάκια. 

Το πλοίο για τη Σύρο αναχωρεί στις 23.15. Μια 
καλή ώρα για τον απολογισμό της ημέρας. Βρεθή-
καμε σε 4 νησιά, 1 βουνοκορφή, 1 σπήλαιο και 2 

παραλίες. Αλλάξαμε 4 πλοία, φάγαμε μεσημεριανό 
και βραδινό σε διαφορετικά νησιά και τώρα πάμε 
να κοιμηθούμε σε ένα τρίτο. Τελικά χωράνε πολλά 
πράγματα σε μια και μόνο μέρα... Το στοίχημα τώρα 
είναι να προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να κά-
νουμε περισσότερα.

...πάνω από τα 

κεφάλια μας δεν 

υπάρχει τίποτα άλλο 

εκτός από τον ουρανό

σενάριο - σχέδιο: Πάρης Ξινταριανός c b a 

key(w)hole
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Φίλος: πρόσωπο με το οποίο συνδέεται κανείς με σχέση 
αμοιβαίας αγάπης, αφοσίωσης και κατανόησης. Πρόσω-
πο με το οποίο κάνει κάποιος παρέα. Έτσι ορίζεται στα 
λεξικά η ετυμολογία της λέξης “φίλος”. Η έννοια της 
φιλίας, συνοδεύεται στην ψυχή του καθένα με ειλικρινή 
και πηγαία συναισθηματική φόρτιση. Μια έννοια που 
-όπως και τόσες άλλες- έχει κακοποιηθεί ποικιλοτρόπως 
στη νεοελληνική πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια 
δε, η πανάκριβη έννοια της φιλίας, μπήκε ύπουλα και 
υστερόβουλα και στο λεξιλόγιο της πολιτικής…

Η πολιτική δημιούργησε εντέχνως μια νέα κατη-
γορία στις παρυφές της: τους “φίλους των κομμάτων”. 
Αυτή η νέα δεξαμενή “πελατών” της κομματικής πραμά-
τειας χρησιμοποιήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, όταν -στη δίνη 
της απώλειας της εξουσίας- αναζητούσε νέα ταυτότητα. 
Αρχικά με τη διαδικασία νομιμοποίησης της διαδοχής 
από τον Κώστα Σημίτη στο Γιώργο Παπανδρέου και εν 
συνεχεία με τις εσωκομματικές εκλογές, όταν -μετά την 
ήττα  στις εκλογές του 2007- ο νέος πρόεδρος αμφισβη-
τήθηκε έντονα. Μερικά χρόνια μετά, σε παρόμοια θέση 
βρίσκεται η ΝΔ και οι “φίλοι” του κόμματος έρχονται 
πάλι στο προσκήνιο. Η συμμετοχή τους στη διαδικασία 
εκλογής προέδρου αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης 

ανάμεσα στους υποψηφίους για τη διαδοχή του Κώστα 
Καραμανλή. Και στις δύο περιπτώσεις (στις οποίες ξε-
περάστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες τα καταστατικά 
που αποτελούν το “σύνταγμα” των κομμάτων), κοινός 
παρονομαστής είναι η προσπάθεια να ξεπεραστούν τα 
στενά κομματικά όρια και να γίνει ένα άνοιγμα στην 
κοινωνία. Απολύτως θεμιτό θα έλεγε κανείς, δεδομένης 
της αξίας της συμμετοχής σε μια δημοκρατία. Εξίσου 
θεμιτό, όμως, θα ήταν να συζητηθούν και οι πραγματι-
κοί λόγοι που οδηγούν σε αυτήν την ανάγκη τα κόμματα 
εξουσίας.

Κοινώς αποδεκτή παραδοχή, λοιπόν, αποτελεί η δι-
απίστωση ότι τα δύο κόμματα εξουσίας, γέννημα θρέμ-
μα της Μεταπολίτευσης, βλέπουν να εξανεμίζονται τα 
ερείσματα τους στην κοινωνία. Αφενός, επειδή έχουν 
αλλάξει οι κοινωνικές συνθήκες που αποτελούσαν τη 
βάση ίδρυσης και λειτουργίας τους, αφετέρου επειδή 
-ως κυβερνήσεις- έχουν έρθει σε ευθεία σύγκρουση με 
τις  απαιτήσεις της κοινωνίας. Οι δίαυλοι επικοινωνίας 
με τον κόσμο δείχνουν να έχουν στενέψει απελπιστικά, 
απειλώντας την ίδια τους την ύπαρξη, δεδομένης και της 
ιδεολογικής τους πενίας που έχει σαν αποτέλεσμα να 
μην εμπνέουν όραμα στον πολίτη. Κάτι που επιβεβαιώ-
νεται και από τις όλο και πιο συχνές αναφορές, ακόμα 
κι από κορυφαία στελέχη, περί επανίδρυσης, αλλαγής 
συμβόλων κτλ. Λύση, βέβαια, που απαιτεί σημαντικές 
προσωπικότητες στις ηγεσίες που θα αφουγκραστούν 
τις επιταγές της κοινωνίας… 

Ως εκ τούτου, η επιλογή των “φίλων του κόμματος” 

φαντάζει πρόσφορη, εύκολη και ανέξοδη. Οι κομματι-
κές θύρες ανοίγουν για την προσέλκυση επίδοξων ψη-
φοφόρων και ταυτόχρονα δίδεται η αναγκαία επίφαση 
δημοκρατικής λειτουργίας. Ίσως να ,ναι μια κάποια 
λύση για την αποστροφή των πολιτών προς την πο-
λιτική. Ίσως να ‘ναι μια κάποια βολική λύση ώστε οι 
πολιτικοί να εξακολουθήσουν να παίζουν το ρόλο τους 
χωρίς συμβατικές δεσμεύσεις, αλλά με τις νεφελώδεις 
ευλογίες των “φίλων”, στους οποίους δεν τίθεται καν η 
υποχρέωση να εκθέσει κανείς την ιδεολογική του ταυτό-
τητα. Ωστόσο, τα σύγχρονα πολιτικά κόμματα αστικού 
τύπου έχουν καταστατικό, όργανα, τοπικές οργανώσεις, 
στελέχη κτλ, που αναδεικνύονται και λογοδοτούν από 
και προς τα μέλη. Στο απροσδιόριστο και απρόσωπο 
σώμα των “φίλων” του κόμματος, αλήθεια, ποιος είναι 
υποχρεωμένος ή διατεθειμένος να λογοδοτήσει; Ποιος 
ξέρει; Ίσως στο μέλλον -δεδομένων και των μεγάλων 
ποσοστών αποχής από τις εκλογές- να δούμε φόρμουλες 
περί συμμετοχής στις εκλογές πολιτών και φίλων της 
Δημοκρατίας…

Κοιτάζω με τρυφερότητα τους φίλους που κάθονται 
γύρω από το τραπέζι και υψώνουν τα ποτήρια τους. Μας 
συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί από όσα έχουμε ζήσει και 
ονειρευτεί μαζί. Παραμένουμε συνειδητοί πολίτες και 
άφιλοι σε ό,τι ιδεολογικά ασαφές δεν κατανοούμε, σε 
ό,τι δεν μας εμπνέει να του αφοσιωθούμε και σε ό,τι φα-
ντάζει ανάξιο να αγαπήσουμε. Κι ίσως εμείς να είμαστε 
το όραμα που τα κόμματα εξουσίας δείχνουν ανίκανα 
να ενσαρκώσουν.  

φίλοι

κείμενο:  
Νικόλας Καμακάρης

είκονογραφηση:  
 Βασίλης Ευδοκιάςc b a

της δημοκρατίας

Παραφράζοντας το παλιό λαϊκό άσμα θα μπορούσα-
με να πούμε ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν, 
αλλά η ελαστική εργασία μένει και γιγαντώνεται. Εί-
ναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι εδώ και δύο δεκαετίες 
η εύρεση εργασίας, αλλά και η μορφή και οι τρόποι 
οργάνωσης της απασχόλησης συνολικά, αποτελούν το 
βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μεγάλη κοινω-
νική πλειοψηφία και κυρίως η νεολαία.  Πρόκειται για 
μια παρατεταμένη κοινωνική κρίση, η οποία υπερβαίνει 
τους συγκυριακούς δείκτες οικονομικής ανάπτυξης, στη 
βάση των οποίων οι κυβερνήσεις μετρούν και αξιολο-
γούν την κοινωνική ευημερία. 

Μια σειρά από σύγχρονους νεολογισμούς έχει 
κατασκευαστεί προκειμένου να αποδώσει νοηματικά 
αυτή τη νέα, σχετικά, πραγματικότητα: ευέλικτη απα-
σχόληση, εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση, 
εποχιακή απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 
stage, εργασία με μπλοκάκι, ενοικίαση εργαζομένων 
είναι μόνο μερικά από τα πολλά ονόματα και τα πολλά 
πρόσωπα της σύγχρονης εργασιακής πραγματικότη-
τας. Η ελαστική εργασία από περιθωριακή και χρονικά 
προσδιορισμένη πραγματικότητα, τείνει να αποτελέσει 
σήμερα τη βασική εμπειρία απασχόλησης για ένα ολοέ-
να και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Περίπου οι μισές 
εργασίες που δημιουργούνται στην ελληνική οικονο-

μία, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και 
στο δημόσιο τομέα, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο εμπίπτουν 
στην κατηγορία της ελαστικής 
εργασίας. 

Ας προσπαθήσουμε, όμως, 
να δούμε τον κόσμο μέσα από 
τα μάτια αυτών που βιώ-
νουν τη “σύγχρονη” εργα-
σιακή πραγματικότητα. Η 
μαζική ελαστική εργασία, 
ασφαλώς, μεταφράζεται 
σε φτώχεια και διεύρυνση 
των κοινωνικών ανισοτή-
των. Το πρόβλημα όμως 
δεν περιορίζεται μόνο στο 
ζήτημα των οικονομικών 
απολαβών. Μαζική ελα-
στική εργασία σημαίνει 
και μαζική αβεβαιότητα 
και ανασφάλεια για το 
αύριο, υποβάθμιση της 
δημοκρατίας, καθώς ένας 
μεγάλος αριθμός ανθρώπων 
στερείται στοιχειωδών κοινωνικών 

δικαιωμάτων και τέλος, έλλειψη ενός θετικού συλλογι-
κού οράματος για το μέλλον. Ζούμε για πρώτη φορά σε 
μια περίοδο, όπου η νέα γενιά αναμένεται να ζήσει και 
ζει, τελικά, χειρότερα από την προηγούμενη, παρά το 
γεγονός ότι έχει πολλαπλάσια προσόντα και ικανότητες. 
Άλλωστε, η ελαστική εργασία δεν κάνει διακρίσεις με-
ταξύ ανθρώπων με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο: 
αφορά και τον εργάτη στο εργοστάσιο, αλλά και τον 
ωρομίσθιο  εκπαιδευτικό ή τον πολιτικό μηχανικό που 
δουλεύει με μπλοκάκι ως εξωτερικός δήθεν συνεργάτης 
κάποιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας. 

Αυτό είναι στην πράξη και το πραγματικό μέτρο, 
με βάση το οποίο μπορού-

με να αποτιμήσουμε 
συνολικά και την 

εποχή μας: σε 
μια περίοδο ρα-
γδαίας αύξησης 
των γνώσεων, ο 
βασικός φορέας 

της όποιας προό-
δου, ο εργαζόμενος, 

υποβαθμίζεται και αυ-
τοαναιρείται. Δυστυχώς, 

πίσω από τις φουτουριστικές εικό-
νες και αναπαραστάσεις της εποχής μας, ζούμε σε μια 
περίοδο οπισθοχώρησης και αντίδρασης. Οι ενοχλη-
τικοί αφορισμοί “εργασιακός μεσαίωνας”, “σύγχρονο 
δουλεμπόριο” δεν απέχουν και πολύ από την πραγματι-
κότητα. Άλλωστε, υπάρχουν και εργαζόμενοι που δου-
λεύουν δωρεάν, προκειμένου να συγκεντρώσουν 

την ανάλογη εργασιακή εμπειρία, για να γίνουν, κατά 
πάσα πιθανότητα, στη συνέχεια εποχιακοί ή συμβασι-
ούχοι, μπορεί και δια βίου καταρτιζόμενοι, πάντα όμως 
σε απόλυτη ομηρία από κάποιον εργοδότη ή ακόμα χει-
ρότερα από κάποιον κομματικό ή κυβερνητικό φορέα. 

Το ζήτημα δεν είναι συνεπώς να διαλέξουμε ποια 
μορφή ελαστικής απασχόλησης είναι πιο αξιοκρατική 
και νόμιμη, αλλά σε ποιο βαθμό ο πλούτος της εποχής 
μας, οικονομικός και πνευματικός, μπορεί να ανταπο-
κριθεί στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου της ερ-
γασίας. Σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια 
πραγματική αντιστοίχιση ανάμεσα στη γενική πρόοδο 
και την ανάπτυξη με τον βασικό της φορέα τον άνθρωπο 
και τον εργαζόμενο. Από αυτή την άποψη, φοβάμαι ότι 

ο δρόμος για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
συνεχίζει να είναι μακρύς και δύσκο-
λος… 

κείμενο:  
Γιώργος Ασσύριος

σκίτσο:  
 Πάρης Ξινταριανόςc b a

Ζωή λάστιχο
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Μουσική για κάλυψη
κείμενο:  

Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com
c b a

Δημιούργημα των ΜΜΕ ή πραγματικός σαμάνος επαναστάτης; 

“Ο Εκκλησιαστής” παρουσιάζεται ως ένα θρησκευτικό θρίλερ, ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε από τον Luther Blissett. Ο συγγραφέας είναι φανταστικός και σίγουρα δεν πρό-
κειται για τον ποδοσφαιριστή με το ίδιο όνομα. Οι εικασίες για τους πραγματικούς συγγραφείς καταλήγουν στους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, με επικεφαλής τον 
Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος “προδίδεται” από τις ομοιότητες, με άλλα δικά του έργα, στο ύφος και το περιεχόμενο.

Χρησιμοποιούμε αυτή την ιστορία από το χώρο της λογοτεχνίας για να αναφερθούμε σε αντίστοιχες ιστορίες μυστηρίου που εμφανίζονται στο χώρο της μουσικής. Ο “φανταστικός” 
καλλιτέχνης προκαλεί ενδιαφέρον. Ίντριγκα συνοδεύει συζητήσεις σε κύκλους μουσικόφιλων που δεν μπορούν να περιοριστούν στη μουσική ως ήχο και αναζητούν πληροφορίες για το 
υπόβαθρο και τον χαρακτήρα του δημιουργού.

Όταν κάτι αρχίζει, είναι αθώο και αγνό. Εκφυλίζεται όμως όταν επεμβαίνει το marketing και καθίσταται μόδα. Στα σύγχρονα συγκροτήματα, που επανέφεραν τη μόδα του “ανώνυμου” καλ-
λιτέχνη εν έτει 1998, συγκαταλέγονται οι δημοφιλείς Gorillaz. Πίσω από τους τρισδιάστατους εικονικούς χαρακτήρες είναι πλέον γνωστό ότι κρύβεται ο Damon Albarn (των Blur) και ο Jamie 
Hewlett (εικαστικός). Πλήθος άγνωστων μουσικών έχουν, επίσης, συντελέσει στο τελικό αποτέλεσμα. Πουθενά όμως το γκρουπ δεν αντιπροσωπεύεται από φυσικές οντότητες.

Πίσω στο χρόνο και στα μέσα της δεκαετίας του ‘70, οι Residents εμφανίστηκαν να καυτηριάζουν τους σταρ του rock n roll μέσα από μεγάλα μάτια και επίσημη ενδυμασία σε μορφή κο-
στουμιού. Ποτέ δεν παίζουν παλιά γνωστά αγαπημένα και επιτυχίες τους, αφού κάθε τους εμφάνιση αποτελεί μουσικοθεατρική παράσταση που βασίζεται σε διαφορετική ιδέα. Το Νοέμβρη του 
2008, επισκέφθηκαν την Ελλάδα ψάχνοντας για τον “Bunny Boy”, που χάθηκε στην Πάτμο! Άφησαν για λίγο τα μεγάλα μάτια και ντύθηκαν κουνέλια, συνεχίζοντας να μας αποκρύπτουν την 
πραγματική τους ταυτότητα. Σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όμως, είναι εύλογο οι φήμες και οι προσπάθειες ταυτοποίησης των μουσικών να έχουν οργιάσει. Οι Homer Flynn και Hardy 
W. Fox δίνουν συνεντεύξεις, σχεδιάζουν τα εξώφυλλα των δίσκων, αλλά ποτέ δεν παραδέχονται ότι είναι βασικά μέλη των Residents. Ό,τι και αν αποδειχτεί στο τέλος, η αλήθεια είναι ότι οι 
Residents παραμένουν αυθεντικοί και ακολουθούν τη δική τους ιδιαίτερη διαδρομή, χωρίς να επηρεάζονται από τις τάσεις των καιρών και διάφορων εμπορικών σχεδίων. 

Βίντεο στο διαδίκτυο καταγράφουν τον υποτιθέμενο Hopkins 
να αγοράζει δίσκους. Ιστοσελίδα οπαδών αναζητεί την πραγματική 
του ταυτότητα. Ένα ολιγόλεπτο ντοκιμαντέρ περιγράφει την ιστο-
ρία του και τον τρόπο που δημιουργεί μουσική. Συλλογιστικές που 
αποκλείουν και συνδέουν ονόματα, έχουν βάλει σκοπό να απαντή-
σουν στο μοναδικό ερώτημα: 

Ποιος είναι επιτέλους ο Clutchy Hopkins;
Διαβάζοντας τα παραπάνω, περιμένετε να αντικρύσετε έναν 

“θρύλο” με τεράστιο ιστορικό υπόβαθρο. Κι όμως, ο Clutchy 
Hopkins μας συστήθηκε μόλις το 2005 και από τότε κυκλοφορεί 
δίσκο (μπορεί και δίσκους) κάθε χρόνο.

Η μυθοπλασία (;) έχει ως εξής: Γιός ενός μηχανικού ήχου της 
Motown Records (εταιρία που κυκλοφόρησε πολλές από τις μεγα-
λύτερες επιτυχίες της soul), ταξιδεύει στα είκοσί του στην Ιαπωνία 
για να γνωρίσει τη σχολή των μοναχών Rinzai, στην Ινδία για να 
κάνει Yoga και στη Νιγηρία για να μελετήσει κρουστά. Με αυτές 
τις γνώσεις, επιστρέφει στις ΗΠΑ όπου μέχρι τα μέσα ’90 θα συμ-
μετάσχει σε διάφορα jazz, funk, avant garde μουσικά σύνολα, αρ-
νούμενος να εμφανίζεται το όνομά του. Σήμερα ζει σε σπηλιά της 
Καλιφόρνια, είναι γέρος με μακριά μαλλιά και μούσια. Οι μουσικές 
του έγιναν γνωστές όταν άνθρωποι της Ubiquity Records (δισκο-
γραφική που ασχολείται με τη σύγχρονη μαύρη μουσική), έπεσαν 
πάνω σε κασσέτες – δείγματα που είχε αφήσει σε κάποιο δισκοπω-
λείο της περιοχής.

Οι μουσικόφιλοι όμως δεν εφησυχάζουν με ρομαντικές ιστο-
ρίες. Αναζητούν γνωστούς καλλιτέχνες που κρύβονται πίσω από 
τον ιδιοφυή Clutchy Hopkins. Στους επικρατέστερους υποψήφιους 
περιλαμβάνονται οι MF Doom, DJ Shadow, Cut Chemist αλλά και 
οι Beastie Boys (ακούστε τον τελευταίο τους δίσκο και κάντε συ-
γκρίσεις).

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, μόλις κυκλοφόρη-
σε το δεύτερο άλμπουμ για το 2009, με τίτλο “Fascinating Fingers”. 
Η ιστορία λέει ότι όλα τα όργανα παίζονται από τον Hopkins και 
όχι κάποιο λογισμικό (άλλωστε τόσες μουσικές γνώσεις απέκτησε 
από τα ταξίδια του).  Σε δύο δίσκους έχει συνεργαστεί και με τον 
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ντράμερ Shawn Lee. Ψυχεδελική funk, ορχηστρική jazz, ελάχιστοι στίχοι, μελωδίες που άνετα συνο-
δεύουν ταινίες, χαλαρή dub συνθέτουν το ιδιαίτερο ηχοτόπιο. Οι απανταχού φίλοι των drum breaks θα 
ενθουσιαστούν, γιατί μόλις βρήκαν κάτι να ακούν στο σπίτι (σ.σ. drum breaks: μουσικές όπου τα ντραμς 
δεν περιορίζονται στο να κρατούν απλά το ρυθμό, αλλά έχουν κυρίαρχο ρόλο στη σύνθεση με ρυθμούς 
φρενήρεις και κοψίματα, συνήθως παιγμένα από κάποιο πρόγραμμα υπολογιστή και όχι από ντράμερ). 

Εδαφικές συγκρίσεις γίνονται με τους μάστορες του ορχηστρικού funk Meters και τον πειραματιστή 
Moondog (με τον οποίο μοιάζει και στην εμφάνιση).

Φυσικά, ούτε συζήτηση για ζωντανές εμφανίσεις! Μπορεί στο μέλλον, όταν θα αποκτήσει σύνδεση 
ADSL στη σπηλιά. 4



Εγώ είμαι ο...

Ήταν πριν τρία χρόνια όταν στα προάστια του νοτιοδυτικού Λονδίνου σε 
υπόγεια club άρχισαν να στήνονται τα πρώτα πάρτυ του είδους, που έμελλε να 
φέρoουν μία ανανέωση στην ηλεκτρονική μουσική. Υπερβολικά μπάσα που τρί-
ζουν κόκκαλα και οδηγούν σε καρδιακή αρρυθμία, κοφτοί ρυθμοί αργόσυρτοι 
μέχρι άκρως χορευτικοί, στοιχεία funky και tribal (σ.σ. tribal: χρήση κρουστών 
και παραπομπές σε Αφρική). Και το όνομα αυτού Dubstep.

Dubstep λοιπόν είναι ο όρος που ακούγεται πολύ σήμερα στους ηλεκτρονι-
κούς κύκλους και μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν ενσωματώσει στοιχεία του είδους 
στις δουλειές τους, σε μία προσπάθεια συγχρονισμού.

Σίγουρα ο καλλιτέχνης που έκανε το dubstep γνωστό στο ευρύ κοινό είναι ο 
Burial. Πρώτη κυκλοφορία το ομώνυμο άλμπουμ, το 2006, στην πιο αντιπροσω-
πευτική εταιρεία του είδους, την Hyperdub, που φέτος κλείνει 5 χρόνια ζωής και 
το γιορτάζει με μία διπλή συλλογή. Διάφορα σκόρπια κομμάτια σε συλλογές και 
ένα δεύτερο άλμπουμ, που καθιστά πλέον τον Burial ένα σοβαρό καλλιτέχνη. 

Τα σκούρα και μουντά χρώματα των εξωφύλλων που φιλοτεχνεί ο ίδιος, 
αντικατοπτρίζουν πλήρως τη μουσική του. Έξυπνα ενσωματωμένα δείγματα με-
λωδιών και φωνητικών συνδυάζονται με ηχογραφημένη βροχή. Επεξεργασμένες 
μπασογραμμές και μεταλλικοί ήχοι δημιουργούν ένα περίεργο αίσθημα μελαγ-
χολίας. Το συνολικό αποτέλεσμα παραπέμπει σίγουρα σε ήχους της περασμένης 
δεκαετίας. Όλα αυτά συμβάλλουν ώστε κάθε κυκλοφορία να συμπεριλαμβάνεται 
στα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.

Όσοι αγάπησαν κάποτε τη σκηνή του Bristol, με συγκροτήματα όπως οι 
Portishead, Massive Attack, Tricky και Roni Size, θα βρουν στον ήχο του λονδρέ-
ζου Burial έναν άξιο συνεχιστή.

Όμως όλη αυτή η ιστορία έκρυβε μέχρι πρότινος ένα μυστικό. Κανείς δεν 
γνώριζε ποιος είναι ο Burial, πέραν της οικογένειάς του και λίγων ανθρώπων της 
δισκογραφικής. Οι μηδενικές συναυλίες κι οι ελάχιστες συνεντεύξεις οδήγησαν 
σε όργιο φημών. Πολλοί έσπευσαν να οικειοποιηθούν την ταυτότητά του.

Προς πείσμα όλων, μία λιτή ανακοίνωση και μία φωτογραφία με τον πραγ-
ματικό Burial στη σελίδα του στο myspace, έθεσε τέλος στο μυστήριο. Ο Burial 
δεν άφησε άλλο να εκμεταλλεύονται κάτι, που αυτός έκανε από μετριοπάθεια, 
ταπεινότητα και σεβασμό προς τους ακροατές του. Φυσικά από τότε τίποτα δεν 
έχει αλλάξει στη φιλοσοφία του. 

Last Rizla
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μουσική

B u r i a l !
Για όσους δεν έχουν ακούσει τους Last Rizla σε συναυλίες στο Πανεπιστήμιο ή 

στην πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: Αποτελού-
νται από 4 άτομα που φοιτούν στη Σύρο. Η πρώιμη φάση τους ξεκίνησε το 2003. Αλ-
λαγές στο ύφος και το στυλ, σε ονόματα και μέλη (βλέπε μπασίστες), φτάσανε σήμε-
ρα να μας παρουσιάζουν τον πρώτο τους δίσκο με έξι μακροσκελείς συνθέσεις. 

Η χαρά είναι μεγάλη να βλέπεις σήμερα ένα νέο γκρουπ να κυκλοφορεί δίσκο με 
καλή παραγωγή και δωρεάν διανομή. Από την άλλη, αν πρέπει να βρεθούν κάποιες 
μετρικές για να αξιολογηθεί αυτό το πόνημα, τότε αυτές πρέπει να βασιστούν στην 
όρεξη, το πείσμα, τη συνοχή, την εξέλιξη και την αναζήτηση. Η τεχνική αρτιότητα, 
αν μας ενδιαφέρει, είναι κάτι που προέρχεται από την εμπειρία και όλα τα παραπά-
νω. Ακριβώς γι’ αυτό, αν οι Last Rizla συνεχίσουν με την ίδια μέθοδο, έχουν πολλά 
περιθώρια βελτίωσης και ανάδειξης.

Κινούνται στο χώρο του σκληρού ροκ, με κυρίαρχα τα θορυβώδη κιθαριστικά 
στοιχεία, τις εναλλαγές στη χροιά της φωνής, τα dub περάσματα. Η σύνθεση των 
κομματιών δεν ακολουθεί την πεπατημένη εισαγωγή – γέφυρα – ρεφρέν – σόλο κτλ. 
Αλλά μήπως για να πετύχει η αποδόμηση πρέπει να προηγηθεί δόμηση; Όχι πάντα, 
αρκεί να γνωρίζεις τι θες. Έτσι, η ακρόαση του δίσκου πετυχαίνει να εκφράσει συ-
ναισθήματα οργής, αντίστασης κι ελευθερίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνει-
σφέρουν και οι πολιτικοποιημένοι στίχοι. Σίγουρα, η μουσική τους δεν είναι για να 
ακούγεται σπίτι, αφού εκφράζεται καλύτερα στις ζωντανές εμφανίσεις.

Αναζητήστε το δίσκο στη σελίδα τους στο myspace και στη συνέχεια τοποθε-
τήστε τον δίπλα στη ψυχεδελική περίοδο των Pink Floyd, τους Stooges, τους post-
rockers Red Sparowes, τους kraut-rockers Can.

Κυκλοφορεί με σήμα το καλαμάρι

 > http://www.myspace.com/whoisclutchyhopkins

> http://www.myspace.com/burialuk

> http://www.myspace.com/lastrizla

links

κείμενο:  
Χρυσή Πυρουνάκηc b a

ΝΙΚ ΚΕΪΒ 
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙ ΜΑΝΡΟ
Μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης
Εκδ. Τόπος

Στο τελευταίο του βιβλίο, ο πολυ-
τάλαντος Νικ Κέιβ μας παρουσιάζει τη 
ζωή του Μπάνι Μανρό, ενός ερωτύλου 
πλασιέ που πουλάει καλλυντικά και 
όνειρα σε μοναχικές νοικοκυρές στις 
ακτές της νότιας Αγγλίας. Ο απροσδό-
κητος θάνατος της γυναίκας του τον 
φέρνει αντιμέτωπο με την πραγματικό-
τητα της ζωής του κι έτσι με τον εννιά-
χρονο μοναχογιό του ξαναπαίρνει τις 
γνωστές του διαδρομές. Όσο ο Μπάνι 
απασχολείται με τις “πελάτισσές” του, 
ο γιος του περιμένει υπομονετικά στο 
αυτοκίνητο πασχίζοντας να καταλάβει 
τον κόσμο μέσα από τις σελίδες της 
εγκυκλοπαίδειάς του. Στη διάρκεια αυ-
τού του ταξιδιού, ο Μπάνι έρχεται αντι-
μέτωπος με τα απωθημένα φαντάσματά 
του, τη ματαιωμένη σύζυγο, τον ανή-
μπορο πατέρα του, τη σχέση του με το 
γυναικείο φύλο, την ανικανότητά του 
ως πατέρας. Ένα τρυφερό πορτρέτο της 
μυστικής σχέσης πατέρα-γιου αλλά και 
της μυστήριας αντρικής ψυχής. Ένα 
δυνατό road novel, γραμμένο με πικρό 
χιούμορ, πνιγμένο στο σεξ, στα ναρκω-
τικά και στο αλκοόλ.

ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΛΙ
Εκδ. Πατάκης

Στο  “Ο χρόνος πάλι”, η συγγραφέ-
ας περιηγείται στη ζωή της. Η μυθοπλα-
σία συγχέεται με την πραγματικότητα, 
όσα συνέβησαν συγχέονται με όσα θα 
μπορούσαν να έχουν συμβεί, με όσα 
θα ήταν ωραίο να συμβούν. Ένα βιβλίο 
που είναι άλλοτε κοινωνική ιστορία, 
άλλοτε λογοτεχνική κριτική, άλλοτε 
ταξιδιωτική πεζογραφία και άλλοτε η 
καταγραφή μιας προσωπικής φιλοσο-
φίας για την ύπαρξη και για το γράψι-
μο, για τη ζωή στη μεγαλούπολη, για 
την αποτυχία του έρωτα, για τον Σαίξ-
πηρ, για το δίκιο του Κερένσκυ έναντι 
των μπολσεβίκων, για τους αγώνες της 
Φόρμουλα 1 και για τις τηγανητές πα-
τάτες. Μέσα στις σελίδες του οι στιγμές 
ξεδιπλώνονται σαν χάρτης, ενώ τα λο-
γοτεχνικά τοπία είναι τοπία της ψυχής. 
Και ανάμεσα σε όλα, το πέρασμα του 
χρόνου που φέρνει μαζί του μια υπέ-
ροχη παιδική ηλικία, μια νεότητα που 
παρατράβηξε, μια εξέγερση που δεν 
τελείωσε ποτέ.

Μια επινοημένη βιογραφία, ένα 
έργο τιμής στα βιβλία και για το πώς 
η ανάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή 
σου.

ΛΕΣΛΙ ΝΤΑΟΥΝΕΡ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ
Μτφρ. Μαρία Αγγελίδου
Εκδ. Ωκεανίδα

Με το χλομό της πρόσωπο και τα 
λεπτά χαρακτηριστικά της η Σάτσι 
ένιωθε πάντοτε διαφορετική από την 
οικογένεια της και τους φίλους της. 
Όταν ήταν έντεκα χρονών η αυτοκρα-
τορική πριγκίπισσα περνώντας από το 
πανδοχείο του πατέρα της, εντυπωσια-
σμένη από την ομορφιά της, την πήρε 
μαζί της στο παλάτι των γυναικών στο 
Έντο, εκεί που ζούσαν τρεις χιλιάδες 
γυναίκες κι ένας μόνο άντρας, ο νεαρός 
σογκούν. Αλλά η Ιαπωνία αλλάζει. Τα 
Μαύρα Καράβια που έχουν έρθει από 
τη Δύση φέρνουν μαζί τους ξένους 
που θέλουν να την εντάξουν στις αποι-
κιοκρατικές αυτοκρατορίες τους. Το 
παλάτι περικυκλώνεται από εχθρικές 
δυνάμεις και η Σάτσι αναγκάζεται να 
το εγκαταλείψει. Όταν η ζωή της θα 
κινδυνεύσει, ένας άντρας θα τη σώσει 
και θα ξυπνήσει μέσα της τον αληθινό 
έρωτα. Πριν από όλα όμως πρέπει να 
λύσει το μυστήριο της καταγωγής της. 
Ένα επικό μυθιστόρημα που βασίζεται 
σε ιστορικά γεγονότα, ένα μείγμα επι-
κής και ρομαντικής περιπέτειας.

ΣΑΧΑΡ ΧΑΛΙΦΑ
ΠΥΡΙΝΗ ΑΝΟΙΞΗ
Μτφρ. Ελένη Καπετανάκη
           & Αγγελική Σιγούρου
Εκδ. Καστανιώτης

Είναι άνοιξη του 2002 και ο βιβλι-
οπώλης Φάντελ Αλ-Κασάμ ζει με την 
οικογένειά του σε ένα στρατόπεδο δί-
πλα στη Ναμπλούς. Ένας πατέρας και 
οι γιοί του. Ο Ματζίντ, που ζει για τη 
μουσική, και ο Άχμαντ, που είναι ντρο-
παλός, ευαίσθητος και παθιασμένος με 
τη ζωγραφική. Όταν ο Άχμαντ ερωτευ-
τεί ένα κορίτσι της εβραϊκής αποικίας 
η πραγματικότητα θα χτυπήσει αλύπη-
τα οδηγώντας τον στη φυλακή και σε 
θέσεις όλο και πιο ριζοσπαστικές, ενώ 
ο Ματζίντ θα γίνει μέλος της φρουράς 
του Αραφάτ. Η σκληρή αλήθεια του 
πολέμου μέσα από τις ιστορίες δύο 
νέων ανθρώπων, με τους καθημερινούς 
ηρωισμούς, τις πολιτικές προδοσίες και 
τις τρομερές αντιφάσεις που ζουν οι 
Παλαιστίνιοι. Η δύσκολη επιλογή με-
ταξύ τρομοκρατίας και απελευθερωτι-
κού αγώνα, η άνοδος του θρησκευτικού 
φανατισμού, η οικονομική καταστροφή 
και η διαφθορά της παλαιστινιακής κοι-
νωνίας είναι μερικά μόνο από τα θέμα-
τα που η συμπατριώτισσά τους, Σαχάρ 
Χαλιφά, επιδιώκει να περάσει σε αυτό 
το πολυσύνθετο και δυνατό μυθιστόρη-
μα.
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Και ξαφνικά διαβάζω στις εφημερίδες ότι ο κυ-
βερνήτης της Καλιφόρνιας, ο εξολοθρευτής Arnold 
Schwarzenegger, ανακοίνωσε ότι από φέτος θα υπάρ-
χει επίσημη εορτή στην πολιτεία του, στη μνήμη του 
Harvey Milk στις 22 Μαΐου. Μέχρι πέρυσι ο ίδιος κυ-
βερνήτης θεωρούσε ότι η γιορτή δε χρειαζόταν να είναι 
σε πολιτειακό επίπεδο, αλλά σε τοπικό μόνο. Τι συνέβη 
στο ενδιάμεσο;

Το όνομα του Milk ξαναήρθε στην επιφάνεια χάρη 
στην ομώνυμη ταινία του Gus van Sant. Ο Milk ήταν 
ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πολιτικός που εκλέ-
χθηκε στην Καλιφόρνια και από τους πρωτοπόρους των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σύντομη παρουσία του 
στα πολιτικά δρώμενα, μέχρι τη δολοφονία του σε ηλι-
κία σαράντα οχτώ ετών, τάραξε το πολιτικό προσκήνιο. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από 
την ίδια την ταινία όπου αποδίδονται με πολύ πιο άμε-
σο και συναισθηματικό τρόπο από όσες γραμμές και αν 
ξοδέψω από την ύλη του Serious.

Η ταινία δε διεκδικεί κανενός είδους κινηματογρα-
φικής πρωτοτυπίας, ο Van Sant αποφάσισε να θυμίσει 
στο ευρύτερο κοινό τον Harvey Milk, να τον συστή-
σει στους νεότερους, σε μια εποχή που στην Αμερική 
ο συντηρητισμός του Μπους και ο φόβος είχαν αρχίσει 
να ξηλώνουν μία σειρά από κεκτημένα σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Τελικά όμως τι δύναμη μπορεί 
να έχει μία ταινία στις μέρες μας;

Ένα από τα προβλήματα του σύγχρονου κινηματο-
γράφου, που πιθανώς αντικατοπτρίζει και την κοινωνία 
μας, είναι η απομάκρυνσή του από την πολιτική. Το ’60 
και το ’70 μπορούσε κανείς να ανακαλύψει ψήγματα 
πολιτικής αφύπνισης ακόμη και στα γεμάτα αίμα θρί-
λερ τρόμου, που γέμιζαν τις αίθουσες.

Ο κινηματογράφος ως μαζικό μέσο χρησίμευε ιδι-
αίτερα για οποιουδήποτε είδους προπαγάνδα, περνούσε 
μηνύματα στα πλήθη μέσω του ψυχαγωγικού του χα-
ρακτήρα, ήταν ένα ισχυρό όπλο χειραγώγησης, ειδικά 
πριν κυριαρχήσει η μικρή οθόνη. Σε αυτό το πλαίσιο 
υπήρξαν πολλές ιδεολογίες που αποπειράθηκαν, με δι-

αφορετικό βαθμό επιτυχίας, να χρησιμοποιήσουν την 
έβδομη τέχνη για να εκφραστούν. Μάλιστα ένας μεγά-
λος αριθμός ιδεολογιών και κινημάτων κατέληξαν να 
ταυτίζονται με κινηματογραφικά είδη της θεωρίας του 
κινηματογράφου.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, αυτή η τάση μοιάζει 
να φθίνει διαρκώς. Ίσως η έβδομη τέχνη έχει χάσει την 
επιρροή της. Ίσως να έχει χάσει το θάρρος, της εξαρ-
τώμενη τόσο πολύ από τον οικονομικό τομέα. Με ελά-
χιστες εξαιρέσεις κάποια ντοκιμαντέρ που στοχεύουν 
άμεσα στο πολιτικό τοπίο –ο Michael Moore με τις 
επανειλημμένες επιθέσεις του στο πολιτικό σύστημα, 
το οικολογικό ντοκιμαντέρ An Inconvenient Truth, το 
Supersize Me που επιτέθηκε στη McDonald’s– οι ται-
νίες μυθοπλασίας προσπαθούν να αποφύγουν τα κακώς 
κείμενα. 

Μάλιστα πολλές φορές “στρογγυλεύουν” το υλικό 
τους προκειμένου να παραμείνουν πολιτικά ορθές, να 
μην ενοχλήσουν κανέναν και να μην προβληματίσουν 
το κοινό τους. Φαίνεται πως οι θεατές της τελευταίας 
δεκαετίας έχουν τόσα προβλήματα με τα δάνειά τους 
που αδυνατούν να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Ιδέες και 
κινηματογραφικά καρέ δυσκολεύονται να ταυτιστούν. 
Οτιδήποτε ενοχλεί, σπάνια κατορθώνει να φτάσει στο 
κοινό, το οποίο δε δείχνει να ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως.

Και όμως όταν διάβασα την είδηση για τη μέρα αφι-
ερωμένη στη μνήμη του Harvey Milk, όταν ο Obama 
αποφάσισε να τιμήσει τον Milk τριάντα χρόνια μετά το 
θάνατό του, σκέφτηκα πως η ταινία του Van Sant έπαι-
ξε σημαντικό ρόλο. Μία ξεκάθαρα πολιτικά τοποθετη-
μένη ταινία, ενισχυμένη με δύο Όσκαρ, ένα για το σε-
νάριο της και ένα για τον εκπληκτικό Sean Pen. Μπορεί 
να μην ήταν ικανή να ανατρέψει την υπερψήφιση της 
Πρότασης 8 (ενάντια στο γάμο ατόμων του ίδιου φύ-
λου) κατάφερε όμως όχι μόνο να μας τονίσει πόσα απ’ 
αυτά που διεκδίκησαν κάποτε οι άνθρωποι χάνονται, 
αλλά και να αναγκάσει έναν ανένδοτο ρεπουμπλικάνο 
κυβερνήτη να υποκύψει σε άλλο επίπεδο. 

Δεν είμαι σίγουρος αν έκανε την αλλαγή, αν δε θα 
υπάρξουν και άλλες ταινίες έξω από το πολιτικά ορθό 
και καθώς πρέπει, ή αν όσα έγιναν ήταν απλά για να 
κατευνάσουν πιθανές αντιδράσεις. Όμως κάτι είναι κι 
αυτό. Τουλάχιστον ελπίζω...

κείμενο:
Φοίβος Καλλίτσης

phever@gmail.comc b a

ιδέες στο καρέ  Μύκονος
Κινηματογραφικές προβολές στο 
Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο

Κυριακή 15/11 (18:00)
ΤΜΝΤ Χελωνονιντζάκια
Κινούμενα Σχέδια, ΗΠΑ (2007)
Σκηνοθεσία: Κέβιν Μουρνό

Κυριακή 15/11 (20.00), Δευτέρα 16/11 (21.30) 
Milk
Δραματική, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία: Γκας Βαν Σαντ

Κυριακή 22/11 (20.00)
Το ασχημόπαπο και εγώ
Κινούμενα Σχέδια, Γαλλία-Δανία (2006)
Σκηνοθεσία: Μάικλ Χέγκνερ, Κάρστεν Κίλεριτς

Κυριακή 22/11 (20.00), Δευτέρα 23/11 (21.30)
Coco Chanel & Igor Stravinsky
Δραματική, Γαλλία (2009)
Σκηνοθεσία: Γιαν Κουνέν

Κυριακή 29/11 (18.00 & 20.00), Δευτέρα 30/11 (21.30)
Paris 36
Κοινωνική, Γαλλία (2009)
Σκηνοθεσία: Κριστόφ Μπαρατιέ

Κυριακή 6/12 (18.00)
Jungle Jack
Κινούμενα Σχέδια, Δανία (1993)
Σκηνοθεσία:  Στέφαν Φγιέλντμαρκ, Φλέμινγκ Κουίστ 
Μέλερ

Κυριακή 6/12 (20.00), Δευτέρα 7/12 (21.00)
Passengers
Θρίλερ, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Γκαρσία

Κυριακή 13/12 (18.00)
Ταξίδι στη Μελόνια
Κινούμενα Σχέδια, Σουηδία (1989)
Σκηνοθεσία: Περ Όλιν

Κυριακή 13/12 (20.00), Δευτέρα 14/12 (21.30) 
Ακαδημία Πλάτωνος
Κοινωνική, Ελλάδα (2009)
Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

 Σύρος
Κινηματογραφική Λέσχη Εκπαιδευτικών
Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ξεκινά στον κινηματογράφο 
Παλλάς, η προβολή ταινιών από τη νεοσύστατη Κινηματο-
γραφική Λέσχη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σύρου-Τήνου-Μυκόνου. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί 
είναι το “Βαλς με τον Μπασίρ” του Άρι Φόλμαν. Σκοπός 
της Κινηματογραφικής Λέσχης είναι η ευαισθητοποίηση 
του κοινού για διαχρονικά θέματα που προβληματίζουν και 
απασχολούν την καθημερινότητα μας. Η προβολή των ται-
νιών γίνεται 2 φορές το μήνα (κάθε 15 μέρες) και περιλαμ-
βάνει τόσο αφιερώματα, όσο και ταινίες που επιλέγονται 
από το ίδιο το κοινό μέσα από ψηφοφορία. Οι προβολές 
γίνονται ημέρα Πέμπτη στις 21.30 στον Κινηματογράφο 
Παλλάς και η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ. 

Κινηματογραφική Λέσχη της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ο νέος κύκλος προβολών της Κινηματογραφικής 
Λέσχης της Βιβλιοθήκης (Κτίριο Κορνηλάκη, Ηρώων 
Πολυτεχνείου 98) είναι αφιερωμένος στον μεγάλο 
Γερμανό σκηνοθέτη Werner Herzog. Από την επίσημη 
ιστοσελίδα του σκηνοθέτη μαθαίνουμε ότι: “ο Werner 
Herzog (πραγματικό όνομα Werner H. Stipetic) γεννήθηκε 
στο Μόναχο 5 Σεπτεμβρίου, 1942. Μεγάλωσε σε ένα 
απομακρυσμένο ορεινό χωριό στην Μπαβαρία και δεν είδε 
ποτέ κινηματογράφο και τηλεόραση, ούτε χρησιμοποίησε 
τηλέφωνο στα παιδικά του χρόνια. Άρχισε να ταξιδεύει με 

τα πόδια από 14 χρονών. Έκανε την πρώτη του τηλεφωνική 
κλήση στα 17. Δούλευε σαν ηλεκτροσυγκολλητής σε 
ένα εργοστάσιο, ενώ πήγαινε στο σχολείο για να κάνει 
τις πρώτες του ταινίες. Την πρώτη του ταινία την έκανε 
το 1961 όταν ήταν 19 χρονών.  Από τότε έχει γράψει, 
σκηνοθετήσει ή έχει κάνει την παραγωγή σε περισσότερες 
από 40 ταινίες, έχει εκδόσει περισσότερα από δώδεκα 
βιβλία και έχει σκηνοθετήσει άλλες τόσες όπερες.”

Η πρώτη ταινία ξεκινάει στις 19.30 
και η δεύτερη στις 21.30

Τετάρτη 18/11
> Αγκίρε, η μάστιγα του Θεού 
(Aguirre, der Zorn Gottes)
Σινεφίλ, Γερμανία (1972), Διάρκεια: 93’
> Νοσφεράτου (Nosferatu: Phantom der Nacht)
Τρόμου, Γερμανία-Γαλλία (1979), Διάρκεια: 107’

Τετάρτη 25/11
> Φιτζκαράλντο ο τυχοδιώκτης του Αμαζονίου 
(Fitzcaraldo)
Δραματική, Γερμανία (1982), Διάρκεια: 158’
> Το αίνιγμα του Κάσπαρ Χάουζερ 
(Jeder für sich und Gott gegen alle)
Βιογραφική, Γερμανία (1974), Διάρκεια: 110’

Τετάρτη 2/12
> Στρόζεκ (Stroszek)
Δραματική, Αγγλία-Γερμανία (1977), Διάρκεια: 115’
> Kαρδιά από γυαλί (Herz aus Glas)
Δραματική, Γερμανία (1976), Διάρκεια: 93’, Έγχρωμο

Τετάρτη 9/12
> Φάτα Μοργκάνα (Fata Morgana)
Ντοκιμαντέρ, Γερμανία (1971) Διάρκεια: 79’
> Ο καλύτερος μου εχθρός
(Mein Liebster Feind Klaus Kinski)
Ντοκιμαντέρ, Γερμανία-Αγγλία (1999), Διάρκεια: 95’

Πρόγραμμα προβολών στις Κυκλάδες
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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

Ε-αμέ 
Ερμούπολη, Χίου 45, 22810 87870 
Cafe-Deli
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

Στης Νινέττας 
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 7 
Γλυκοπωλείο - Ουζερί
Συλιβάνης 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 86015 
Εστιατόριο
Τα Γιάννενα 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 82994 
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας 
Αζόλιμνος, 22810 62088 
Εστιατόριο
Το Αρχονταρίκι 
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 86771 
Εστιατόριο
Το Κάτι Άλλο 
Ερμούπολη, Στ. Πρωίου 144, 
22810 85058 
Αναψυκτήριο
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
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
> Άνω Σύρος
ΚΕΠ Άνω Σύρου, Δημαρχείο, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”

> 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, Μουσικά Όργανα Yajam, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe-bar Kimbara, 

Cafe Πάνθεον, Cafe Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe Django, Cafe-bar Boheme del 

Mar, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη, Αναψυκτήριο 

“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

> Ποσειδωνία
Πρίντεζης Store

Μύκονος
> Χώρα
ΔΕΠΠΑ Μυκόνου, Scala Shop Gallery, Κρεπερί Αντίπεινα,  

Μίνι Μάρκετ Γέμελος, Island Myconos Travel

> Αργύραινα
Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο 

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

Cafe-bar Yiannis, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Polos Tours, Περίπτερο Διανομής Τύπου

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, FZ Hair Studio

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

Αθήνα
Ταβέρνα του Οικονόμου,  Άνω Πετράλωνα


