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το εξώφυλλο

Στο εξώφυλλο φιλοξενείται φωτογραφία του  
Jordan Makarof από τη σειρά Circus Dayz

Ο Jordan Makarof είναι επαγγελματίας φωτογράφος 
με χαρακτηριστική υπογραφή τα δυναμικά πορτραίτα 

και φωτογραφίσεις μόδας με εξαιρετικά σκηνοθετημένα 
πλάνα. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Portsmouth στην 

Αγγλία και στη συνέχεια εργάστηκε στο Λονδίνο, όπου 
φωτογράφησε πρόσωπα όπως ο James Blunt, η Alice 

Temperlay και το συγκρότημα Kaiser Chiefs. Γυρνώντας 
στην Ελλάδα, ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργάζεται 

με το Δημοσιογραφικό Όμιλο Λαμπράκη, καθώς και τα 
περιοδικά “Κ”, “Ε”, “FHM”, “Status” και “Free”, ενώ 

σύντομα δημιούργησε διάσημα πορτραίτα. 
www.JordanMakarof.com

4 // Ατζέντα 

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

6 // Σύρος 

Χορός, θέατρο, παρουσιάσεις, δρώμενα 

12 // Διαδρομές στη Μύκονο

13 // Σκηνοθεσία και Ιστορία της Τέχνης στην Τήνο

14 // Οι νόμοι της ζούγκλας

Μακριά από εμάς κι όμως τόσο κοντά

16 // Συνέντευξη Νίκου Καραθάνου 

19 // Κόμιξ: Fourth Wall 

20 // Θεατρικός χειμώνας

Η Αιμιλία Βάλβη επιλέγει 4 από τις 340 παραστάσεις 

της αθηναϊκής θεατρικής σεζόν 

22 // Δυστυχώς επτωχεύσαμεν

23 // Κωνσταντίνα Κούνεβα: ένα χρόνο μετά

24 // Οι καλύτερες μουσικές του ‘09

27 // Serious προτάσεις

Η Χρυσή Πυρουνάκη επιλέγει και προτείνει βιβλία

28 // Κακό πράγμα η υστερία

29 // Κινηματογραφικές προβολές

30 // Οδηγός νησιών

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φαγητό, τη 

διασκέδαση και την τέχνη

Μηνιαίο περιοδικό 
Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες

Διανέμεται Δωρεάν

Τεύχος #07
Δεκέμβριος 2009
Ιανουάριος 2010

Διευθύντρια
Τζένη Παπαζιού

Υπεύθυνος σύνταξης
Νικόλας Καμακάρης

Επιμέλεια ύλης
Γιώργος Πυρουνάκης

Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου

Σπήλιος Πέτζας

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Έλενα Αρσένη

Γιώργος Ασσύριος 
Γιάννης Βαβίτσας

Αιμιλία Βάλβη
Βασιλική Γαλανάκη

Σταύρος Διοσκουρίδης
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης

Νικόλας Καμακάρης
Γιώργος Μανίνης

Άννα Μαρτίνου
Χρυσή Πυρουνάκη

Εικονογράφηση
Πάνος Δραμυτινός

Πάρις Ξυνταριανός
Βασίλης Ευδοκιάς
Λευτέρης Φαϊδάς

Επιμέλεια  - 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.

Ο χρόνος λένε είναι σχετικός, μια σύμβαση στην οποία έχουμε συμφωνήσει για να μπορούμε να 
συνεννοηθούμε. Μια σύμβαση τόσο πετυχημένη που πάνω στην αλλαγή του όλοι μας, έστω και αν 
δεν το θέλουμε, αρχίζουμε τους απολογισμούς ή επαναπροσδιορίζουμε τις προσδοκίες μας. 

Τον καινούριο χρόνο θα κάνω αυτό, τον προηγούμενο δεν τα πήγα καλά σε εκείνο, δεν πρόκειται να 
επαναλάβω το τάδε, οπωσδήποτε θα βάλω σε τάξη το άλλο, θα ήθελα να τα καταφέρω καλύτερα με... 
κ.ο.κ. Τι να πρωτομετρήσει κανείς! Τις χαρές, τις λύπες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες! Δεν ξέρω τι 
είναι πιο σημαντικό. Τα όσα γράφονται ή όσα θα γραφτούν; Αυτά που φεύγουν ή αυτά που έρχονται; 
Πιστεύω πάντως ότι είναι και τα δύο χρήσιμα και σίγουρα συνθέτουν το “είναι” μας στο παρόν και 
στο τώρα. 

Για μας η αλλαγή του χρόνου συμπίπτει με την αλλαγή στη ζωή μας. Το 2010 δεν θα είμαστε μόνοι. 
Το πρώτο νέο μέλος θα προστεθεί στην οικογένειά μας. Προσμονή, επιθυμία, ευτυχία. Μέχρι τότε το 
Serious θα κάνει το διάλειμμά του. Και εσείς το δικό σας. Θα επιστρέψουμε στο τέλος του Μάρτη, 
την Άνοιξη.

Έτσι για αλλαγή σκέφτομαι πως καλά τα πήγαμε και φέτος και διατηρώ την πίστη μου για ακόμη 
καλύτερες ημέρες μαζί με όσους αγαπάμε.

Τζένη Παπαζιού
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Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι 

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

έκδοση 3.0. Ελλάδα. 

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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περιεχόμενα

Το              θα κάνει 
ένα μικρό χειμωνιάτικο 

διάλειμμα. 

Το επόμενο τεύχος θα 
κυκλοφορήσει τέλος 

Μαρτίου.

Πέρασμα
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14 Μύκονος
Η αθηναϊκή μπάντα Blues 
Bug εμφανίζεται στην Obati 
σε ρυθμούς disco, soul, funk. 
Έναρξη 22.30.

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

Σύρος
“Ο Αϊ-Βασίλης στη 
φυλακή με τους 83 
αρουραίους”  του Ευ-
γένιου Τριβιζά. Από τη 
θεατρική ομάδα Μίμου 
Άπτου στην Πινακοθήκη 
Κυκλάδων, στις 12.00.

Μύκονος
Προβολή της παιδικής ταινίας Πήτερ 

Πάν ΙΙ, Επιστροφή στη χώρα του 
Ποτέ, στην αίθουσα της ΚΔΕΠΑΜ 

στις 17.00.

Ια
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2010
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Σύρος
Τον “Γαργαληστή”, έναν ξεχω-
ριστό Ληστή που το μόνο που 
κλέβει είναι το αθώο, 
αυθόρμητο, ξεκαρδιστικό 
παιδικό γέλιο, φιλοξενεί το 
Θέατρο Απόλλων στις 28 
και 29 Δεκεμβρίου. Ώρα 
έναρξης 19.00. 2

9
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Μύκονος 
Η ταινία “I am Cuba” (1964) του 
Mikhail Kalatzov με θέμα τέσσερις 
διαφορετικές ιστορίες που εκτυλίσσο-
νται στην προεπαναστατική Κούβα, 
προβάλλεται στο Γρυπάρειο Πολιτι-
στικό Κέντρο, στις 20.00.

Σύρος
Η ομάδα “κι όΜως κινείται” 

παρουσιάζει την παράσταση χορού/
τσίρκου ΑRRIBA - Όταν η σκόνη 
γίνεται χρυσόσκονη. Στο Θέατρο 

Απόλλων στις 21.00.

19

21
Σύρος

Παράσταση του κουκλοθεάτρου 
“Αγριολούλουδο μην Κοιμηθείς” 

για παιδικό και ενήλικο κοινό, 
από το θέατρο κούκλας Κου-

Κλουβάχατα. 
Στην Πινακοθή-

κη Κυκλάδων 
στις 19.00.

23

20

26

Σύρος
Ξεκινάει το αφιέρωμα 
στον ιαπωνικό κινημα-
τογράφο από την Κινηματογραφική 
Λέσχη της Βιβλιοθήκης του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου με τις ταινίες “Ο 
δολοφόνος του Τόκυο” και “Ουγκέ-
τσου Μονογκατάρι”. Ώρες έναρξης 
19.00 και 21.30 αντίστοιχα.

07
15

Climate
Change 

Conference
2009

Στην Κοπεγχάγη από τις 
7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε η Πα-
γκόσμια Συνδιάσκεψη του 
ΟΗΕ για την αλλαγή του 
κλίματος. Η φωτογραφία 
του φόντου τραβήχτηκε 
κατά τη διάρκεια 3μηνης 
αποστολής της Greenpeace, 
που σχεδιάστηκε ενόψει 
της Συνδιάσκεψης της 
Κοπεγχάγης, για την κα-
ταγραφή των επιπτώσεων 
των κλιματικών αλλαγών 
στο Αρκτικό περιβάλλον, 
στην περιοχή του παγετώνα 
Humboldt (Γροιλανδία).

*

Σύρος
Το θεατρικό έργο του 
Ευγένιου Τριβιζά “Το 
όνειρο του σκιάχτρου” 
παρουσιάζεται στο Θέ-
ατρο Απόλλων από το 
σύλλογο Βορειοελλαδιτών 
Σύρου “Ο Μέγας Αλέξανδρος”. 
Ώρα έναρξης 18.30.
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Μια πλούσια σειρά αεροφωτογραφιών της Σύρου περιλαμβάνει το φωτογραφικό λεύκωμα του  
Αριστείδη Κοντογεώργη με τίτλο “Η Σύρος από ψηλά”.
Εικόνες από ψηλά, που καταφέρνουν να αναδείξουν την ομορφιά του φυσικού τοπίου. Απόκρυμνες 
παραλίες, σμιλεμένα βουνά, θαύματα της φύσης, ξεχωριστοί οικισμοί, ξερολιθιές, καλλιέργειες, ξω-
κλήσια, δαντελωτοί βράχοι.
Ο Αριστείδης Κοντογεώργης έχει σπουδάσει φωτογραφία στις ΗΠΑ και είναι κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος. Είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της 
Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας. Έχει πραγματοποιήσει τριά-
ντα ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες 
ομαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο διεθνών ανταλλαγών και φεστιβάλ, ενώ έχουν εκδοθεί 
είκοσι πέντε βιβλία και λευκώματά του. Την έκδοση έχει επιμεληθεί ο Μανώλης Παλαμάρης.

> Θέατρο Απόλλων

> Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στις 18.00

> Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 12.00

>Είσοδος 10 ευρώ

Η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Παπουτσωμένος 
Γάτος και τα Τρία γουρουνάκια παρου-
σιάζονται στο Θέατρο Απόλλων. Δράση 
και κωμικές καταστάσεις ξεδιπλώνονται 
συνοδεία πλούσιας μουσικής, τραγουδιών 
και εντυπωσιακών κοστουμιών.

Σκηνικά–κοστούμια: Π. Τριανταφύλλου, 
χορογραφία: Ν. Βούγιου, μουσική: Σ. Κο-
λοβού, σκηνοθεσία: Ε. Αναστασίου

Παιδικό 
μιούζικαλ

Φωτογραφικό Λεύκωμα θέατρο

info

Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, που γίνεται όλο και λιγότερο προβλέψιμος, χωρίς 
κοινά σημεία αναφοράς αλλά και με πληθώρα πληροφοριών, ερεθισμάτων και επιλογών, 
οι κοινωνικές δομές περνούν κρίση και οι αξίες δοκιμάζονται. Το σχολείο και η οικογέ-
νεια είναι απ’ τους θεσμούς που κλονίζονται περισσότερο και το έργο του γονιού και του 
δασκάλου είναι σήμερα εξαιρετικά δύσκολο. 
Η αύξηση της επιθετικότητας και της βίας ανάμεσα στα παιδιά και τους εφήβους, εντός 
και εκτός σχολικού πλαισίου, είναι ένα απ’ τα φαινόμενα που εκφράζουν τη δυσκολία 
της προσαρμογής των ανθρώπων και των ομάδων τους στις κοινωνικές και πολιτισμικές 
αλλαγές της εποχής.
Η Ένωση Γονέων Δήμου Ερμούπολης σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης “Θησέας 
Κυκλάδων” οργανώνουν αυτή την εκδήλωση-ομιλία για να δημιουργηθεί μια ευκαιρία 
για ενημέρωση, συζήτηση και προβληματισμό, ώστε να κατανοήσουμε λίγο 
περισσότερο τις αιτίες, αλλά και τους παράγοντες που ενισχύουν ή 
αποδυναμώνουν την επιθετικότητα και τη βία στη σχολική κοι-
νότητα. Κεντρικός ομιλητής είναι ο διακεκριμένος εγκλη-
ματολόγος, καθηγητής στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Πανούσης, με πλού-
σιο διδακτικό και συγγραφικό έργο γύρω από τα φαινόμε-
να βίας στη σύγχρονη πραγματικότητα και με μια ματιά 
που συνδυάζει επιστημονική νηφαλιότητα και ανθρωπιά.

Το διπλό πρόσωπο της σχολικής βίας
Ομιλία καθηγητή Γιάννη Πανούση

info
>Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης

>Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στις 18.30 

Ο Αϊ-Βασίλης 
στη φυλακή 
με τους 83 

αρουραίους
Η θεατρική ομάδα Μίμου Άπτου, παρουσιάζει την πρω-
τοχρονιάτικη ιστορία απρόσμενων εκπλήξεων του Ευ-
γένιου Τριβιζά “Ο Αϊ-Βασίλης στη φυλακή με τους 83 
αρουραίους”. Ο Αϊ-Βασίλης συλλαμβάνεται και μπαίνει 
φυλακή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Αιτία, μια κλήση για παράνομη στάθμευση του έλκη-
θρου. Ο χρόνος περνά και είναι πολύτιμος! Τα δώρα θα 
φτάσουν στην ώρα τους;

> Πινακοθήκη Κυκλάδων
> Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 

> Ώρα Έναρξης: 12.00
> Είσοδος ελεύθερηinfo

Μια παράσταση κουκλοθεάτρου για παιδικό και ενήλι-
κο κοινό, από το θέατρο κούκλας ΚουΚλουβάχατα.
Φτάνουν Χριστούγεννα, μα στην Πράσινη Κοιλάδα 
δεν ακούγονται ούτε τραγούδια, ούτε γέλια, ούτε κά-
λαντα. Μέχρι και τα νυχτοπούλια σώπασαν. Μέσα στη 
νύχτα, η Μάγισσα της Καταχνιάς έκανε την εμφάνισή 
της και τους κοίμισε όλους, μ’ ένα ξόρκι. Είναι γνωστό 
πως σιχαίνεται τις μουσικές και τα χαρούμενα πρόσω-
πα, και φέτος το’ βαλε σκοπό να μην ακουστεί χαχανη-
τό! Ποιος θα τη σταματήσει; Ένα μικρό πλασματάκι 
θα περιπλανηθεί αναζητώντας βοήθεια. Θα καταφέρει 
να αντιμετωπίσει τους φόβους του;

Αγριολούλουδο 
μην κοιμηθείς

κουκλοθέατρο

> Πινακοθήκη Κυκλάδων > Τετάρτη 23 & Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 
>Ώρα Έναρξης: 19.00 >Είσοδος 5 ευρώ > Κρατήσεις θέσεων: 22810 81177
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info
> Παρουσίαση Λευκώματος

>Αίθουσα “Γιάννης Ρίτσος” Πνευματικό Κέντρο
>Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στις 20.00 

info
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Α R R I B A
Ότανησκόνηγίνεταιχρυσόσκονη

Μια συνάντηση του χορού με το τσίρκο και την performance, 
ένα θέαμα για μικρούς και μεγάλους παρουσιάζει η ομάδα 
“κι όΜως κινείται”. Πρόκειται για μια συνεργασία χορευτών 
και καλλιτεχνών τσίρκου, όπου παρουσιάζονται κλασικές 
μορφές του παραδοσιακού τσίρκου, σε μια τραμπάλα ανάμε-
σα στο αφελές και υστερικό της σκηνικής τους δράσης και το 
τραγικό της φιγούρας τους. 
Το βασικό τρίο της commedia, ο ακροβάτης, ο γελωτοποιός 
και η μπαλαρίνα, φιγούρες αιχμάλωτες στην επαναληψιμό-
τητα μιας σκηνής αρένας, με αποστολή να μεταπλάσουν το 
ευτελές σε μαγικό. Μια ταπεινή παράσταση για τους μικρούς 
θριάμβους.

Συντελεστές:
Κίνηση/Μουσική: κι όΜως κινείται
Ερμηνεία: Camilo Bentancor, Ερμής Μαλκότσης, Χριστίνα 
Σουγιουλτζή
Τεχνικός επί σκηνής: Μανώλης Βιτσαξάκης
Φως: Βασίλης Καψούρος

Τον “Γαργαληστή”, έναν ξεχωριστό Ληστή που το μόνο που κλέβει είναι το αθώο, αυθόρμητο, ξεκαρδιστικό 
παιδικό γέλιο, φιλοξενεί το Θέατρο Απόλλων στις 28 και 29 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για το μουσικό παραμύθι του Δημήτρη Μπασλάμ, που παρουσιάστηκε πριν λίγες μερες 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο πλευρό του Γαργαληστή εμφανίζεται μια “παρέα” τραγουδι-
στών (Αργύρης Μπακιρτζής, Δημήτρης Μπασλάμ που υπογράφει επίσης τους στίχους και την 
ενορχήστρωση και Φώτης Σιώτας) και μουσικών, η οποία θα ξεδιπλώσει μουσικά την απίθανη 
ιστορία του.

Ο γαργαληστής είναι ένας ληστής που κλέβει γέλιο από τα παιδιά που έχουν πολύ για να το 
δώσει σ’ άλλα που δεν έχουν καθόλου. Ένας σύγχρονος Ρομπέν των Δασών που πήρε πνοή χάρη 
στη φαντασία του μουσικού και παραμυθά Δημήτρη Μπασλάμ κι έκτοτε ταξιδεύει -με τη μορφή 
μιας πολυπρόσωπης και απαιτητικής μουσικοθεατρικής παράστασης σε σκηνοθεσία και αφήγηση 
του Αντώνη Καφετζόπουλου- για να χαρίσει αυθόρμητο γέλιο και αγνή συγκίνηση στους θεατές που τα 
έχουν ανάγκη.

”Ζούσε πριν από χρόνια στα βάθη της Ανατολής ένας παράξενος ληστής, καθόλου εγωιστής, ούτε κι εφοπλιστής, παλαιστής, 
τραγουδιστής, αλλά μέγας ταξιδευτής... Ένας Ληστής που κουβαλούσε μια κόκκινη καρό τσάντα και ταξίδευε από τόπο σε τόπο για 
ν’ ανακαλύψει παιδιά χαρούμενα, που τα έχουν όλα, παιδιά μ’ αγάπη, μ’ ωραία δώρα, παρέα να παίζουν και περίσσια ώρα. Για να 
τους κλέψει, με το γαργαλητό, λίγο γέλιο από το απόθεμά τους και να το μοιράσει -με τη βοήθεια της τρελούτσικης θείας του- σε 
παιδιά που είχαν λίγο. Ίσως πιο λίγο κι από λίγο!”

Τη χορογραφία υπογράφουν ο Δημήτρης Σωτηρίου, ο Camilo Bentancor Gallardo και ο Μανώλης Καρυωτάκης. Το παραμύθι 
του Γαργαληστή παρουσιάζεται εν μέρει εικονοποιημένο από κινούμενα σχέδια που υπογράφει η ομάδα Chickenworks. Τα σκηνικά 
και τα κοστούμια συνυπογράφουν η Ράνια Υφαντίδου και η Αλεξάνδρα Μπουσουλένκα, τους φωτισμούς η Μελίνα Μάσχα και την 
ηχοληψία ο Τίτος Καργιωτάκης. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Θανάσης Θαλασσινός.

Το παραμύθι αρχικά καταγράφηκε σε cd (2005) με αφηγητή τον δημοφιλή ηθοποιό Αντώνη Καφετζόπουλο και συντελεστές τους 
Γιάννη Αγγελάκα, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Σωκράτη Μάλαμα, Μάρθα Φριντζήλα, Γιάννη Χαρούλη και Φώτη Σιώτα.

Στην έντυπη εκδοχή του γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία λίγο πριν διασκευαστεί για τη σκηνή παίρνοντας 
τη μορφή θεατροποιημένης αφήγησης.

se
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 > Δευτέρα 28 & Τρίτη 29 Δεκεμβρίου
> Ώρα έναρξης: 19.00

> Θέατρο Απόλλων
> Είσοδος: 15 ευρώ, φοιτητικό 10 ευρώ

> Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 
> Ώρα έναρξης: 21.00
> Θέατρο Απόλλων
> Είσοδος: 12 ευρώ. Φοιτητικό, παιδικό 8 ευρώ
> Διοργάνωση: Βαρδάκειος Σχολή &
    Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης

info

“Καλικάντζαροι στην πόλη μας”

Εργαστήρι κατασκευής κούκλας 
για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών

Τί είναι οι καλικάντζαροι; 
Που ζουν; 

Τί τους αρέσει να κάνουν τις γιορτές; 
Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου πως τις περνούν; 

Δυο τρίωρα εργαστήρια για τα μυστικά των Καλικάντζαρων από το 
θέατρο Κούκλας ΚουΚλουβάχατα και το Πνευματικό Κέντρο του 

Δήμου Ερμούπολης.

Ο Γαργαληστής 

info
> Δευτέρα 28 & Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009 
> Διάρκεια: 11.00-14.00
> Πινακοθήκη Κυκλάδων
> Κόστος συμμετοχής 15 ευρώ

info
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Το παραμύθι “Ένα μπαλόνι μυστικά” της Βαλεντίνας 
Παπαδημητράκη και της Νικολίας Καραγιάννη επιδιώκει 
ένα μαγευτικό ταξίδι στα μυστικά της παράδοσης και της 
φύσης.

Σε μια πολιτεία, ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά από 
δω, ο Βασιλιάς ήταν τόσο εγωιστής και παράλογος, που διέ-
ταξε τους υπηκόους του να κάψουν όλα τα βιβλία που είχαν 
γραφτεί πριν από τη γέννησή του. Και γιατί αυτό; Μα γιατί η 
ματαιοδοξία του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ήθελε τα πάντα να 
ξεκινούν απ’ αυτόν! 

Κυβερνούσε έτσι για πολλά χρόνια έχοντας βυθίσει το 
λαό του στο σκοτάδι της άγνοιας. 

Κάποτε όμως, ήρθε ένας χειμώνας, όπου τίποτα πια δεν 
ήταν όπως πριν. Ο ουρανός, λες και στέγνωσε ξαφνικά, δεν 

έριξε ούτε στάλα βροχή. Ο ήλιος έκαιγε τόσο δυνατά, που 
τα χωράφια ξεράθηκαν και τα φυτά μαραίνονταν μέρα με τη 
μέρα. 

Αναζητώντας λύση στο πρόβλημα της ξηρασίας, ο Βασι-
λιάς στέλνει απεσταλμένο ένα Χελιδόνι, που θα ταξιδέψει σε 
τόπους μακρινούς. Θα συναντήσει σοφά πλάσματα που, μέσα 
από παραδοσιακά τραγούδια, του παραδίνουν τα μυστικά για 
την αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τη φύση. 

Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι, ηθοποιοί και μουσι-
κοί παρακινούν τα παιδιά να αποφασίσουν για την τύχη του 
ματαιόδοξου Βασιλιά. 

Ένα παραμύθι για την αξία της γνώσης, της παράδοσης 
και της μνήμης, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των 
παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας. 

Κείμενο: 
Βαλεντίνα Παπαδημητράκη - Νικολία Καραγιάννη
Σκηνοθεσία - Μουσική επιμέλεια: 
Βαλεντίνα Παπαδημητράκη
Σκηνικά - Κοστούμια: 
Έμμα Μολλέ
Επιμέλεια κίνησης: Μυρτώ Παπαδοπούλου
Μουσική διδασκαλία - Ενορχήστρωση: 
Έλλη Βασιλάτου
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Άννα Γαρεφαλάκη, Τάσος Καρακύκλας
Λαούτο, κιθάρα, φλογέρα, κρουστά: 
Σταμάτης Διαμαντόπουλος
Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή με το θέατρο Επί Κολωνώ 

> Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 

> Ώρα έναρξης: 18.00

> Θέατρο Απόλλων

11
σύρος

Ένα μπαλόνι 
μυστικά

Θεατρική παράσταση για παιδιά, με ζωντανή μουσική και διαδραστικά στοιχεία

info
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Το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού διοργανώνει το 2010 εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο 
του ανοικτού πανεπιστημίου που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια. Τα σεμινάρια απευ-
θύνονται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, καθώς και σε ενηλίκους. Τα δυο πρώτα σεμινάρια που ξεκινούν τον Ιανουάριο  είναι 
τα ακόλουθα:

Η σκηνοθεσία στον κινηματογράφο

Η σκηνοθέτης Μαρινέτα Κρητικού θα μας εισαγάγει δημιουργικά στον κόσμο του κινη-
ματογράφου ξεκινώντας τα μαθήματα με μια εισαγωγή στις διαδικασίες για τη δημιουργία 
ταινίας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει τη σκηνοθεσία ως τεχνική και τις βασικές μεθόδους 
υποκριτικής μπροστά στην κάμερα. Όλα με προβολή χαρακτηριστικών αποσπασμάτων ται-
νιών.

Βασικής σημασίας θα είναι η πρακτική εφαρμογή όσων θα παρουσιαστούν στα θεωρητικά 
μαθήματα, με το γύρισμα ταινίας μικρού μήκους από τους συμμετέχοντες, το μοντάζ, την 
αξιολόγηση των ταινιών και την παρουσίασή τους.
Διάρκεια σεμιναρίου: 25 ώρες

Εικαστικές εφαρμογές και Ιστορία της Τέχνης

Η Ιστορία της Τέχνης μέσα από καλλιτεχνικές εφαρμογές. Οι ζωγράφοι Ελένη Γλύνη και 
Γιάννης Γκίζης, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Μεταξά, θα παρουσιάσουν εισαγωγικά την 
ιστορική διαδρομή των καλλιτεχνικών εκφράσεων από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα 
και τις διάφορες τάσεις του 20ου, μέσα από πλούσιο οπτικό υλικό. Θα γίνουν επίσης μαθή-
ματα σχεδίου και ζωγραφικής, για μαθητές όλων των επιπέδων.
Διάρκεια σεμιναρίου: 4 μήνες

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο στο μέγαρο του Ιδρύματος 
Τηνιακού Πολιτισμού. Θα ξεκινήσουν το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου και θα είναι 
δωρεάν για όλους.

Εκδηλώσεις από το 
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 

> Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο:

    Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

     84200 Τήνος

     τηλ. 2283029070

     e-mail: info@itip.gr info

Η Scala Shop Gallery στη Μύκονο υποσχέθηκε να 
κρατήσει μια σπίθα αναμμένη στο Ματογιάννι. Τα 
βράδια της Πέμπτης, ο Μάκης Μωράκης με λόγο 
απλό, μεστό και κατανοητό μας ταξιδεύει στο χώρο 
των κινημάτων, στα μεγάλα μουσεία, το χτες και το 
σήμερα της Τέχνης με όχημα την προβολή σειράς 
επιλεγμένων ντοκιμαντέρ. 
Ο πρώτος κύκλος: Από την Αναγέννηση στον Μο-
ντερνισμό, έκλεισε την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου με 
θέμα “Paul Cezanne, ο πατέρας της μοντέρνας τέ-
χνης”. Προηγήθηκαν οι βραδιές με τίτλο: “Ιμπρε-
σιονισμός, ο προθάλαμος του Μοντερνισμού” και  
“Αναγέννηση, το ιταλικό θαύμα”. 
Από τον Ιανουάριο ακολουθούν κύκλοι αφιερωμέ-
νοι σε πρόσωπα και κινήματα, στον Σουρεαλισμό, 
στο Dada, στην Pop Art κ.ά. Στη συντροφιά μας: ο 
Cezanne, ο Rebrandt, o Caravaggio, ο Mondigliani, 
ο Klee, ο Picasso, ο Pollock… 
Πέρα από το εικαστικό, θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος 
τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έζησαν 
οι καλλιτέχνες, όσο και στις προσωπικότητές τους 
που σημάδεψαν την εποχή τους. 

Διαδρομές στην Ιστορία της Τέχνης 

> Ώρα έναρξης: 19.00
> Πληροφορίες: Scala Shop Gallery 
    www.scalagallery.gr, scala@otenet.gr info

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
> “Η απαγωγή του Aϊ-Βασίλη” 
Μουσικό παιχνίδι, μεταμορφώσεις των παιδιών και μια μαγική 
μουσικο-θεατρική παράσταση στην αίθουσα της ΚΔΕΠΑΜ στις 
17.00.
Εργαστήρια, γράμματα στον Αϊ-Βασίλη, ζωγραφική στο πρόσωπο 
και μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση για τους μικρούς συμ-
μετέχοντες.
Τα  δυο τελευταία χρόνια ο Άγιος Βασίλης δεν μοίρασε δώρα  και 
κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει το γιατί. Δυο παιδιά αποφασίζουν 
να βρουν τον Αϊ-Βασίλη και να ρωτήσουν γιατί δεν παίρνουν
δώρα πια. Αφού βρίσκουν τρόπο να ταξιδέψουν στον Βόρειο Πόλο, 
απαγάγουν τον Αϊ-Βασίλη.
Ένας δαιμόνιος ρεπόρτερ αποφασίζει να λύσει το μυστήριο των χα-
μένων γραμμάτων  με τη βοήθεια της νεράιδας των Χριστουγέννων. 
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γεράσιμος Σπαθής. Σύνθεση - Μουσική: Β. 
Μαρκαντώνης.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου
> Live party στην Οbati με τους πληθωρικούς Blues Bug.  Η πιο χορευτική 
μπάντα της Αθήνας σε ρυθμούς disco, soul, funk, RnB. Ώρα έναρξης: 22.30

Τετάρτη 
23 Δεκεμβρίου
> Προβολή της παιδικής 
ταινίας Πήτερ Πάν ΙΙ, 
Επιστροφή στη χώρα του 
Ποτέ, στην αίθουσα της 
ΚΔΕΠΑΜ στις 17.00.
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κείμενο:  
Πάνος Δραμυτινός // panos@dramitinos.gr

είκονογραφηση:
Πάρις Ξυνταριανός  

Σκουλήκι!
Είναι σαφές πως οι νόμοι της ζούγκλας, βασίζονται 

στον ανταγωνισμό μεταξύ όντων που επιδιώκουν την 
υπεροχή ως μέθοδο επιβίωσης. Ο άνθρωπος, όμως, δε 
σταματάει εκεί. Ο ανταγωνισμός δεν εξυπηρετεί μόνο 
τη φυσική του επιβίωση αλλά και την κοινωνική του 
υπεροχή, με μέτρο τους εκάστοτε συμβολισμούς που 
επιτάσσει η κοινωνία, τη συγκεκριμένη ιστορική στιγ-
μή. Έτσι, κάποτε η σωματική δύναμη και το σθένος 
συμβολίζονταν με λιοντάρια και αρκούδες (ίσως για 
τον λόγο αυτό οι αρχαίοι ήρωες να ταυτίζονταν τόσο 

συχνά με ισχυρά όντα, ενώ οι πιο αδύναμοι με τα συ-
νήθη θύματα της τροφικής αλυσίδας). Σήμερα, το μέ-
τρο σύγκρισης φαίνεται να είναι το χρήμα, γι’ αυτό οι 
σημερινοί ήρωες συνδέονται τόσο άμεσα με οικονομι-
κούς άθλους και επιτυχίες. 

Μακριά από εμάς 
κι όμως τόσο κοντά

Παρατηρώντας την επικαιρότητα, τα σημάδια της 
βαρβαρότητας αντιμετωπίζονται με αδιαφορία σα να 
ήταν ένα οποιοδήποτε καθημερινό και δεδομένο βίω-
μα. Όσο δεν είναι στο κατώφλι μας, φαίνεται να μη 
θεωρείται πρόβλημα. Ωστόσο, ένας προσεκτικός πα-
ρατηρητής δε θα παρέβλεπε δείγματα λειτουργίας των 
νόμων της ζούγκλας σε κάθε έκφανση της ζωής: Τον 
βρώμικο ανταγωνισμό που υπάρχει παντού στον αθλη-
τισμό αντί της ευγενούς άμιλλας. Τον “χοιρινό” τρόπο 
που δήθεν πατριώτες εκδιώκουν τους μετανάστες. Το 
απεχθές θράσος των πολιτικών που λένε ψέματα και 
μας προσβάλουν καθημερινά με πρόθεση να μας εξου-
σιάσουν. Την  αδιαφορία των ανθρώπων, που διοικούν 
εταιρίες και που με πρόσχημα την εταιρική επιτυχία 
-αλλά με απώτερο σκοπό μια …Μαζεράτι- τσαλαπα-
τούν άλλους ανθρώπους. Τους απειροελάχιστους αν-
θρώπους πάνω στον πλανήτη που δεν διστάζουν να 
στείλουν άλλους ανθρώπους να διαμελιστούν ή να 
πεθάνουν στους αναρίθμητους πολέμους. Εκείνο το 
χωριό στα βουνά της Βραζιλίας όπου θάβουν τα βρέ-
φη ζωντανά δύο-δύο όταν είναι εκ γενετής άρρωστα. 
Τα συστήματα εξέτασης και αξιολόγησης μαθητών. 
Τα εργοστάσια που απαξιούν να εφαρμόσουν τους 
νόμους περί βιολογικού καθαρισμού και μολύνουν το 
νερό που πίνουμε όλοι. Τα μονοπώλια. Τους τύπους 
με τα ηχοσυστήματα στα αυτοκίνητά τους που διακό-
πτουν συζητήσεις. Τους μπράβους και τους τραμπού-
κους. Όποτε κάποια ομάδα επιβάλλεται στο σύνολο με 
σωματική ή ψυχολογική βία, εφαρμόζει κατά γράμμα 
τους νόμους της ζούγκλας.  

Ας μην ξεγελιόμαστε όμως από την κλίμακα του 
φαινομένου. Αν και το σύνολο των ατομικών μας πρά-
ξεων συνθέτει την εικόνα ολόκληρου του κόσμου, ο 
κάθε ένας από εμάς φαίνεται να πράττει σα να βρίσκε-
ται μόνος του στον πλανήτη.

Μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, αλυσοδένουμε ζώα 
τα οποία ταΐζουμε και τα πάμε βόλτα φορώντας τους 
λουρί στον λαιμό. Όλο και κάποιος χτυπάει τη γυναίκα 
του σε κάποιο διαμέρισμα της μεγαλούπολης. Τόσοι 
γονείς υπαγορεύουν στα παιδιά τους τι θα κάνουν στο 
μέλλον.

Τη δουλειά σου…
Άλλο ένα παράδειγμα είναι η πολιτική κατάστα-

ση στην Ελλάδα. Μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τους 
νόμους της ζούγκλας αν αναλογιστεί κανείς τα κίνη-
τρα με τα οποία ψηφίζουν οι περισσότεροι πολίτες. 
Καταρχήν, ας παραδεχθούμε την υπόθεση πως ο πολι-
τικός κόσμος είναι μια προέκταση της κοινωνίας μας, 
αφού οι άνθρωποι που τον στελεχώνουν προέρχονται 
από αυτήν. Κατ’ αυτή την έννοια, πολιτικός κόσμος 
είμαστε όλοι μας, από 18 χρονών και πάνω. Εντού-
τοις, ομάδες της κοινωνίας συνασπίζονται, αρθρώ-
νουν τα συμφέροντά τους και τα διεκδικούν πιέζοντας 
πρόσωπα που ανελίσσονται στην ιεραρχία της πολι-
τικής, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί να 
έχει η επιτυχία τους στο υπόλοιπο σύνολο. Μέσα στις 
ίδιες αυτές ομάδες, κάθε μέλος διεκδικεί προσωπικά 
συμφέροντα που αντιτίθενται με τη σειρά τους στα 
κοινά συμφέροντα της ομάδας. Ίσως γι’ αυτό, οπο-
τεδήποτε η καφρίλα αντιμετωπίζεται με κηρύγματα 
σχετικά με τις επιπτώσεις της στο κοινωνικό σύνο-
λο, ο φορέας της καφρίλας θέτει ως επιχείρημα την 
αφοπλιστική φράση: “Τι λε ρε φίλε; Κοίτα τη δουλειά 
σου”. Τελικά, ίσως να μην είναι δυνατό να υφίσταται 
η έννοια της πολιτικής όταν κάθε άτομο της κοινωνίας 
πορεύεται με σημείο αναφοράς τον εαυτό του και όχι 
το σύνολο. 

Ίσως…
Σήμερα που διανύουμε τον αιώνα της επικοινωνί-

ας και της πληροφορίας, καλούμαστε ως ανθρωπότη-
τα να συνειδητοποιήσουμε τη σύνδεση των ατομικών 
μας πράξεων με το σύνολο. Εάν αντιλαμβανόμασταν 
τις αναρίθμητες εκφάνσεις των νόμων της ζούγκλας 
στην καθημερινή μας ζωή, μπορεί να συζητούσαμε 
για έναν μελλοντικό κόσμο απαλλαγμένο από αυτούς. 
Ίσως να αναγνωρίζαμε την αξία της αμφισβήτησης 
των παλιών μας ιδανικών και έτσι αυτόματα να διεκ-
δικούσαμε ένα υπερβατικό μέλλον για τον άνθρωπο. 

Θυμάμαι συνειρμικά τον Ταρζάν. Τη φανταστι-
κή ιστορία ενός ανθρώπου που μεγάλωσε μέσα στη 
ζούγκλα ανάμεσα σε ζώα, με αποτέλεσμα να είναι 
σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, και που πολεμού-
σε εκείνους τους “πολιτισμένους” ανθρώπους που 
κόβανε δέντρα, σκότωναν τα ζώα κι έδιωχναν τους 
ιθαγενείς από τον τόπο τους. Οι “πολιτισμένοι” τον 
θεωρούσαν βάρβαρο. Τι ειρωνεία! 
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Οι νόμοι της ΖΟΥΓΚΛΑΣ

Όποτε κάποια ομάδα επιβάλλεται στο σύνολο 

με σωματική ή ψυχολογική βία, εφαρμόζει 

κατά γράμμα τους νόμους της ζούγκλας. 

sese

Αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζωντανά αυτού του πλανήτη -πέρα από τη φυσιολογία- είναι η συνείδηση και η μνήμη. Αυτές οι ιδιότητες μας επέτρεψαν 
να οραματιστούμε το μέλλον και να αναπτύξουμε την τεχνολογία όπως τη βιώνουμε καθημερινά. Πόσο άλλαξε όμως αυτή η “ανάπτυξη” την ποιότητα του ανθρώπου και κατ’ επέ-
κταση των επιλογών του; Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την αρρυθμία που έχει προκύψει από το θέμα της μετανάστευσης σε όλο τον κόσμο, οι πόλεμοι και η έννοια των τάξεων 
στη συλλογική μας συνείδηση, μαρτυρούν μια μεγάλη αντίφαση που αιωρείται αλλά την οποία δεν φαίνεται να αντιλαμβανόμαστε: παρά την τεχνολογική ανάπτυξη, ακολουθούμε 
-ακόμα- ως ανθρωπότητα τους νόμους της ζούγκλας  και μάλιστα με αμέριστη αφοσίωση. Απόδειξη ότι ακόμα χρησιμοποιούμε πηγαίες εκφράσεις αυτών των νόμων, βαθιά ριζωμένες 
στο υποσυνείδητό μας: Ο δυνατότερος  υπερισχύει, όλα επιτρέπονται, φάε πριν σε φάνε, κάθε ένας για τον εαυτό του, ο θάνατός σου η ζωή μου και άλλα.
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> Βρίσκεστε σε πρόβες. Θέλετε να μας πείτε τι ετοι-
μάζετε και με ποιους;
Παίζω στην παράσταση “Δωδέκατη Νύχτα” σε σκη-
νοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου μαζί με μια μεγάλη 
ομάδα ηθοποιών. Θα ανέβουν δυο έργα σε μια κοινή 
παράσταση με πολύ εκλεκτούς ηθοποιούς. Είμαστε 
συνολικά 16, μεταξύ των οποίων η Λυδία Φωτοπού-
λου, ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Χρήστος Λούλης, 
η Ιωάννα Παππά, η Μαρίζα Τριανταφυλλίδη. Η πα-
ράσταση θ’ ανέβει αρχικά στο θέατρο Αλίκη στις 31 
Ιανουαρίου. 

> Ήσασταν πρόσφατα υποψήφιος στα βραβεία Κά-
ρολος Κουν. Οι διαδικασίες βράβευσης πώς σας φαί-
νονται;
Ξέρετε ο ηθοποιός είναι ένα άκρως εγωιστικό πλάσμα. 
Όταν του πεις “σ’ αγαπώ”, τον κολακεύεις. Είναι επιρ-
ρεπής σε οποιαδήποτε κολακεία και χειρονομία. Θυ-
μάμαι παλιά μου λέγανε ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
μετά την παράσταση, έλεγε “μη μου πεις πώς ήμουνα, 
πες μου πως μ’ αγαπάς”. Είναι στη φύση του ηθοποιού 
ν’ αρέσει, αυτό πολλές φορές είναι κι ελάττωμα. Σχε-
τικά με τα βραβεία τώρα, δεν έχω καλή γνώση των φο-
ρέων και των ανθρώπων που τα δίνουν, αλλά πολλές 
φορές δεν ξέρω εάν βραβεύονται αυτοί που παίρνουν 
τα βραβεία ή αυτοί που τα δίνουν. Είναι ένας θεσμός 
που στην Ελλάδα κουτσοπερπατάει. Οι θεσμοί των 
βραβείων δεν έχουν πάντα το ανάλογο κύρος και την 
αξιοπιστία και θεωρώ ότι εκφράζουν τη γνώμη ορισμέ-
νων ανθρώπων.

> Ωστόσο εσείς είστε ένας καλλιτέχνης που έχετε βρα-
βευτεί. Η παράσταση “Οκτώ γυναίκες κατηγορού-
νται”, την οποία έχετε σκηνοθετήσει, έχει αποσπάσει 
το δεύτερο βραβείο καλύτερης παράστασης, ενώ έχει 
βραβευτεί και για τα κοστούμια και το φωτισμό.
Ναι, αν και για μένα η συγκεκριμένη αναγνώριση 
κατέχει πολύ χαμηλή θέση στη λίστα. Το βραβείο το 
πήρα όταν είπα στους συναδέλφους μου ότι θέλω να 
κάνουμε αυτή τη δουλειά και δέχτηκαν. Μετά πήραμε 
την αναγνώριση από το κοινό, μέσα από την επιτυχία 
που είχε η παράσταση. Τα βραβεία είναι μια ιστορία 
πολλές φορές όχι χρήσιμη.

> Βρίσκεστε στη μη εμπορική πλευρά του θεάτρου. 
Πώς κάνετε τις επιλογές σας;
Τις επιλογές τις κάνω με γνώμονα την καρδιά μου και 
τα όνειρά μου. Βάζω ένα χάρακα και ορίζω πού θέλω 
να ταξιδέψω και με ποιους.

> Τι είναι πιο σημαντικό, το έργο ή οι συντελεστές; 
Πόσο σας ενδιαφέρει η ομάδα που υλοποιεί μια πα-
ράσταση;

Ο ηθοποιός πάντα λέει ιστορίες. Όταν πει καλές ιστο-
ρίες, μετράνε. Βέβαια είναι αμφίδρομη η σχέση. Μπο-
ρεί να έχεις μια εκπληκτική ιστορία και να μην την 
πεις καλά. Υπάρχει ένας συναγωνισμός στο θέατρο, 
ποιος είναι καλύτερος, η ιστορία ή εγώ που παίζω. 
Στην πραγματικότητα δεν είναι κανένας από τους δυο. 
Αυτό που ισχύει είναι η ιστορία με ήρωα εσένα.

> Έχετε υποδυθεί σπουδαίους και απαιτητικούς ρό-
λους. Πόσο εύκολο είναι να βρεις στοιχεία του εαυτού 
σου σε μυθικής διάστασης πρόσωπα;
Είναι συστατικό του ηθοποιού αυτό. Φυσικά δεν είσαι 
βασιλιάς, δεν έχεις κάνει κατορθώματα, δεν έχεις πει 
αυτές τις λέξεις που λένε οι μεγάλοι ήρωες στα έργα, 
δεν έχεις τραγουδήσει έτσι, αλλά ο άνθρωπος τα έχει 
στο κύτταρό του όλα. Αυτή είναι η δουλειά του καλ-
λιτέχνη.

> Εσείς έχετε κάποια προτίμηση σε ρόλους;
Έχω μια προτίμηση σε ρόλους που έχουν μια δραμα-
τουργική ανύψωση και πτώση. Σε ρόλους που έχουνε 
μερίδιο στην ιστορία. 

> Πολλοί λένε για σας ότι είστε ένας από τους ση-
μαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς σας. Πώς σας 
ακούγεται αυτό;
Πρόκειται για τις κλασικές ελληνικές ταμπέλες. Όταν 
είσαι μικρός σε λένε πολλά υποσχόμενο, όταν μεγα-
λώσεις λίγο σε λένε σημαντικό και όταν γεράσεις σε 
βραβεύουν με μια μεγάλη διάκριση. Είναι ένας δρό-
μος που όλους τους κολακεύει αλλά δεν θέλουν όλοι 
να τον περπατήσουν. Ας σε λένε σημαντικό, αυτό που 
έχει σημασία είναι όχι τόσο να είσαι σημαντικός εσύ, 
αλλά να είναι σημαντικά αυτά που κάνεις.
 
> Πιστεύετε πως υπάρχουν ταλαντούχοι ηθοποιοί και 
σκηνοθέτες στις μέρες μας;
Ο Θεός μοιράζει το ταλέντο σε κάθε εποχή και σε κάθε 
γενιά. Φυσικά βγαίνουν ταλαντούχοι, υπάρχουν άν-
θρωποι που ονειρεύονται. Φυσικά υπάρχουν νέοι άν-
θρωποι καταπληκτικοί που έρχονται και καταπληκτι-
κοί μεγάλοι που φεύγουν. Τώρα τι κοινή συνισταμένη, 
τι ιστορία φτιάχνουμε μαζί ως τόπος και ως Έλληνες, 
ποιους θέλουμε να πούμε καλούς, ποιους να βραβεύ-
σουμε και ποιους όχι είναι μέσα σε εισαγωγικά. Έχει 
πάντα σχέση με το τι ζητάνε η Ελλάδα και οι Έλληνες. 
Συνήθως δεν μας αρέσουν τα τωρινά παραμύθια μας, 
ώστε να βρούμε τους τωρινούς ταλαντούχους ανθρώ-
πους. Ζούμε λιγάκι στο παρελθόν. Μας αρέσουν πάντα 
τα πριν και συγκρίνουμε πάντα τη ζωή μας με τα πριν. 
Πάντα συμβαίνουν πράγματα σημαντικά. Αν θέλετε 
να δείτε κάτι μεγάλο, δεν ξέρω ποια στιγμή θα έρθει 
αυτό.

> Πώς βιώνετε τη σκηνοθετική ιδιότητα σε σχέση με 
αυτή του ηθοποιού;
Έχεις ευθύνη άλλων πραγμάτων. Είσαι ηγέτης μιας 
ομάδας, όχι μόνο του εαυτού σου όπως ο ηθοποιός 
που έχει να σκεφτεί μόνο το ρόλο του. Πρέπει να εμ-
φυσήσεις και να εμπνεύσεις ανθρώπους. Πρέπει να 
καταθέσεις ένα σχέδιο επί χάρτου και οι συντελεστές 
να το ταξιδέψουν και να το κάνουν πράξη. Είναι μία 
διαφορετική δουλειά.

> Η σκηνοθετική εμπειρία σας έχει αλλάξει και ως 
ηθοποιό; στον τρόπο που λειτουργείτε;
Ναι μ’ έχει κάνει λιγότερο ατίθασο απέναντι στους 
σκηνοθέτες.

> Τι σας άφησε η εμπειρία της δουλειάς με τον Ντί-
μιτερ Γκότσεφ στους “Πέρσες”, μια παράσταση που 
αποδοκιμάστηκε έντονα στην Επίδαυρο;
Νιώθω ότι είναι μέσα στο πλαίσιο της αλλαγής της 
ζωής. Είναι μερικά πράγματα που αλλάζουνε από τη 
φύση τους. Πεθαίνουν κάποια και έρχονται κάποια 
άλλα, καινούργια. Το  σμίξιμο αυτών των πραγμάτων 
δεν γίνεται χωρίς αντιδράσεις. Δεν είναι θέμα θετικού 
ή αρνητικού ή ποιος έχει δίκιο. Κανείς δεν έχει δίκιο. 
Έτσι συμβαίνει. Ο Γκότσεφ είναι ένας Ευρωπαίος 
σκηνοθέτης. Έκανε μια ευρωπαϊκή παράσταση. Δεν 
έκανε μια επιδαύρια παράσταση, απλώς παίχτηκε στην 
Επίδαυρο. Το τι είναι επιδαυρικό, το τι είναι θέατρο, το 
τι είναι αρχαία τραγωδία, είναι ερωτήσεις που δεν μπο-
ρώ εγώ να τις απαντήσω, ούτε νομίζω κανείς μπορεί.

> Γιατί πιστεύετε ότι αποδοκιμάστηκε τόσο αυτή η 
παράσταση;
Στις παραστάσεις οι αποδοκιμασίες είναι από μια με-

Καραθάνος
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Τζένη Παπαζιού

Ο Νίκος Καραθάνος είναι ένας ηθοποιός που 
δίνει στο σανίδι την ψυχή του. Ανοιχτός στις 
αλλαγές και τολμηρός σε ότι αφορά το δι-
αφορετικό έχει πάρει μέρος σε σπουδαίες 
παραστάσεις και έχει υποδυθεί ρόλους με 
τρόπο συναρπαστικό.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς πως συ-
γκαταλέγεται στους σημαντικότερους ηθοποι-
ούς της γενιάς του, αν και ο ίδιος δεν αποδέχεται 
χαρακτηρισμούς και προτιμάει να θεωρούνται 
σημαντικά τα όσα κάνει και όχι ο ίδιος.
Σκηνοθέτης της πολύ επιτυχημένης και βρα-
βευμένης παράστασης “8 γυναίκες κατηγορού-

νται”, μιλάει για την εμπειρία στην πολυ-
συζητημένη παράσταση “Πέρσες” 

που αποδοκιμάστηκε στην 
Επίδαυρο και στην οποία 

ο ίδιος συμμετείχε ερ-
μηνεύοντας σπαρα-

χτικά το ρόλο του 
Ξέρξη.

Έχουμε γίνει εξυπνότεροι, έχουμε γίνει καλύτεροι, 
έχουμε καλύτερες ιδέες, φτιάχνουμε καλύτερα 
σκηνικά και μουσικές, παίζουμε καλύτερα. 
Η αγάπη όμως για ένα έργο -αλλά και προς τους 
ανθρώπους- δεν έχει εξελιχθεί...

Νίκος

Έχουμε 
ο ένας
την ανάγκη 
του άλλου
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ρίδα του κοινού, συνήθως για κάποιους λόγους πατριωτικούς. 
Ας πούμε στην περίπτωσή μας, αποδοκιμάστηκε γιατί μια 
αρχαιολόγος είπε μην πατάτε τη θυμέλη (θυμέλη είναι βωμός 
στο κέντρο της ορχήστρας των αρχαίων ελληνικών θεάτρων). 
Κάποιοι μετά το ’50 θεώρησαν αυθαίρετα ότι η θυμέλη είναι 
ιερός χώρος. Έτσι, γιατί θέλουμε κάτι ιερό στο χώρο. Γιατί 
έχουμε την τάση να “ιεροποιούμε” όλους τους αρχαίους μας 
χώρους κάνοντάς μας “καλύτερους”. Το θέατρο όμως είναι μια 
ζωντανή υπόθεση. Το ιερό διαπραγματεύεται, είναι μέσα στις 
λέξεις, δεν είναι στο πού πατάμε. Τώρα από κει και έπειτα, μία 
παράσταση αρέσει ή δεν αρέσει και αυτό εξαρτάται από πολλά 
πράγματα. Ξέρετε, αυτήν την παράσταση την παίξαμε εκτός 
από την Επίδαυρο και σε άλλα αρχαία θέατρα, στα οποία δεν 
υπήρξε καμία αντίδραση.

> Πώς βιώνει ένας ηθοποιός τις αποδοκιμασίες; 
Οι ακραίες εκδηλώσεις είναι κάτι ζωντανό και ως τέτοιο είναι 
πάντα ωραίο και ανεκτίμητο. Το να προσπαθείς να πεις κάτι 
στον κόσμο κι εκείνος ν’ αντιδράσει δεν είναι εύκολο. Βέβαια 
την αποδοκιμασία την εισπράττεις ως μια μορφή βίας. Είναι 
σαν να σ’ έχουν χτυπήσει και να πονάς μετά από δυο μέρες. 
Από την άλλη, το θέατρο πάντοτε είχε να κάνει λίγο με το πο-
δόσφαιρο. Μην κοιτάτε που το κλείσαμε σε μικρούς χώρους. 
Το κλασικό θέατρο, το μεγάλο θέατρο, πάντοτε είχε να κάνει 
με τον πολύ κόσμο διαφορετικών μαζών. Βέβαια ο “ποδοσφαι-
ρικός μας πολιτισμός” είναι υπό συζήτηση. Είναι ένας αγώνας, 
δεν μπορώ να πω σε κανέναν να μη μιλήσει. Είναι αδύνατον. 
Άλλωστε όταν μιλάει κάποιος δεν μιλάει μόνο σε μένα, μιλάει 
και στους υπόλοιπους δέκα χιλιάδες που είναι στο χώρο και 
που του απαντάνε. Ο καθένας εχει δικαίωμα να εκφράζεται. 
Πολλές φορές μια βαρετή παράσταση που χειροκροτείται βα-
ριά, χλιαρά, που κρυώνει τις καρδιές, ίσως είναι χειρότερο. 

> Είστε ένας καλλιτέχνης που τολμάτε. Το έχετε μετανιώσει 
κάποιες φορές;
Πάντοτε το θέατρο είναι ένα ρίσκο. Πάντοτε είναι μια ακρο-
βασία. Είναι όπως το νερό στο φαΐ. Δε μπορεί να γίνει αλλιώς. 
Δεν προχωράς με σιγουριά και ασφάλεια.

> Σκέφτεστε πότε πότε ως ηθοποιός την τηλεόραση;
Η τηλεόραση είναι λίγο συνώνυμη της καλλιτεχνικής μου ηλι-
κίας. Η οποία στην αρχή ήταν ένα τέρας που το φοβάσαι, μετά 
το τέρας έγινε κατοικίδιο και μετά μεταμορφώθηκε σε μια με-
γάλη γηραλέα γάτα που την έχεις απλώς στο σπίτι. Η ελληνική 
τηλεόραση είναι ένα μέσο. Και η οποία  έχει να κάνει με ιστο-
ρίες και ανθρώπους. Όταν ακούς κοντές και μικρές ιστορίες δε 
σ’ αρέσει να συμμετέχεις.

> Με τον κινηματογράφο τι σχέση έχετε; Σας ενδιαφέρει 
επαγγελματικά;
Ο ελληνικός κινηματογράφος είναι ένα είδος εξαιρετικά τα-
λαιπωρημένο και κακοποιημένο. Είναι ένα δύσκολο πράγμα, 
δεν υπάρχει καθόλου παιδεία. Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι 
και ιστορίες αλλά και περίεργοι θεσμοί και έλλειψη χρημά-
των. Πολλές φορές οι κινηματογραφιστές έχουν πληρώσει με 
τα σπίτια τους και με τη ζωή τους το άθλημα του να κάνουν 
μια ταινία. Βέβαια στον κινηματογράφο παίρνεις αναγκαστικά 
περισσότερο ρίσκο. Γιατί λες μια ιστορία δικιά σου και όχι 
μια ιστορία του Σαίξπηρ, του Αισχύλου ή του Ευριπίδη. Και 
καλείσαι να την πεις καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ η κίνηση 

των “Κινηματογραφιστών στην Ομίχλη”. Είναι ζωντανοί, νέοι 
άνθρωποι με πολύ ωραίες ταινίες. Κάτι έγινε, κάτι συμβαίνει, 
κάτι πιέζουν, κάτι προσπαθούν. Λένε όχι όλοι μαζί σε κάτι. Θα 
τρελαινόμουν να το έβλεπα αυτό και στο θέατρο.

> Βλέπετε να υπάρχει στο θέατρο μια ομαδική δράση για να 
προχωρήσουν τα πράγματα;
Όχι. Οι ηθοποιοί στο θέατρο δεν είναι ομάδα. Οι ηθοποιοί στο 
θέατρο είναι μικρές ομάδες ή μεγάλοι πρωταγωνιστές. Από μι-
κρές ομάδες έχουμε καμιά δεκαριά, μεγάλους πρωταγωνιστές 
έχουμε καμιά διακοσαριά. Είναι πολλοί. Δεν μπορείς να κά-
νεις δημοκρατία με μικρά φέουδα. Στα λόγια τη θέλουν αλλά 
είμαστε ανώριμοι. Ίσως κάποια στιγμή, κάποιος καιρός μας 
αναγκάσει να το κάνουμε. 
Είναι ένα συστατικό του Έλληνα καλλιτέχνη που του αρέ-
σει να είναι χωρισμένος και διαφορετικός και πολλές φορές 
ψάχνει τη διαφορετικότητά του κρατώντας τους άλλους απ’ 
έξω. Ξέρετε, πιστεύω ότι μας λείπει η αγάπη. Έχουμε γίνει 
εξυπνότεροι, έχουμε γίνει καλύτεροι, έχουμε καλύτερες ιδέες, 
φτιάχνουμε καλύτερα σκηνικά και μουσικές, παίζουμε καλύ-
τερα. Η αγάπη όμως για ένα έργο -αλλά και προς τους αν-
θρώπους- δεν έχει εξελιχθεί. Αγάπη σημαίνει προσφορά, μια 
κάποια ανιδιοτέλεια, μια θυσία, μια πίστη. Σήμερα ο ένας έχει 
την ανάγκη του άλλου. Το κοινό πάντα το ζητάει αυτό. Το κοι-
νό -αν αφαιρέσετε την Επίδαυρο- είναι σχεδόν αθώο. Δεν ήταν 
εκεί στο έγκλημα... Σκοπός δικός μας είναι να αποφασίσουμε 
τι θα του δείξουμε. Δεν μπορείς να καθίσεις με το στέμμα σου 
και τις ταμπέλες που σου βάζουν τα βραβεία και οι εφημε-
ρίδες. Αυτά είναι όλα κοσμήματα για το ντουλάπι. Αν είσαι 
ζωντανός, ελεύθερος να διαλέξεις τι ζωή θέλεις, τότε αρχίζει 
μια θαυμάσια περιπέτεια.

Οι ηθοποιοί στο 

θέατρο είναι μικρές 

ομάδες ή μεγάλοι 

πρωταγωνιστές. 

Από μικρές ομάδες 

έχουμε καμιά 

δεκαριά, μεγάλους 

πρωταγωνιστές έχουμε 

καμιά διακοσαριά. 

Είναι πολλοί. Δεν 

μπορείς να κάνεις 

δημοκρατία με μικρά 

φέουδα...

Νίκος Καραθάνος
σενάριο - σχέδιο: Λευτέρης Φαϊδάς c b a 
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κείμενο:  
Αιμιλία Βάλβη // aimiliavalvi@yahoo.gr c b a

Θεατρικός χειμώνας

Δεκέμβριος του 2009 και να που ξεχασμένα (;) μανιφέστα ανασύρονται εμμονικά να συντροφεύσουν τον πόθο μιας κάποιας αλλαγής. Και στην τέχνη. Στους δύσκολους 
καιρούς κάποιες ψυχές παίρνουν δύναμη κι απαντοχή κάπως έτσι. Άλλοτε για να ανακουφίσουν τη μοναξιά τους με την παρήγορη διαπίστωση πως  -ναι, δεν σκέφτομαι μόνον 
εγώ έτσι –δεν είμαι μόνος– , άλλοτε για να μοιραστούν τον θυμό και να τον μετατρέψουν σε δράση κι άλλοτε για απλή, απενεχοποιημένη απόλαυση. Θέατρο. Ένας χώρος που 
ακόμα είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρουσία... 

340 παραστάσεις περιλαμβάνει το μενού της σεζόν για τη θεατρική Αθήνα! 36 κλασικό ρεπερτόριο, 77 σύγχρονο, 79 ελληνικό, ερευνητικό θέατρο, παιδικό θέατρο, λυρικό 
θέατρο, χοροθέατρο, performances και multi shows.

Εάν αγαπάτε το θέατρο,
...εάν πιστεύετε συνειδητά ότι η θεατρική τέχνη είναι εξίσου ευγενής, εξίσου όμορφη με τις άλλες τέχνες,
...εάν νιώθετε ντροπή και αηδία βλέποντας το ασήμαντο, το φθηνό, 
...τον καμποτινισμό και την κερδοσκοπία να την ευτελίζουν μέρα με τη μέρα,
...εάν θέλετε να επανακτήσει μια τιμητική θέση στη ζωή της χώρας μας και την αποστολή του στον κόσμο,
...εάν πιστεύετε ότι οι μεγάλοι κλασικοί μας συγγραφείς, όταν παίζονται απλά, έξυπνα και ειλικρινά, ξαναβρίσκουν 
την πρώτη τους λάμψη και μπορούν να εμπνεύσουν τους συγγραφείς του σήμερα,
...εάν θέλετε οι νεότεροι, οι πιο δυνατοί και ανεξάρτητοι δημιουργοί να ξαναπάρουν
στα χέρια τους το θέατρο, απ’ όπου τους εξοστράκισαν, και λένε ό,τι έχουν να πούν,
μην επαφίεστε στη δυσαρέσκειά σας. 
Δράστε μαζί μας. 
Στηρίξτε την προσπάθεια των δημιουργών. 
Φανείτε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που σας έχουν.
Νέοι του Σήμερα, καινούργιοι Θεατές, ελάτε να κτίσουμε ένα θέατρο αντάξιο της παράδοσής μας, της νικηφόρας 
ενέργειάς μας, αντάξιο των ποιητών και του λαού, ένα θέατρο αντάξιό σας.

Σκηνοθεσία: Ιωάννα Μιχαλακοπούλου, 
Ερμηνεύουν: Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Κατερίνα Μαραγκού, 
Μετάφραση: Ε. Μπελλιές, Σκηνικά-κοστούμια: Γ. Πάτσας, 
Μουσική: Ε. Ρεμπούτσικα
Ο Αλεξέι Αρμπούζοφ, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της με-
ταπολεμικής Ρωσίας (τότε Σοβιετικής Ένωσης), γράφει μια βαθιά συγκι-
νητική και τρυφερή ιστορία για τη συνάντηση δύο μοναχικών ανθρώπων 
σ’ ένα παραλιακό θεραπευτήριο. Μοναχικός κι ερμητικά κλεισμένος στον 

εαυτό του ο Ροντιόν, εξωστρεφής και τρυφερή προς όλους η 
Λύντια, συναντιούνται στις αρχές του φθινοπώρου, αλλά 
και στις αρχές του φθινοπώρου της ζωής τους, και μια 
περίεργη χημεία δημιουργείται σε αυτό το αντιφατικό 
δίδυμο. Οι δύο μεταιχμιακής ηλικίας ήρωες αρχίζουν να 
φτιάχνουν γέφυρες μεταξύ τους γιατί συναισθάνονται ότι 
η μόνη λύση στην εσωτερική αναταραχή του ενός είναι η 
συμπληρωματική παρουσία του άλλου.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Αλεξέι Αρμπούζοφ

Σκηνοθεσία: Στ. Φασουλής, Διασκευή: Στ. Φασουλής, Θ. Νιάρχος, Ερ-
μηνεύουν: Ν. Μεντή, Φ. Κομνηνού, Τ. Τρύπη,  Γ. Νταλιάνης, Μ. Ζορμπά 
κ.ά., Σκηνικά: Ε. Παπαγεωργακοπούλου, Κοστούμια: Ντ. Βαχλιώτη, 
Μουσική: Θ. Οικονόμου
Η Ελλάδα του μεσοπολέμου, της κατοχής και του εμφυλίου περνάει μπρο-
στά από τα μάτια μας μέσα από τις ζωές της Νίνας και της Εκάβης. Ο αγώ-

νας τους για επιβίωση και ένα καλύτερο αύριο, δοσμένος με τρυφερότητα, 
χιούμορ αλλά και σκληρότητα, αντικατοπτρίζει την ελληνική πραγματικό-
τητα της εποχής. Με πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, το μυθιστόρημα 
του Κώστα Ταχτσή, αφού απορρίφθηκε από τρεις εκδοτικούς οίκους, 
εκδόθηκε το 1962 με χρήματα του ίδιου του συγγραφέα και τον κα-
θιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους της γενιάς του.

Σκηνοθεσία: Γ. Λεοντάρης. Από την ομάδα Κανιγκούντα, 
Ερμηνεύουν: Μ. Κεχαγιόγλου, Θ. Δήμου, Σ. Κεκέ, Ρ. 
Τσιλιγκαρίδου, Μ. Μαγκανάρη, Π. Μάλαμας κ.α., 
Σκηνικά-κοστούμια.: Θ. Ιστικοπούλου, 
Μουσική: Β. Ματζούκης
Η ομάδα Κανιγκούντα γνωστή από τις παραγωγές 
της “Ηλέκτρα”, “Η Βοσκοπούλα” και “Γένεσις Νο2” 
επιλέγει να παρουσιάσει μια απολαυστική κωμωδία 
του 19ου αιώνα. Το έργο του Ηλία Καπετανάκη εκθέτει 
ανελέητα τη φαυλότητα, τον καθωσπρεπισμό, την ανοη-
σία, την αμορφωσιά και τη μιμητικότητα των Αθηναίων αστών 
της εποχής του με τέτοιο τρόπο ώστε οι αναλογίες με το 
σήμερα να μοιάζουν κωμικά ανατριχιαστικές.   

Το Τρίτο Στεφάνι

Βεγγέρα

Σκηνοθεσία: Στ. Λιβαθινός, Ερμηνεύουν: Τ. Κουλίεβα, Δ. Τάρλοου,
 Γ. Μπινιάρης, Φ. Μοσχάτος, Ρ. Μπολώτας, 
Σκηνικά-κοστούμια: Ε.Μανωλοπούλου, Μουσική: Χ. Γιαζιτζιάν
Γιορτάζοντας τα δεκάχρονα του Θεάτρου Πορεία ο Δημήτρης 
Τάρλοου επιστρέφει στο εναρκτήριο έργο της εταιρίας Δό-
λιχος, “Το Κτήνος στο Φεγγάρι” με τους ίδιους συντε-
λεστές της τότε επιτυχημένης παράστασης, δέκα χρό-
νια μετά. Πρόκειται για τη γλυκόπικρη ιστορία ενός 
ζευγαριού Αρμένιων προσφύγων, του φωτογράφου 
Αράμ και της ανήλικης “νύφης από φωτογραφία”, 
Σέτα, που καταφεύγει στην Αμερική με το όνειρο 
μιας καινούργιας ζωής και την ελπίδα της ενσωμάτω-
σης σε μια ανοίκεια χώρα, λίγο μετά τη γενοκτονία του 
λαού τους από τους Τούρκους. 

Θέατρο Άλμα // Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομινάτου 15-17, 210 5220100 

sese
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ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 
του Ρίτσαρντ Καλινόσκι
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Στις 22 Δεκέμβρη 2008 η Κωνσταντίνα Κούνεβα δέχεται επίθεση με καυστικό οξύ στο πρόσωπο, κα-
θώς επιστρέφει από τη δουλειά της. Από τότε νοσηλεύεται, συνεχίζει να μη βλέπει καθαρά, μιλάει με 
τραχειοτομή και καταπίνει στοιχειωδώς, γιατί ο οισοφάγος της έχει καεί. Σε αυτόν τον ένα χρόνο που 
πέρασε από τη δολοφονική επίθεση εναντίον της, η ελληνική κοινωνία συνειδητοποίησε, με τον πιο 
δραματικό τρόπο, τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα: τους εργολάβους ενοικίασης εργαζομέ-
νων, την εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους εργασίας και τους απάνθρωπους όρους απασχόλησης 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και κυρίως των μεταναστών.

Ο αγώνας της Κωνσταντίνας αποκάλυψε σε όλους μας το πραγματικό πρόσωπο της σύγχρονης 
μεταπολιτευτικής Ελλάδας: η δημοκρατία μας μπορεί ν’ αφορά τη δυνατότητα επιλογής πολλών -αν 
και παρόμοιων- τηλεοπτικών προγραμμάτων ή διαφορετικών, κατά βάση άχρηστων, καταναλωτικών 
προϊόντων, σε καμιά περίπτωση όμως δε σχετίζεται με τους χώρους εργασίας και με τη δυνατότητα 
των πολλών να διεκδικούν καλύτερους όρους απασχόλησης και, κυρίως, αξιοπρέπεια. Αυτή την αξιο-
πρέπεια των απλών ανθρώπων είναι που κάποιοι δεν ανέχονται στην ελληνική κοινωνία, ιδίως από μια 
γυναίκα και μάλιστα μετανάστρια και γι’ αυτό αποφάσισαν να τη σκοτώσουν. 

Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, η Κωνσταντίνα και ο αγώνας της ήταν ένα μεγάλο μάθημα. 
Μας δίδαξε πώς ο άνθρωπος που αγωνίζεται και έχει το δίκιο με το μέρος του δε μπορεί να νικηθεί 
από καμιά εξουσία μικρή ή μεγάλη: αδιάφορο. Μας έδωσε κουράγιο να δούμε την πραγματικότητα μ’ 
έναν πιο αποφασιστικό και ενεργητικό τρόπο και πάνω απ’ όλα μας ξεβόλεψε από τις αυταπάτες μας 
και απ’ όλα εκείνα τα διανοητικά σχήματα που κατασκευάζουμε καθημερινά για να νομιμοποιήσουμε 
την αδράνειά μας. Πριν μπορεί να νιώθαμε ανίσχυροι απέναντι σε μια πραγματικότητα που μας επι-
βάλλεται, σήμερα μαζί με την Κωνσταντίνα μπορούμε να δούμε ότι τίποτα δεν είναι ανίκητο μπροστά 
στο πάθος για δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το διατύπωσε, με συγκλονιστικό τρόπο, μια 
συναδέλφισσα της: 

“Ένιωσα, για πρώτη φορά, υπερήφανη που είμαι καθαρίστρια”. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη προσφο-
ρά της Κούνεβα. Στην υπερηφάνεια και στην αυτοπεποίθηση που ένιωσε ο κόσμος της εργασίας. Η 
αθέατη πλευρά της πραγματικότητας έγινε και πάλι ορατή, η επιβεβλημένη σιωπή έσπασε.

Το τεράστιο κίνημα συμπαράστασης που αναπτύχθηκε στη συνέχεια, έφερε στο προσκήνιο της 
δημόσιας συζήτησης τα ζητήματα της ελαστικής απασχόλησης και των συνδικαλιστικών ελευθεριών 
στους χώρους εργασίας. Πέρα από την τρομοκρατία των ελλειμμάτων και τη μείωση της κερδοφορίας 
των τραπεζών υπάρχουν και οι άνθρωποι του μεροκάματου, πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε και 
οικοδομείται η όποια κοινωνική ευημερία. Πάνω από όλα, όμως, κατακτήθηκε ένα σημαντικό ηθικό 
πλεονέκτημα. Κατανοήσαμε όλοι μας -ή όσοι θέλουμε να κατανοήσουμε- ότι ο κόσμος της αγοράς 
και της επιχειρηματικότητας που επί δύο δεκαετίες αποτελεί για τους κυβερνώντες το υποτιθέμενο 
επιστέγασμα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ο κόσμος που οι σύγχρονοι επαγγελματίες της ιδεο-
λογίας έχουν επιγραμματικά ονομάσει “τέλος της ιστορίας” είναι βαθιά ανήθικος και απάνθρωπος. Η 
Κωνσταντίνα νίκησε, κατά συνέπεια, όχι στο στενό πεδίο των συγκεκριμένων κατακτήσεων, αλλά στο 
πεδίο της ηθικής, δίνοντας θάρρος και κουράγιο σε όλους τους ανώνυμους ανθρώπους να συνεχίσουν 
να αγωνίζονται, να ελπίζουν και να ονειρεύονται. Το καθημερινό, το ανώνυμο, απέκτησε και πάλι τη 
διάσταση που του αξίζει. Οι κοινωνικές ιεραρχήσεις ανατράπηκαν. 

Ένα χρόνο βέβαια μετά ο κόσμος συνεχίζει να μην είναι αγγελικά πλασμένος. Κάποιοι μάλιστα, 
επιδιώκουν να σκοτώσουν ξανά την Κούνεβα, αυτή τη φορά μέσα από ό,τι την αντιπαλεύει ιδεολογι-
κά: τη φιλανθρωπία και την επικοινωνιακή διαχείριση υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων. Η Κούνε-
βα δεν αγωνίστηκε για ένα σπιτάκι στα Πετράλωνα, ούτε έχει ανάγκη από φορτισμένες συγκινησιακά 
τηλεοπτικές παραστάσεις υψηλής ακροαματικότητας. Ο ηθικός της ορίζοντας ξεπερνά το μικροαστικό 
μικρόκοσμο των media και την αγωνιώδη αναζήτηση προσωπικών λύσεων σε συλλογικά προβλήματα. 
Όσο θα κυκλοφορούν ελεύθεροι οι δολοφόνοι της, όσο  θα συνεχίζουν να υπάρχουν εργολάβοι ενοικί-
ασης εργαζομένων, σύγχρονο δουλεμπόριο και εργοδοτική τρομοκρατία, το παράδειγμα της Κούνεβα 
θα συνεχίζει να εμπνέει. Το ποτάμι πίσω δε γυρνά...

Η περίφημη φράση που εκστόμισε ο Χαρίλαος Τρι-
κούπης εν έτει 1893,  σηματοδοτεί ακόμα και σήμε-
ρα την παραδοχή της παταγώδους αποτυχίας σε κάθε  
έκφραση της ζωής. Ο εφιάλτης της “πτώχευσης” στο 
επίπεδο της οικονομίας, φιγουράρει εκ νέου ως μια 
δυσοίωνη προοπτική - και όχι μόνο για τη χώρα μας- 
στην κατακλείδα της παγκόσμιας κρίσης. Αυτό μας 
καθιστά για άλλη μια φορά ομήρους στα σχέδια των 
“μαθητευόμενων μάγων” που εν πολλοίς προκάλε-
σαν αυτήν την κρίση …

Η διεθνής οικονομική κατάσταση συνθέτει ένα 
εξαιρετικά δύσκολο παρόν, το οποίο με τη σειρά του 
προδιαγράφει ένα ακόμη δυσκολότερο μέλλον. Εδώ 
αξίζει να αναφερθεί παρενθετικά ότι στη χώρα μας η 
υπόθεση της κρίσης μοιάζει με καρικατούρα, αφού 
αποτελεί πάγια μικροπολιτική τακτική των κομμά-
των εξουσίας να “αποκαλύπτουν” την καταστροφική 

πολιτική των προηγούμενων όταν αναλαμβάνουν τη 
διακυβέρνηση (η θεωρία περί καμένης γης είναι μια 
παλιά ιστορία  που απλώς εξιστορείται από άλλα χεί-
λη). 

Όσο κι αν η ανάλυση των οικονομικών δεδομέ-
νων, των αιτιών και των συνεπειών της κρίσης απο-
τελεί αντικείμενο των ειδικών επιστημόνων, είναι 
κοινή αίσθηση ότι το ισχύον οικονομικό σύστημα 
της ελεύθερης αγοράς πνέει τα λοίσθια,  πριν ακόμη 
διαμορφωθεί η νέα πρόταση από την κοινωνική ζύ-
μωση, γεγονός που προκαλεί ανασφάλεια και φόβο. 
Αν μη τι άλλο, είναι ευκαιρία να αναλογιστούμε εάν, 
πριν από την οικονομική “πτώχευση”, προηγήθηκε 
μια άλλη, αυτή της κοινωνίας, που ίσως μας οδηγεί 
στο κύκνειο άσμα της εποχής… 

Δυστυχώς επτωχεύσαμεν, λοιπόν, διότι αποδε-
χτήκαμε μοιρολατρικά να μας μετατρέψουν από πο-
λίτες σε καταναλωτές και μάλιστα με δανεικά, αφού 
αυτό χρειάζεται για να τραφεί και να επιβιώσει το 
αδηφάγο τέρας της ελεύθερης αγοράς. Το “σκέφτο-
μαι, άρα υπάρχω” έγινε ανενδοίαστα “χρωστάω, άρα 

υπάρχω”, με αποτέλεσμα μια πλασματική –άρα και 
εύθραυστη– ευημερία των αγαθών και όχι των αν-
θρώπων...

Δυστυχώς επτωχεύσαμεν, διότι θυσιάσαμε την 
αειθαλή και ουσιαστική γνώση στη συσσώρευση τίτ-
λων σπουδών προς επαγγελματική αποκατάσταση, με 
στόχο όχι να ζήσουμε καλύτερα αλλά πλουσιότερα. 
Το μυαλό μας, εργαλείο απεριόριστων δυνατοτήτων, 
αντί να επεξεργάζεται γνώσεις και να αναζωογονεί-
ται από αυτές, έγινε ένας απλός διαχειριστής τερά-
στιου όγκου πληροφοριών κι ως εκ τούτου ανίκανο 
να κρίνει και να παράγει σκέψη...

Δυστυχώς επτωχεύσαμεν, διότι μας υποχρέ-
ωσαν να αποφασίσουμε ότι πρέπει να ζούμε για να 
δουλεύουμε κι όχι το αντίστροφο. Η καριέρα -και το 
όποιο κοινωνικό prestige  αυτή προσδίδει- εξάντλησε 
το χρόνο μας, που έμεινε άδειος από φίλους, παρέες, 
οικογένεια κι ενδιαφέροντα, παραδίδοντας μας υπερ-
φίαλους, κενούς, στο τέλος της ημέρας. Αποκτήσαμε 
τα πάντα, αλλά δεν έχουμε με ποιον να τα μοιρα-
στούμε.

κείμενο:  
Νικόλας Καμακάρης

είκονογραφηση:  
 Βασίλης Ευδοκιάςc b a

κείμενο:  
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ΔΥΣΤΥΧΩΣ
Επτωχεύσαμεν

Και τώρα τι ακούω; Μήτε ο εγκληματίας δε μπορεί να κοιμάται ήσυχος!
[...]Η χυδαιότητα, λένε, δεν καταφέρνει τίποτε μόνη της 

Κανείς δεν ξεμπερδεύει μόνο μ’ ένα φόνο
Μ. Μπρέχτ

ένα χρόνο μετά
Κούνεβα
Κωνσταντίνα
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Οι καλύτερες
μουσικές του 

κείμενο:  
Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.comc b a

Στη Florence έχουμε αναφερθεί και σε παλαιότερο άρθρο, με αφορ-
μή την εμφάνιση της στην Ελλάδα. Ήταν η λυρική κυρία της pop για τη 
χρονιά που τελειώνει. Λυρική όχι μόνο επειδή η φωνή της αγγίζει πολύ 
υψηλές οκτάβες, αλλά και γιατί οι ενορχηστρώσεις εμπεριέχουν όργα-
να όπως η άρπα. Ο δίσκος κυκλοφόρησε ως επιστέγασμα της φήμης 
της, που είχε ήδη διαδοθεί μέσα από το myspace, με τραγούδια όπως το 
“Dogs days are over”, “Rabbit heart” και “You’ve got the love”. 

se24
μουσική

‘09
Ως είθισται, κάθε μουσική στήλη που σέβεται τον εαυτό της (!) επιχει-

ρεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή μία ανασκόπηση με τα καλύτερα άλμπουμ του 
“μουσικού έτους” που κλείνει (λίγο νωρίτερα είναι η αλήθεια από το ημερο-
λογιακό έτος, αφού τα άλμπουμ που κυκλοφορούν από Δεκέμβρη και μετά, 
υπολογίζονται στην επόμενη χρονιά). Έτσι κι εμείς, θα προσπαθήσουμε να 
σας παρουσιάσουμε, ανά είδος, τις μουσικές κυκλοφορίες της χρονιάς που 
θεωρούμε σημαντικότερες.

Μουσική πλέον υπάρχει άφθονη, για όλα τα γούστα, ακόμα και για τα πιο 
απαιτητικά. Νέα γκρουπ ηχογραφούν πρόβες από το γκαράζ του σπιτιού τους 
και την επόμενη μέρα μπορεί να βρεθούν στο εξώφυλλο του NME (New Musical 
Express). Από την άλλη, καταξιωμένοι μουσικοί συνεχίζουν να παραδειγματίζουν 
και να δείχνουν το δρόμο προς τη συνέπεια, τη συνέχεια και την αντοχή. 

Όλα αυτά σήμερα συμβαίνουν στο διαδίκτυο, μέσα από τα λεγόμενα “social 
media” (βλέπε myspace.com, last.fm κ.ά.). Αφθονεί λοιπόν η ποικιλία και η 
ελευθερία, αφθονεί παράλληλα και η υπερπληροφόρηση του ακροατή. Απόρ-
ροια αυτού είναι η μείωση της πραγματικής (όχι της ανταλλακτικής) αξίας κάθε 
μουσικού έργου. Μέχρι την προηγούμενη δεκαετία, ο μουσικόφιλος αγόραζε ένα 
βινύλιο ή cd και το άκουγε για μήνες μέχρι να το λιώσει, μαθαίνοντας στίχους, 
συντελεστές, εξώφυλλα κτλ. Σήμερα κατεβαίνουν καθημερινά στο σκληρό δίσκο 
πολλά gigabyte μουσικής, ενώ ο ελεύθερος χρόνος για την ακρόασή τους περι-
ορίζεται. Αντίδοτο σε αυτό βρίσκεται στην τάση να μην δίνεται πλέον σημασία 
στις ολοκληρωμένες δουλειές – τα ολοκληρωμένα άλμπουμ – αλλά μόνο σε απο-
σπάσματα αυτών, μέσω δηλαδή των τραγουδιών που τείνουν να γίνουν επιτύχια, 
τα λεγόμενα single. 

Πού κατευθύνεται λοιπόν το μουσικό εξαγόμενο προϊόν; Με αυτό το θέμα θα 
ασχοληθεί η μουσική βιομηχανία. Ο καλλιτέχνης πάντα θα βρίσκει το δρόμο προς 
τον ακροατή (που έχει πάντα δίκιο;) με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Κλείνοντας τη μικρή παρουσίαση της σύγχρονης πραγματικότητας του μου-
σικόφιλου, επιστρέφουμε στο κεντρικό θέμα του άρθρου. Οι κυκλοφορίες του 
2009 δεν εμφάνισαν κάποιο άλμπουμ ορόσημο. Είχαν όμως πολύ ποιοτικές παρα-
γωγές, εξέχουσες συνεργασίες και αναβίωση ήχου παλαιότερων δεκαετιών (όπως 
συμβαίνει άλλωστε συχνά τα τελευταία χρόνια).

Οι δημοφιλείς (της Pop)
Η pop ως το πιο δημοφιλές είδος μουσικής πάντα χαρακτηρίζεται 

από την εμπορικότητα, την εκνευριστική προώθηση των καλλιτεχνών 
και τη δύναμη της εικόνας. Μέσα όμως από την απαστράπτουσα Lady 
Gaga που προορίζεται να γίνει η νέα Madonna, πάντα θα υπάρχει κάτι 
που μπορεί να κάνει την pop πιο γήινη και φιλική προς το μέσο ακρο-
ατή. 

Jack Peñate
Everything is new  

(XL Recordings)

Αφήνοντας πίσω τα blues και το rockabilly του πρώτου δίσκου, 
ο Peñate επιστρέφει για να κατακτήσει το δικό του μερίδιο στο χώρο 
της pop. Η φωνή του δίνει τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί soul ένα 
άλμπουμ με στοιχεία χορευτικά αλλά και μελαγχολικά, βραζιλιάνικους 
ρυθμούς και βρετανική ποπ. Η σμίξη τόσο αντιδιαμετρικών στοιχείων 
ευθύνεται άραγε για το ότι οι μελωδίες του είναι γνώριμες, ακόμα και αν 
τις ακούς για πρώτη φορά; 

Rock το κιθαριστικό
To rock της τελευταίας δεκαετίας περνάει κρίση. Δεν εμφανίζονται πια τα μεγάλα 

γκρουπ, ενώ οι U2 πουλάνε ακόμα 30.000 εισιτήρια σε μία μέρα στην Ελλάδα. Η φετινή 
χρονιά στο rock σημαδεύτηκε κυρίως από επιστροφές. Επιστροφές καλλιτεχνών της 
περασμένης δεκαετίας που μας ξαναθυμήθηκαν είτε με επανένωση είτε με νέες συνερ-
γασίες.

Them 
Crooked 
Vultures 

Them Crooked Vultures  (RCA)
Αναρωτιέστε τι γίνεται όταν ο μπασίστας των Led Zeppelin (John Paul Jones), ο 

τραγουδιστής και κιθαρίστας των Queens of the Stone Age (Josh Homme) και ο ντρά-
μερ των Foo Fighters και Nirvana (Dave Grohl) αποφασίζουν να ενώσουν τις ορέξεις 
τους; Βγάζουν ένα δίσκο ορόσημο για το σκληρό ροκ. Ας ελπίσουμε ότι μ’ αυτό τον 
τρόπο καλωσορίζουμε την υπερ-μπάντα της νέας δεκαετίας

Dinosaur Jr 
Farm  (Jagjaguwar)

Οι δεινόσαυροι μπορεί να μεγάλωσαν αλλά φαίνεται ότι διατηρούνται καλά. Όσοι 
άκουγαν alternative/grunge και λίγο παραπέρα, εκεί στα τέλη ‘80 αρχές ‘90, σίγουρα 
θα μνημονεύουν τα άλμπουμ “Bug” και “Green Mind”. Στο δεύτερο άλμπουμ μετά την 
επανένωση τους το 2007, θυμίζουν τι σημαίνει κιθαριστικό ροκ. Βρώμικα εφέ στην 
κιθάρα αλλά και αναδυόμενο συναίσθημα από στίχους και φωνή. 

Μουσικές από παντού
Χρόνια τώρα έχει ξεκινήσει η τάση για αναζήτηση μουσικών που προέρχονται από χώρες 

εκτός Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, τις λεγόμενες και “μουσικές του κόσμου”. Μάλι-
στα τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται και στην Ελλάδα φεστιβάλ αποκλειστικά με τέτοιες 
μουσικές, ενώ υποστήριξη υπάρχει και από τα ραδιόφωνα.

Tinariwen
Imidiwan: 

Companions
(World village)

Αντάρτες από το Tuareg που αφήσανε τα όπλα και πιάσανε τις κιθάρες. Ταξιδεύουν σε 
όλον τον κόσμο διαδίδοντας τους ηλεκτρικούς ήχους της Σαχάρας. Αργόσυρτοι κυκλικοί ρυθ-
μοί με blues και rock αναφορές. Αν οι Dire Straits ζούσαν στην έρημο, θα ακούγονταν σαν 
τους Tinariwen. 4
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τζάνκι
η οριστική έκδοση
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Στην ίδια σειρά:

Κουέντιν Ταραντίνο
Inglourious Basterds

Πίτερ Τεµπλ
Στη διαβολεµένη µέρα

Μάρτιν Πριντς
Ο ληστής µαραθωνοδρόµος

Ουίλιαµ Μπάροουζ και Τζακ Κέρουακ
Και έβρασαν οι ιπποπόταµοι στις γούρνες τους

Έκτορας Αποστολόπουλος
Χνουδωτός απεσταλµένος

Θανάσης Σκρουµπέλος
Ο µπαλτάς και άλλες ιστορίες

Ντέιβιντ Πις
Καταραµένη οµάδα

Φίλιπ Ντικ
Ο άνθρωπος στο ψηλό κάστρο

Ubik

Τζον Ντίξον Καρ
Ο ασώµατος άνθρωπος

Νεοκλής Γαλανόπουλος
Η παραλλαγή του Γιώργου ∆αρσινού

Θάνατος από το πουθενά

Ο Ουίλιαµ Σ. Μπάροουζ (William S. Burroughs,
1914-1997, φωτογραφία εξωφύλλου) δηµοσίευσε
το πρώτο (ηµιαυτοβιογραφικό) µυθιστόρηµά του,
το Junky, το 1953. ∆υο χρόνια πριν είχε κατά
λάθος σκοτώσει τη γυναίκα του, ενώ έπαιζαν µε-
θυσµένοι τον «Γουλιέλµο Τέλλο», µια πράξη που
τον οδήγησε στη φυλακή και στο ψυχιατρείο. 
Πιο γνωστά του έργα τα µυθιστορήµατα Naked
Lunch (1956/ εκδ. Τόπος, 2010), Queer (1986/ εκδ.
Τόπος, 2010) και Exterminator! (1973), και οι τρι-
λογίες Nova Express (The Soft Machine, Nova Ex-
press, The Ticket That Exploded) και Red Night
Trilogy (Cities of the Red Night, The Place of Dead
Roads, The Western Lands). 
Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί επίσης το βι-
βλίο που έγραψε µαζί µε τον Τζακ Κέρουακ: Και
έβρασαν οι ιπποπόταµοι στις γούρνες τους, το
πρώτο µυθιστόρηµα της γενιάς των µπιτ.

Έκανε την καθιερωµένη ερώτηση. «Γιατί πιστεύετε πως έχετε
ανάγκη τα ναρκωτικά, κύριε Λι;»
∆εν υπάρχει αµφιβολία πως, όταν κάποιος σου κάνει αυτή την
ερώτηση, δεν γνωρίζει το παραµικρό για την πρέζα.
«Τη χρειάζοµαι για να σηκωθώ το πρωί απ’ το κρεβάτι, 
τη χρειάζοµαι για να πλυθώ και να βάλω κάτι στο στόµα µου».
«Εννοώ την οργανική σας εξάρτηση».
Σήκωσα τους ώµους µου. Αυτός περίµενε να του κάνω τη διά-
γνωση και να τον βγάλω από τον κόπο. 
«Γιατί µε φτιάχνει».

Το Τζάνκι είναι ένα µυθικό βιβλίο, ένα διερευνητικό µυθιστό-
ρηµα του άγριου κόσµου των ναρκωτικών ουσιών. Με αυτό
το πρώτο του βιβλίο ο Μπάροουζ αναδείχθηκε ως ο κατεξο-
χήν συγγραφέας του εφιαλτικού αγώνα ενάντια στα ναρκω-
τικά και της εξάρτησης από αυτά, εµπειρία που τον βασάνιζε
σε όλη σχεδόν τη ζωή του. 
Το Τζάνκι είναι το πρώτο βιβλίο που απερίφραστα αρνήθηκε
να παρακάµψει την ηθική, την ιατρική, τη νοµοθετική και την
πολιτική υποκρισία που περιβάλλουν το ζήτηµα του εθισµού.
∆υστυχώς, και γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, αυτό το τολ-
µηρό βιβλίο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Αυτή η νέα, οριστική έκδοση, που έγινε µε αφορµή τα πενηντά-
χρονα του Τζάνκι και που ο Τόπος επίσης παρουσιάζει σε νέα
µετάφραση, στηρίζεται στα πρωτότυπα χειρόγραφα και σε
όλη τη σύγχρονη βιβλιογραφία, αποκαθιστώντας το αρχικό
κείµενο και τις επιλογές του συγγραφέα που διάφοροι εκδό-
τες κατά καιρούς είχαν αλλοιώσει. Εκ παραλλήλου, φέρνει για
πρώτη φορά στη δηµοσιότητα σηµαντικά ντοκουµέντα από
τα αρχεία Κέρουακ και Γκίνσµπεργκ που τεκµηριώνουν τις
επιλογές του επιµελητή Όλιβερ Χάρις. Η εκτενής εισαγωγή
του τελευταίου µε την πληθώρα των στοιχείων που συνεξε-
τάζει είναι συναρπαστικά αποκαλυπτική. 
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ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 
ΦΩΤΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, 
ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ
Εκδ. Καστανιώτης

Η άφιξη μιας νεαρής Ελληνοεβραί-
ας δασκάλας σε ένα ορεινό χωριό της 
Κρήτης, όσο και το πασχαλινό έθιμο 
της καύσης του Ιούδα, είναι η αφορμή 
που θα ταράξει το “άβατον” των σύγ-
χρονων ορεινών κοινωνιών της νήσου 
και θα ξεδιπλώσει αναπόφευκτα μια 
παλιά κρητική παράδοση, που αποδίδει 
στο πρόσωπο του βιβλικού Ιούδα τη 
μοίρα του μυθικού Οιδίποδα. Νόμος και 
παρανομία, έρωτες και τελετουργίες, 
φονικά και αποσιωπήσεις, ρηξικέλευ-
θες αλλά και απαρχαιωμένες αντιλή-
ψεις θα συνθέσουν ένα σκηνικό γεμάτο 
συγκρούσεις και αντιφάσεις, μέσα στο 
οποίο η νεαρή γυναίκα αναζητεί τις ρί-
ζες της ταραγμένης οικογενειακής της 
ιστορίας. Και την ίδια στιγμή, ο μύθος 
που συνδέει τον Ιούδα με τον Οιδίποδα, 
ένας μύθος για το απόλυτο κακό, βαδί-
ζει πάνω στα σκοτεινά δικά του μονο-
πάτια μέσα από τα βάθη του παρελθό-
ντος και φθάνει ως τις μέρες μας, για να 
υπηρετήσει αλλά και να ερμηνεύσει τις 
άκαμπτες δομές των  κλειστών κοινω-
νιών στα βουνά.

Ένα βιβλίο, που αποκαλύπτει στα-
διακά πως η σύγχρονη ζωή αντικατο-
πτρίζεται στο μύθο και το αντίστροφο.

ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΑΡΟΟΥΖ
ΤΖΑΝΚΙ
Μτφρ. Γιώργος Μπέτσος
Εκδ. Τόπος

“Γιατί πιστεύετε πως έχετε ανάγκη 
τα ναρκωτικά, κύριε Λι;” Δεν υπάρχει 
αμφιβολία πως όταν κάποιος σου κάνει 
αυτήν την ερώτηση δεν γνωρίζει το πα-
ραμικρό για την πρέζα. “Τη χρειάζομαι 
για να σηκωθώ το πρωί απ’ το κρεβά-
τι, τη χρειάζομαι για να πλυθώ και να 
βάλω κάτι στο στόμα μου”. “Εννοώ 
την οργανική σας εξάρτηση”. Σήκωσα 
τους ώμους μου. Αυτός περίμενε να του 
κάνω τη διάγνωση και να τον βγάλω 
από τον κόπο. “Γιατί με φτιάχνει”. 

Ένα μυθικό βιβλίο, ένα διερευνη-
τικό μυθιστόρημα του άγριου κόσμου 
των ναρκωτικών ουσιών. Ένα τολμηρό 
βιβλίο πλημμυρισμένο από τις σκέ-
ψεις, την ψυχολογία και τις πράξεις 
των εξαρτημένων, γραμμένο βάσει των 
προσωπικών εμπειριών του ίδιου του 
Μπάροουζ στο περιθώριο της Νέας 
Υόρκης, στην ομοσπονδιακή φυλακή/
νοσοκομείο του Λέξιγκτον στο Κεντά-
κι, στη Νέα Ορλεάνη και στην πόλη 
του Μεξικού. Το πρώτο βιβλίο που 
απερίφραστα αρνήθηκε να παρακάμψει 
την ηθική, την ιατρική, τη νομοθετική 
και την πολιτική υποκρισία που περι-
βάλλουν το ζήτημα του εθισμού. Ένα 
βιβλίο πιο επίκαιρο από ποτέ. 

ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΚΟΡΝΓΟΥΕΛ
ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
Μτφρ. Γ. Παπαδάκης
Εκδ. Ψυχογιός

Οι λάτρεις του Μπέρναρντ Κόρ-
νγουελ μπορούν πια να ανασάνουν. 
Το τρίτο βιβλίο της σειράς “Σαξονικά 
Χρονικά” επιτέλους μεταφράστηκε και 
εκδόθηκε στα ελληνικά. Το Ουέσεξ έχει 
απελευθερωθεί από τους Βίκινγκς. Ο 
Σάξονας πολεμιστής Ούτρεντ, που βο-
ήθησε τον Άλφρεντ να κερδίσει τον πό-
λεμο, απογοητευμένος με τον βασιλιά, 
φεύγει από το Ουέσεξ με προορισμό το 
βορρά, ζητώντας να εκδικηθεί το θάνα-
το του θετού πατέρα του και να σώσει 
την ετεροθαλή αδερφή του που έχει 
πέσει στα χέρια εισβολέων. Στο βορ-
ρά επικρατεί χάος, αναρχία και φόβος. 
Μοναδικοί σύμμαχοι του Ούτρεντ η 
Χιλντ, μια μοναχή που έχει αποποιηθεί 
την ιδιότητά της, και το ξίφος του. Ανα-
γκασμένος να χρησιμοποιήσει τη βοή-
θεια κι άλλων πολεμιστών προκειμένου 
να επιτεθεί στο Ντάνολμ, ανακαλύπτει 
τον Γκούθρεντ, ένα Δανό άρχοντα του 
βορρά της Βρετανίας. Και η σύγκρου-
ση ανάμεσα στην ομάδα του Ούτρεντ 
και το στρατό των Δανών θα είναι αμεί-
λικτη και ανελέητη, και θα σημάνει μια 
νέα αρχή για τη Νορθουμβρία. 

ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ ΝΤΑΛΙ
Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
Μτφρ. Μαργαρίτα Μαντά
Εκδ. Εξάντας

[...] Είχα φορέσει το σκάφανδρό 
μου κι ένας ειδικός είχε έρθει να κλείσει 
καλά την κάσκα. Τα μολυβένια παπού-
τσια είχαν αποδειχτεί τόσο βαριά που 
μετά βίας μπορούσα να τ’ ανασηκώσω. 
Δυο φίλοι με είχαν βοηθήσει να συρθώ 
ως το βήμα, όπου είχα εμφανιστεί φο-
ρώντας το ιδιόμορφο κοστούμι μου και 
κρατώντας δυο άσπρα λαγωνικά απ’ 
τα λουριά τους. Το λονδρέζικο κοινό 
θα πρέπει να ανησύχησε έντονα, γιατί 
έπεσε μεμιάς απόλυτη σιωπή. Είχαν 
καταφέρει επιτέλους να με καθίσουν 
μπροστά στο μικρόφωνο, όταν συνει-
δητοποίησα πως θα ήταν αδύνατο να 
μιλήσω πίσω απ το γυαλί του σκάφαν-
δρού μου.[...]

Η ζωή του Σαλβαδόρ Νταλί μέσα 
από την πένα του ίδιου του Ισπανού 
καλλιτέχνη, που αν και συνδέθηκε με 
το κίνημα του υπερρεαλισμού δεν πε-
ριορίστηκε ποτέ σε ένα συγκεκριμένο 
στυλ ή μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. 
Η αυτοβιογραφία ενός από τους σημα-
ντικότερους ζωγράφους του 20ού αιώ-
να και πιο εκκεντρικής φυσιογνωμίας 
της σύγχρονης τέχνης, από τις εκδόσεις 
Εξάντας.

Various Artists 
Dark was the night  (4AD)

Η Red Hot είναι μία φιλανθρωπική οργάνωση που κυκλοφορεί 
μουσικές συλλογές με σκοπό να ενισχύσει την έρευνα για την κα-
ταπολέμηση του AIDS και την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Στα 
20 χρόνια δράσης της έχει κυκλοφορήσει ισάριθμες συλλογές. Στη 
συλλογή που κυκλοφόρησε φέτος συμμετέχει η ελπίδα της σύγχρο-
νης folk pop και όχι μόνο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Feist, Dirty 
Projectors, Grizzly Bear, National, Blonde Redhead... κάπου χώνε-
ται και ο David Byrne για κράχτης. Αναζητήστε τη συλλογή αυτή 
για τον σκοπό αλλά και την ποιότητα της μουσικής.

Από πολλούς για τους
        πολλούς (συλλογές)

Οι συλλογές κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη δισκογραφία. Είναι 
μάλιστα αυτές που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εποχή του μα-
ρασμού των ολοκληρωμένων δουλειών, αφού συχνά μαζεύουν σε 
μία κυκλοφορία πολλά ποθητά κομμάτια και συμφέρουν. 

Όταν 20 χρόνια τώρα είσαι η πιο πρωτοποριακή δισκογραφική 
εταιρία, τότε αυτό πρέπει να το γιορτάσεις αντίστοιχα. Αυτό ακρι-
βώς έκανε και η Warp με ένα πλουσιοπάροχο καλοσχεδιασμένο 
κουτί, που εμπεριέχει 5 βινύλια, 5 cd και ένα βιβλίο. Τα καλύτερα, 
τα ακυκλοφόρητα και τα επεξεργασμένα σε νέα μορφή τραγούδια 
σ’ ένα διακοσμητικό προϊόν, που εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες εβδο-
μάδες από την κυκλοφορία του. 

Various Artists 
Warp 20 Box Set   (Warp)

Κινηματογραφικές μελωδίες
Τα soundtrack των ταινιών ακούγονται στην ολότητά τους ή περιέχουν κομμάτια που συχνά σημαδεύουν τις 

στήλες των επιτυχιών. Ευτυχώς, το soundtrack της φετινής ταινίας του Tarantino δεν μας άφησε ένα ακόμα κολ-
λητικό κομμάτι (άκου Little green bag, Down in Mexico, After dark από soundtrack προηγούμενων ταινιών του), 
αλλά ήταν πιο πολύ συλλογή τραγουδιών του εξαιρετικού Ennio Morricone. Δεν θα συμπεριληφθεί όμως στα κα-
λύτερα της χρονιάς. Ακόμα και μακριά από τον Tarantino, φέτος ορισμένες ταινίες συνοδεύτηκαν από πολύ ωραίες 
μουσικές. 

Πόση έμπνευση και ευφυία μπορεί να έχει αυτός ο 
καλλιτέχνης για να μην μας έχει παρουσιάσει ούτε ένα 
μέτριο άλμπουμ μετά από τόσα soundtrack ταινιών που 
έχει συνθέσει; Εφόσον γίνονται συγκρίσεις της ταινίας 
με το “2001: Space Odyssey” του Kubrick, σίγουρα 
αυτές μπορούν να ισχύσουν και για τη μουσική που τις 
συνοδεύει. Μυστήριο, φόβος, περιπέτεια και η έξοδος. 
Μαζί με τον Max Richter, αποτελούν τους συνθέτες 
νέας γενιάς που προσεγγίζουν την ποιότητα και την ιδι-
οφυία του Wim Mertens (άκου soundtrack ταινίας “Η 
κοιλιά του αρχιτέκτονα”).

Clint Mansell 
“Moon” ost (Black Records)

Υο! Hip hop
Στο άκουσμα του όρου χιπ χοπ ή ραπ δημιουρ-

γείται η εικόνα μαύρων καλογυμνασμένων κορμιών, 
φαρδιά ρούχα, καπέλο του baseball και καδένες υπό 
τη συνοδεία ενός αντίστοιχου χορευτικού συνόλου. 
Το χιπ χοπ, ή αλλιώς η μουσική των γκέτο, κατέληξε 
να είναι η πιο εμπορική μουσική της εποχής. Η Αμε-
ρική έχει φυσικά την παντοκρατορία στο χώρο, αλλά 
το φαινόμενο του χιπ χοπ κατακλύει σήμερα μέχρι 
και τις ελληνικές πίστες. Πουθενά όμως δεν υπάρχει 
μόνο άσπρο ή μαύρο. Το χιπ χοπ είναι τρόπος δημι-
ουργίας μουσικής και πάνω απ’ όλα άποψη. 

Ένας παραγωγός από τη Βόρεια Αμερική και 
ένας από τη Νότια ένωσαν τις δυνάμεις τους στους 
N.A.S.A και έβαλαν σκοπό να δημιουργήσουν το δί-
σκο της χρονιάς ως προς την παραγωγή. Δεν εξηγού-
νται αλλιώς ονόματα όπως Tom Waits, David Byrne, 
George Clinton, Chuck D, RZA από τους παλιούς, 
μαζί με MIΑ, Santogold, Kanye West και πόσους άλ-
λους, από τη νέα γενιά. Η υπερβολή στις συνεργασίες 
λίγο χώρο αφήνει για σκέψη και αξιολόγηση της μου-
σικής. Από funk και disco μέχρι το σύγχρονο baile 
funk (χορευτική ηλεκτρονική funk από τις φαβέλες 
της Βραζιλίας), κάθε τραγούδι έχει τη δική του ιστο-
ρία. Σίγουρα ένα από τα καλύτερα single της χρονιάς 
είναι και το “Way down”, που περιέχεται εδώ.

N.A.S.A. 
The spirit of Apollo (ANTI-)

Οι ελληνόφωνοι
Ανοίγουμε μία παρένθεση για να δικαιολογήσου-

με τη συνειδητή χρήση του όρου “ελληνόφωνη”. 
Πλέον η ελληνική μουσική έχει να παρουσιάσει 

τόσα έργα με ξένο, κυρίως αγγλόφωνο, στίχο (άκου 
συγκροτήματα όπως Flakes, Cyanna, Matisse, Film 
κ.ά.), ώστε να μπορούμε να μιλάμε για αγγλόφωνη 
ελληνική σκηνή. Επειδή όμως ο ήχος αυτών των 
καλλιτεχνών προσεγγίζει τον ήχο ξένων γκρουπ της 
σύγχρονης ποπ και ροκ μουσικής, η φράση “καλό 
για ελληνικό” δεν πρέπει να ισχύει. Τα ελληνικά 
αγγλόφωνα γκρουπ δεν υστερούν για να υποβιβάζο-
νται έτσι στην κριτική, εκτός από το ότι δρουν στην 
Ελλάδα και γι’ αυτό οι κυκλοφορίες τους πρέπει να 
συγκρίνονται με βάση το είδος και όχι τη γεωγραφία. 
Κλείνουμε την παρένθεση για να παρουσιάσουμε 
την καλύτερη φετινή κυκλοφορία από το χώρο της 
ελληνόφωνης ηλεκτρικής μουσικής.  

Η μαγκιά του να παίζεις ελληνόφωνο ροκ (πιο 
σωστά ελληνόφωνη ηλεκτρική μουσική), χωρίς να 
προκαλείς γέλιο ή αποστροφή. Δουλεμένοι στίχοι, 
λυρικές φωνές, εναλλαγές συναισθημάτων, σουρε-
αλισμός, χιούμορ και ειρωνεία. Δημιουργούν και 
δρουν στην Κέρκυρα εδώ και 15 χρόνια. Κυκλοφο-
ρούν όμως δίσκους από το 2003 και αυτή είναι η τέ-
ταρτη προσπάθειά τους. Για όσους θέλουν να ακούν 
ελληνική μουσική σήμερα.

Κόρε Ύδρο 
Όλη η 
αλήθεια για 
τα παιδιά 
του ‘78  
(ΕΜΙ/Inner Ear)
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Κακό πράγμα η υστερία. Ακόμη χειρότερο ο φό-
βος. Κάθε πρωί στο αθηναϊκό τρένο μας ενημερώνουν 
ότι για την προστασία μας από τη νέα γρίπη πρέπει να 
έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα. Εμένα με βολεύει από τη 
μία γιατί είμαι υπέρ του φρέσκου αέρα χειμώνα καλο-
καίρι, από την άλλη είναι γεγονός ότι τα βαγόνια μπά-
ζουν και θα αρρωστήσει στο τέλος κάποιος.

Κάθε φορά που βγαίνω από το τρένο, σε συνδυ-
ασμό με τα χαρούμενα διαφημιστικά του υπουργείου 
Υγείας για την “πανδημία” αισθάνομαι το χιτσκοκικό 
σασπένς, την περιπέτεια, τον κίνδυνο. Η αδρεναλίνη 
ανεβαίνει στα ύψη σε κάθε βήχα και περιμένω τον 
Superman να πετάξει πιο γρήγορα από κάθε φτέρνισμα 
και με τις υπερδυνάμεις του να με σώσει από τον με-
ταλλαγμένο κακοποιό H1N1. Κάθε μετακίνηση εντός 
άστεως προσφέρει τόσες συγκινήσεις...

Για κάποιους, λοιπόν, είμαι ήρωας που μπαίνω 
χωρίς να είμαι ντυμένος μασκοφόρος στα ΜΜΜ, για 
άλλους μάλλον είμαι ανόητος. Αυτοί ως πιο έξυπνοι 
κινούνται με το ΙΧ τους, φοράνε μάσκα, λούζονται με 

κάθε είδους αντιβακτηριδιακά και θα κάνουν το εμ-
βόλιο που θα τους κάνει “άτρωτους”, βάζοντας στην 
άκρη πιθανές άλλες συνέπειες. Ακόμη πιο έξυπνοι, δεν 
πηγαίνουν καν σε μέρη που συγκεντρώνεται μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων ή -πιο δραματικά- πιθανών φορέων 
της πανδημίας.

Και τότε είναι που σκέφτομαι: Αν απέφευγα τις με-
γάλες συγκεντρώσεις δε θα είχα δει τον Κυνόδοντα του 
Λάνθιμου, που κρατάει καλά ευτυχώς στο καλλιτεχνι-
κό κύκλωμα αιθουσών. Μια ταινία η οποία δικαιολο-
γημένα έχει αποσπάσει βραβεία, έχει κινηματογραφι-
κή γραφή, ολοκληρωμένη αφήγηση και σε ακολουθεί 
μετά το τέλος. 

Στην ίδια μοίρα θα είχε πέσει και η Λευκή Κορδέλα 
του Michael Haneke, η οποία μπορεί να με άφησε με 
πολλές ενστάσεις για το τι θέλει να πει η ιστορία του, 
ωστόσο ο σκηνοθέτης για άλλη μια φορά σε παγιδεύ-
ει με τα κινηματογραφικά του μέσα, σε μία σκοτεινά 
εξαιρετική δουλειά.

Δε θα έπρεπε καν να έχω δει το Imaginarium of 
Doctor Parnassus, το ευφάνταστο παραμύθι του Terry 
Gilliam, ο οποίος επιστρέφει με κέφι. Ακόμη και αν 
κάπου έχασε τον ειρμό του, σου αφήνει μερικές πα-

νέμορφες εικόνες, την τελευταία ερμηνεία του Heath 
Ledger και μία σκηνή σχόλιο για την αστυνομική βία 
που πολύ θα ήθελα να έπαιζε παντού κατά τη διάρκεια 
του Δεκεμβρίου.

Δε θα έπρεπε να έχω ανακαλύψει τίποτα από όσα 
βγαίνουν σε λίγες αίθουσες και δυστυχώς αποτελούν 
αθηναϊκό προνόμιο, μέχρι κάποια Λέσχη να πάρει την 
απόφαση να τα προβάλει εκτός πρωτεύουσας. Το Zift 
του Javor Gardev, ο οποίος διαφημίζεται ως βαλκάνι-
ος Tarantino. Το Ένας Προφήτης του Jacques Audiard, 
που έμεινε δεύτερος στις Κάννες αλλά απέδειξε ότι 
άξιζε να τον περιμένουμε 4 χρόνια να κάνει ταινία.  Το 
“Τι απέγινε η Έλι” που παρουσιάζει ένα διαφορετικό 
πρόσωπο του ιρανικού σινεμά παρά την έλλειψη ισορ-
ροπίας στο τελικό αποτέλεσμα.

Μπορεί βέβαια να είχα σωθεί από μπαρούφες του 
τύπου 2012 που φέρνουν άλλες καταστροφές πέρα από 
τη γρίπη, αλλά και πάλι μικρό το κακό. Θα μπορούσα 
επίσης να μην έχω δει βρικόλακες και λυκανθρώπους 
να παλεύουν για την καρδιά της Μπέλα στο Λυκό-
φως. Τα κανάλια βρήκαν να λένε και ο κόσμος άλλο 
ένα λόγο να κάτσει σπίτι του μπροστά την τηλεόραση. 
Κρίμα βέβαια, γιατί έχω μια υποψία ότι μόνο εκεί κρύ-
βεται ο πραγματικός κίνδυνος του Η1Ν1.

κείμενο:
Φοίβος Καλλίτσης

phever@gmail.comc b a
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Κινηματογραφική Λέσχη της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το επόμενο αφιέρωμα της Κινηματογραφικής Λέσχης 

περιλαμβάνει μερικά από τα αριστουργήματα του 

ιαπωνικού κινηματογράφου. Θα προβληθούν δύο έργα 

από την καλύτερη εποχή του μεγάλου Κουροσάβα, μια 

ποιητική ιστορία με φαντάσματα του Κένζι Μιζογκούτσι, 

μια κοινωνική ταινία του Όζου που βρίσκεται πάντα μέσα 

στις λίστες των αριστουργημάτων της 7ης τέχνης, μια 

ταινία του Κομπαγιάσι που φωτίζει μια μοναδική πλευρά 

της ιαπωνικής κουλτούρας, μια υπέροχη ταινία κινούμενων 

σχεδίων του Μιγιαζάκι και δύο ταινίες μυστηρίου του 

Τεσιγκαχάρα με πολύ ιδιαίτερη κινηματογραφική γραφή.

Αλίκη Τσουκαλά

Η πρώτη ταινία αρχίζει στις 19.00 
και η δεύτερη στις 21.30

> Τετάρτη 13/01 
Ο δολοφόνος του Τόκυο 
(Tengoku to jigoku)
Σκηνοθ. Akira Kurosawa
Αστυνομική, 1963
Διάρκεια:142’, ασπρόμαυρο
Ένας βιομήχανος έχει ηθικό δίλημμα να πληρώσει λύτρα σε 
μια συμμορία, η οποία απήγαγε κατά λάθος το παιδί ενός 
υπαλλήλου του.
Ουγκέτσου Μονογκατάρι 
(Ugetsu monogatari)
Σκηνοθ. Kenji Mizoguchi
Σινεφίλ, 1953
Διάρκεια: 94’, ασπρόμαυρο
Στην Ιαπωνία, τον 16ο αιώνα δύο χωριάτες, μαζί με 
τις γυναίκες τους, εγκαταλείπουν το χωριό τους για 
τη μεγάλη πόλη, στη διάρκεια ενός μεγάλου εμφύλιου 
πολέμου, σ’ αναζήτηση δόξας και πλούτου. Οι στρατιώτες 
θα σκοτώσουν τη γυναίκα του ενός και θα βιάσουν την 
άλλη (που θα γίνει πόρνη), ενώ οι δύο άντρες θα έρθουν 
αντιμέτωποι μ’ έναν σκληρό κι άκαρδο κόσμο. Εικαστικό 
και λυρικό αριστούργημα, θεωρείται, δίκαια, μια από τις 10 
ωραιότερες ταινίες όλων των εποχών.

> Τετάρτη 20/01
Τόκυο Στόρυ (Tôkyô monogatari) 
Σκηνοθ. Yashuhiro Ozu. 
Σινεφίλ, 1953/Διάρκεια:136’, ασπρόμαυρο
Η επίσκεψη ενός γηραιού ζευγαριού στα παιδιά τους 
στο Τόκυο, δίνει την ευκαιρία στον Όζου να κάνει ένα 
συγκλονιστικό σχόλιο πάνω στη μοναξιά των γέρων και την 
αλλοτρίωση της νεότερης γενιάς.
Χαρακίρι (Seppuku)
Σκηνοθ. Masaki Kobayashi
Σινεφίλ, 1962/Διάρκεια:133’, ασπρόμαυρο
Στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα, ο Τσουγκούμο, σαμουράι 
χωρίς αφέντη (ρόνιν), έρχεται σ’ έναν αρχοντικό οίκο 
και ζητά την άδεια να πεθάνει έντιμα με χαρακίρι. Στη 
διάρκεια της προετοιμασίας της τελετής αφηγείται τα 
γεγονότα που τον οδήγησαν εκεί, όπου και διαφαίνεται ότι 
πρόθεσή του είναι να εκδικηθεί το θάνατο του γαμπρού 
του, ο οποίος εξωθήθηκε σε χαρακίρι από τον ίδιο οίκο. 
Ειδικό βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών 1963, για μια ταινία 
με χορογραφικές σκηνές μονομαχιών, αλλά και στοχασμό 
πάνω στις έννοιες του καθήκοντος, του ρόλου του σαμουράι 
και του ιστορικού ξεπέρασματός του.

> Τετάρτη 27/01
Το κινούμενο κάστρο (Hauru no ugoku shiro)
Σκηνοθ. Hayao Miyazaki
Κινούμενα σχέδια, 2004
Διάρκεια 119’, έγχρωμο
Σε μια φανταστική χώρα της Ευρώπης κάπου στις αρχές 
του 20ού αιώνα, η 18χρονη Σόφι, έχοντας μεταμορφωθεί 
σε γριούλα εξαιτίας της κατάρας μιας μάγισσας, βρίσκει 
καταφύγιο στο κινούμενο κάστρο του νεαρού μάγου Χάουλ, 
τον οποίο και βοηθά σε πλείστες δοκιμασίες, παρέα με ένα 
μαγεμένο σκιάχτρο, τον δαίμονα Κάλσιφερ που κινεί το 
κάστρο και το νεαρό βοηθό του Χάουλ.
Το πρόσωπο ενός άλλου (Tanin no kao)
Σκηνοθ. Hiroshi Teshigahara
Δραματική, 1966
Διάρκεια: 124’ ασπρόμαυρο
Ο επιχειρηματίας Οκουγιάμα, συντετριμμένος ύστερα 
από εργατικό ατύχημα που παραμόρφωσε το πρόσωπό 
του, παρακολουθείται από ψυχίατρο ο οποίος για να τον 
βοηθήσει να επανενταχτεί κοινωνικά του φτιάχνει την 
ιδανική μάσκα. Σε παράλληλο χρόνο μια πανέμορφη 
κοπέλα, θύμα του Ναγκασάκι, ζει δραματικά εξαιτίας του 
σημαδεμένου της πρόσώπου.

> Τετάρτη 3/02
Το μυστικό φρούριο (Kakushi-toride no san-akunin)
Σκηνοθ. Akira Kurosawa, 1958
Διάρκεια: 139’, ασπρόμαυρο
Η πριγκίπισσα  Yuki Akizuki πρέπει να οδηγηθεί μέσα από 
εχθρικό έδαφος εκεί που θα μπορέσει να ξαναφτιάξει το 
βασίλειό της με το χρυσό που έχει στο κάρο της. Τη βοηθάει 
ο έμπιστος στρατηγός της  Rokurota Makabe, που επιμένει 
στη μεταμφίεσή της ως μουγγή χωρική. Δύο φουκαράδες 
ο Tahei και ο Matashichi τους βοηθάνε  καθώς πιστεύουν 
ότι θα πάρουν μιά πλάκα χρυσού αν βοηθήσουν την 
πριγκίπισσα να πετύχει τον σκοπό της.  Το έργο επηρέασε 
τον George Lucas στον Πόλεμο των Αστρων Επεισόδιο IV 
ιδιαίτερα στην τεχνική της διήγησης της ιστορίας από την 
μεριά των λιγότερο σημαντικών χαρακτήρων μιας ταινίας. 
Γυναίκα στους αμμόλοφους (Suna no onna)
Σκηνοθ. Hiroshi Teshigahara
Δραματική, 1964
Διάρκεια: 147’, ασπρόμαυρο
Ένας εντομολόγος πηγαίνει στην έρημο για να μελετήσει 
ένα αταξινόμητο είδος σκαθαριού. Όταν χάνει το λεωφορείο 
της επιστροφής, θα μείνει για ένα βράδυ στο σπίτι μιας 
νεαρής χήρας, το οποίο σιγά σιγά βυθίζεται στην άμμο. 
Τελικά όμως η φιλοξενία αυτή θα πάρει απροσδόκητη, 
δραματική τροπή.

Πρόγραμμα προβολών
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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

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
Minima Gallery 
Πλατεία Γουμενιώ, 22890 23236 
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Δήλου 
Νήσος Δήλος, 22890 22259 
Μουσείο

Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μυκόνου 
Χώρα, 22890 22325 
Μουσείο
Δημοτική Πινακοθήκη 
Μυκόνου  
Ματογιάννι 45, 22890 27190 
Αίθουσα Τέχνης
Λαογραφικό Μουσείο 
Κάστρο, 22890 22591 
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο  
Αιγαίου 
Ενόπλων Δυνάμεων 10, 22890 
22700 
Μουσείο

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 Κουτσοδόντη, 
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 Αυλιδάκι 
Άνω Σύρος, 
Δον. Στεφάνου & Ι. Καποδίστρια, 
22813 04335 
Ταβέρνα
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
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

p
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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
ΚΕΠ Άνω Σύρου, Δημαρχείο, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”

> Ερμούπολη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Παιδική 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 Jar, 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, SDM School of Ballet

> Ποσειδωνία
Πρίντεζης Store

Μύκονος
> Χώρα
ΚΔΕΠΑΜ, Scala Shop Gallery, Κρεπερί Αντίπεινα,  

Μίνι Μάρκετ Γέμελος, Island Myconos Travel

> Αργύραινα
Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο 

Πάρος
> Παροικιά
Δημαρχείο Πάρου, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση,  

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

Από το Μάρτιο  το Serious  θα κυκλοφορεί  στα πλοία της  NEL Lines


