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6 // 8 Μαϊου
Παγκόσμια Ημέρα Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου

7 // Σύρος-θέατρο
“Αγαπημένε μου συγγραφέα, αγαπητή πρωταγωνίστρια”
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8 // Τζαζ συναυλίες
Robert Bachner, σουίνγκ από την Αυστρία
Η τέχνη του πιάνο τρίο από τον Jeroen van Vliet

10 // Συνέντευξη Joan Sfar
Ο σκηνοθέτης της ταινίας Gainsbourg

12 // Santorini Donkey Republic
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Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο

13 // Τήνια 2010
Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία ως επιλογή

15 // Μύκονος

της Σοφίας Παρασκευοπούλου

The Pelican Spirit

Με έντονες αναφορές στην αισθητική των κόμιξ,
αλλά και του γκράφιτι, η καλλιτέχνης δημιουργεί τις δικές
της ποπ εικαστικές φιγούρες, τις οποίες εντάσσει σε έναν

16 // Συνέντευξη: Κωστής Μαραβέγιας

κόσμο δραματικό, όπου κυριαρχεί το άσπρο-μαύρο.
Αυτό το μήνα έργα της θα φιλοξενηθούν στη διεθνή
συνάντηση σύγχρονης τέχνης ART-ATHINA.
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“Η μείξη είναι η κληρονομιά της ανθρωπότητας”

19 // Κόμιξ
του Σπύρου Καρκαβέλα

20 // Νερό
Έχει το νερό μνήμη;

23 // Τελεία χωρίς παύλα

24 // Οι ορχιδέες των Κυκλάδων
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26 // Μουσική σύγκλιση

29 // Βιβλιοκριτική
Η Χρυσή Πυρουνάκη διαβάζει και μας προτείνει

Υπεύθυνος σύνταξης
Νικόλας Καμακάρης
Επιμέλεια ύλης
Γιώργος Πυρουνάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου
Σπήλιος Πέτζας
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Βαγγέλης Αραγιάννης
Γιώργος Ασσύριος
Γιάννης Βαβίτσας
Αιμιλία Βάλβη
Βασιλική Γαλανάκη
Σταύρος Διοσκουρίδης
Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης
Γιώργος Μανίνης
Άννα Μαρτίνου
Χρυσή Πυρουνάκη
Δημήτρης Ρουσουνέλος

Τα τελευταία χρόνια η ζωή μου σε μια μικρή πόλη όπως η Ερμούπολη της Σύρου μου θύμισε κάτι το οποίο
είχα αφήσει πίσω μου, στα χρόνια που ζούσα στην Ελευσίνα. Η μετακόμισή μου για αρκετά χρόνια στο
κέντρο της Αθήνας έκανε τις μνήμες και τα βιώματα να ξεθωριάσουν. Έτσι λοιπόν βιώνω πια αυτό που
πάντα πίστευα: πως ακόμα και με όσους δεν ταιριάζεις ή δεν συμπαθείς είναι περισσότερα εκείνα που σε
ενώνουν παρά εκείνα που σε χωρίζουν.
Ακόμη περισσότερο επιβεβαιώνεται μέσα μου αυτή η αλήθεια όσο παρατηρώ την όλο και μεγαλύτερη
προσπάθεια που καταβάλλουν πολλοί -ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα- προκειμένου να μας πείσουν για το
αντίθετο.
Πίνω καφέ με την ανατολίτισσα φίλη μου και συζητάμε για την τέχνη και τον πολιτισμό, χαμογελάω στον
δάσκαλο γείτονα μου και εκείνος μου μιλάει με τρυφερότητα για τα παιδιά στην τάξη του, πάω σινεμά με
τον φίλο μου που ήταν χτες στα ίδια μπουζούκια που είχα πάει κι εγώ κάποτε.
Κανείς δεν μπορεί να με πείσει πως εκείνοι ευθύνονται για όσα μας συμβαίνουν. Ευτυχώς είμαι μία από
αυτούς.
Ανοίγω το βλέμμα μου και δεν μπορούν πια να μου ξεφύγουν ούτε να με ξεγελάσουν όσοι μοιράζουν ενοχές
και μίση.
.
Τζένη Παπαζιού

Εικονογράφηση
Πάνος Δραμυτινός
Μυρτώ Μπελοπούλου
Πάρις Ξυνταριανός
Βασίλης Ευδοκιάς
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.
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Διευθύντρια
Τζένη Παπαζιού

Βόλτα κάτω από τον ήλιο

φωτό: Γιώργος Πυρουνάκης
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editorial

Μηνιαίο περιοδικό
Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν
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c SOME RIGHTS RESERVED
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/bysa/3.0/gr). Υποχρεωτική αναφορά στον τίτλο του περιοδικού και το δημιουργό του άρθρου.
Ελλείψει ειδικής σήμανσης, για το λοιπό εκ του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious ισχύει
το © ALL RIGHTS RESERVED.
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Συνοδεύει τα άρθρα του Serious που αδειοδοτούνται με Creative Commons.
Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να υπάρξει
αναφορά στον αρχικό δημιουργό (τίτλος περιοδικού και δημιουργός).
Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να αδειοδοτήσει
οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια c.
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Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

Μάιος

Μύκονος
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Πάρος

Έως την Κυριακή 9 Μαΐου η Θεατρική Ομάδα
Μυκόνου παρουσιάζει το
έργο του Μιχάλη Χουρμούζη “Ο Λεπρέντης”
στην Αίθουσα ΚΔΕΠΑΜ
στο Ματογιάννι. Ώρα
έναρξης 21:00

Σύρος

Τζαζ συναυλία με
τον τρομπονίστα
Robert Bachner
στο Θέατρο
Απόλλων. Ώρα
έναρξης 21:00

Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο “Η τέχνη
του Αιγαίου ταξιδεύει” στην αίθουσα
τέχνης ”Αγ. Αθανάσιος” στη Νάουσα
Πάρου. Ώρες επίσκεψης 11:00-13:00 &
17:00-20:00

Σαντορίνη

24

εικονογράφηση: Βάσια Χριστουλάκη

cb

18
Μύκονος
Έκθεση φωτογραφικού
λευκώματος με τίτλο “The
pelican spirit” στη Scala
Shop Gallery. Από 21 έως
31 Μαΐου

Santorini Donkey Republic: 20 γλυπτά-γαϊδουράκια θα αποτελούν μια
υπαίθρια έκθεση έργων τέχνης, στα
πρότυπα του Cow Parade, προσαρμοσμένου στα μέτρα της Σαντορίνης.
Από αρχές Μαΐου
έως και τον Οκτώβριο

20
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Κυριακή

Σάββατο

Παρασκευή
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Ο μήνας Μάιος έχει θεσπιστεί
ως ο Παγκόσμιος Mήνας
Ποδηλάτου

08

Τήνος

Ολοκληρώνονται οι αθλητικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Χώρα και
τα χωριά της Τήνου στο πλαίσιο της
διοργάνωσης “Τήνια 2010”

14

Τήνος

Προβολή φωτογραφιών στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού από τον φωτογράφο
Νίκο Μελιδώνη. Ώρα έναρξης 19:00

22

Σύρος

Σύρος

28

Το θεατρικό έργο “Αγαπημένε μου
συγγραφέα, αγαπητή πρωταγωνίστρια”,
βασισμένο στην αλληλογραφία του Άντον
Τσέχωφ και της Όλγα Κνίπερ, παρουσιάζεται στο Θέατρο Απόλλων από τις
26 έως τις 29 Μαΐου από τη Θεατρική
Εταιρία Πόλις

Συναυλία του
συγκροτήματος
Deus Ex Machina
στο αμφιθέατρο
του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, στο κτίριο
του 1ου Γυμνασίου
Σύρου

Σύρος
Η τέχνη του πιάνο τρίο από τον
Jeroen Van Vliet στο Θέατρο
Απόλλων. Ώρα έναρξης 21:00

30

agenda
Eάν θέλετε να παρουσιάσουμε
τις εκδηλώσεις που οργανώνετε
(εκθέσεις, συναυλίες,
παραστάσεις, κοινές δράσεις
κ.α.) ενημερώστε μας με e-mail
στο agenda@serious.gr
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Με το σύνθημα “You have the power to change lives” (Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις ζωές)
χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο στηρίζουν την Παγκόσμια Ημέρα Δίκαιου και Αλληλέγγυου
Εμπορίου, το Σάββατο 8 Μαΐου.
Ο θεσμός αφορά το δίκαιο εμπόριο, τον κόσμο, τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους
υποστηρικτές, τους εθελοντές και όσους συμμερίζονται τις αξίες και τους στόχους για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας. Καθημερινά, καταπατούνται παγκοσμίως βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα για να δικαιολογηθούν οι άγριοι νόμοι της αγοράς. Συνθήκες σκλαβιάς, σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον μπορούν να κρύβονται πίσω από προϊόντα που αγαπάμε.
Στις 8 του Μάη σε περισσότερες από 70 χώρες θα πραγματοποιηθούν εκατοντάδες εκδηλώσεις
σε μια ιδιότυπη παγκόσμια συνάντηση.
Στην Ελλάδα, η Fair Trade Hellas διοργανώνει εκδηλώσεις στην Αθήνα, ενώ θα δώσει το παρόν και στη Σύρο, σε συνεργασία με το κατάστημα ρούχων MuMu. Όσοι βρεθείτε το πρωινό
του Σαββάτου στο MuMu, στην οδό Κοτσοβίλη 9 στην Ερμούπολη, θα απολαύσετε υπέροχα και
γευστικά πρωινά με υλικά από το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί
bazaar με προϊόντα του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου. Εκεί θα βρείτε ποικιλία από ρούχα και
αξεσουάρ από όλον τον αναπτυσσόμενο κόσμο και ενημερωτικά φυλλάδια για τη δράση της Fair
Trade Hellas.
Στην πλατεία Μιαούλη θα πραγματοποιηθεί η ευρωπαϊκή δράση για τη δημιουργία της φράσης
“make trade fair’’ με γράμματα που θα απεικονίζονται από ανθρώπινα σώματα. Ελάτε να φτιάξουμε τη φράση και να γίνουμε όλοι ένα κομμάτι της αλλαγής!
Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο στοχεύει στον περιορισμό της φτώχειας και στη βιώσιμη
ανάπτυξη των οικονομικά μη προνομιούχων και περιθωριοποιημένων παραγωγών του αναπτυσσόμενου κόσμου, προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και εξασφαλίζοντας
υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας αλλά και υψηλή ποιότητα προϊόντων. Η πιστοποίηση των
παραγωγών και των προϊόντων τους γίνεται από οργανισμούς πιστοποίησης, υπεύθυνους για το
διαρκή έλεγχο των παραγωγών, των εισαγωγέων και των εμπόρων που έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν ετικέτες “fair trade” προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα τους σέβονται
αυστηρά τα κριτήρια του δίκαιου και του αλληλέγγυου εμπορίου.
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“Αγαπημένε μου
συγγραφέα, αγαπητή
πρωταγωνίστρια”
Την αλληλογραφία του Άντον Τσέχωφ και της ηθοποιού Όλγα Κνίπερ πραγματεύεται η θεατρική παράσταση που θα ανέβει στο Θέατρο Απόλλων από τις 26 έως τις 29 Μαΐου. Τη δραματουργική επεξεργασία υπογράφει η Θεατρική Εταιρεία Πόλις, ενώ τη μετάφραση της αλληλογραφίας έχει κάνει η Χριστίνα Παγκουρέλη.
Η καινούργια παραγωγή της ομάδας Πόλις βασίζεται σε μια ιστορία αγάπης που διήρκησε
έξι χρόνια και καταγράφηκε σε 412 ερωτικά γράμματα. Αυτός είναι ο 38χρονος ήδη διάσημος
συγγραφέας Άντον Τσέχωφ και αυτή η νέα ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος του Θεάτρου Τέχνης της
Μόσχας, η Όλγα Κνίπερ. Η γνωριμία τους, τον Απρίλιο του 1898 στην ανάγνωση του “Γλάρου”,
εξελίχθηκε σε φιλία, στη συνέχεια σε ερωτική σχέση και τέλος σε γάμο που κράτησε μέχρι το
θάνατο του συγγραφέα το 1904. Η αναγκαστική απόσταση που τους χωρίζει, καθώς ο μεγάλος
Ρώσος συγγραφέας σε προχωρημένο στάδιο φυματίωσης ζει αναγκαστικά στη Γιάλτα ενώ η ηθοποιός παίζει στο θέατρο στη Μόσχα, καταγράφεται στην αλληλογραφία τους, άλλοτε δραματικά
κι άλλοτε με το έξοχο χιούμορ που τους διακρίνει.
Οι εκμυστηρεύσεις του ζευγαριού, πέρα από συναισθήματα, φωτίζουν ένα πολύ σημαντικό
κομμάτι της θεατρικής ιστορίας. Συχνά καθοδηγεί την Κνίπερ στην ερμηνεία των ρόλων που
γράφει γι’ αυτήν (τη Μάσα στις “Τρείς αδελφές”, την Ελένα στον “Θείο Βάνια”, τη Λιουμπώφ
στον “Βυσσινόκηπο”), μιλάει για την τέχνη και το θέατρο, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη
λάθος ανάγνωση του έργου του από τον σκηνοθέτη του Θεάτρου Τέχνης Στανισλάφκι: “Τα βάσανα πρέπει να τα αποδίδεις όπως παρουσιάζονται μέσα στη ζωή, όχι να κουνάς χέρια και πόδια
αλλά με τον τονισμό και το βλέμμα, όχι με χειρονομίες αλλά με χάρη. Οι λεπτεπίλεπτες ψυχικές
μεταβολές, οι ιδιάζουσες στους διανοούμενους, ακόμα και εξωτερικώς πρέπει να εκφράζονται
με λεπτότητα. Θα μου πείτε: και οι ανάγκες της σκηνής; Δεν υπάρχει ανάγκη που να επιτρέπει
το ψέμα”.
Αυτό που συγκινεί ιδιαίτερα στην αλληλογραφία των δύο ιστορικών προσώπων που ανήκουν
στο χώρο του θεάτρου, είναι ότι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την επίσημη ιστορία μέσα
από προσωπικές εκμυστηρεύσεις κάτω από την αβάσταχτη συνθήκη της απόστασης. Η απουσία
δημιουργεί έναν “χώρο” ανάμεσα στο ζευγάρι, συνθήκη που άλλοτε ευνοεί την έγερση των συναισθημάτων και άλλοτε την αποστασιοποίηση. Αυτό το φαινομενικό δίπολο διέπει όλο το έργο
όπως και το θεατρικό έργο του ίδιου του Τσέχωφ. Άλλωστε, ούτε για μια στιγμή τα γράμματα του
συγγραφέα δεν μας επιτρέπουν να αγνοήσουμε τη διπλή ιδιότητά του: γιατρός και καλλιτέχνης.
Η ψυχρή παρατήρηση και καταγραφή της πραγματικότητας από τη μία, ένας ψυχικός κόσμος που
βράζει στο κέντρο μιας εποχής τεράστιων αλλαγών από την άλλη.
Η παράσταση φιλοδοξεί, μέσω της σχέσης που αναπτύσσεται πάνω στη σκηνή με τις εξομολογήσεις των δύο εξεχουσών προσωπικοτήτων, να αναφερθεί στις διαχρονικές αναζητήσεις,
ανάγκες και αξίες όλων των ανθρώπων.
Μετάφραση: Χριστίνα Παγκουρέλη
Σκηνοθεσία: Ελένη Γεωργοπούλου
Παίζουν: Αιμιλία Βάλβη, Κωνσταντής Μιζάρος
Κίνηση: Νικολέττα Ξεναρίου
Σκηνικά/κοστούμια: Κλαιρ Μπρέιζγουελ
Μουσική: Μάρθα Μαυροειδή

Θεατρική Εταιρεία Πόλις
Αιμιλία Βάλβη

info

> Θέατρο Απόλλων
> 26 - 29 Μαΐου, Ώρα έναρξης: 21.00
> Η χρήση του θεάτρου δεν θα είναι η συνηθισμένη
καθώς οι θεατές θα κάθονται στη σκηνή, με αποτέλεσμα
οι θέσεις να είναι περιορισμένες. (τηλ. κρατήσεων: 6974 316537)
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Robert Bachner
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Δυνατό σουίνγκ από την Αυστρία
Robert Bachner (τρομπόνι)
Robert Schönherr (πιάνο)
Ulrich Langthaler (μπάσο)
Christian Salfellner (ντραμς)
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keimeno:
Βαγγέλης Αραγιάννης

μοντέρνα τζαζ ως το αβάν γκαρντ” μας είπε ο τρομπονίστας.
“Όταν γράφω για τα δικά μου γκρουπ μου αρέσει να υπάρχει
έντονη η αίσθηση του σουίνγκ, καθώς αυτό είναι ένα από τα

Ο τρομπονίστας Robert Bachner, ένα μεγάλο όνομα της

καθοριστικά πράγματα που κάνουν την τζαζ μοναδική. Επί-

ευρωπαϊκής τζαζ, έρχεται στη Σύρο για μία μοναδική συναυ-

σης, πάντα προσπαθώ να γράφω κάτι πάνω στο οποίο να ευ-

λία στο Θέατρο Απόλλων, προσκεκλημένος του Πνευματικού

χαριστιέται κανείς να αυτοσχεδιάζει. Είναι κάτι θεμελιώδες

Κέντρου Δήμου Ερμούπολης και στο πλαίσιο της συνεργασί-

και για μένα και για τα υπόλοιπα παιδιά που παίζουν μαζί μου,

ας που έχει καθιερωθεί εδώ και τρία χρόνια με την Αυστριακή

αλλά και για την ίδια τη μουσική”.

Πρεσβεία. Ο Robert Bachner έγινε γνωστός κυρίως από τη συ-

“Το σημαντικότερο πράγμα για μένα είναι η σύνθεση. Από

νεργασία του με την παγκοσμίου φήμης Vienna Art Orchestra,

την πλευρά του ερμηνευτή πιστεύω ότι τα δύο πιο καθοριστι-

στην οποία ήταν σταθερό μέλος από το 1996 ως το 2008. Έχει

κά στοιχεία είναι ο ήχος και ο ρυθμός. Μερικές φορές όταν

δουλέψει ως σολίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής με πολ-

πηγαίνω σε συναυλίες βαριέμαι γιατί τα κομμάτια μοιάζουν

λά και γνωστά ονόματα από την Ευρώπη και την Αμερική.

πανομοιότυπα. Μου αρέσουν οι καλές συνθέσεις και οι ενορ-

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει την προσωπική του

χηστρώσεις που έχουν το δικό τους χαρακτήρα. Σε πολλούς

καριέρα παίζοντας με αρκετά και διαφορετικά σε ύφος και

μουσικούς της τζαζ αρέσει να γράφουν εντελώς πολύπλοκες

μέγεθος σχήματα. Αυτά με τα οποία δουλεύει συχνότερα είναι

συγχορδίες για σολάρισμα, κάτι που συχνά καταλήγει να μην

το κουιντέτο του με το οποίο έχει κυκλοφορήσει το “Heart

ακούγεται καλά. Αν είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα την

Disc” (2004) και το “Traveling Hard” (2006), το ντούο με τον

ώρα του αυτοσχεδιασμού, είναι δύσκολο να επικοινωνήσεις,

πιανίστα Helmar Hill, αλλά και τη 18μελή του Big Band, που

και θεωρώ την επικοινωνία πολύ σημαντική”.

είναι το πιο φιλόδοξο πρότζεκτ του έχοντας ήδη στο ενεργητικό της δύο άλμπουμ (“Moments of Noise” και “Spotlight on
Ella Fitzgerald”) και ένα DVD (“Live in Vienna”).
“Οι συνθέσεις μου απλώνονται σε μια μεγάλη γκάμα από
στυλ, από την τζαζ μέχρι την κλασική μουσική και από τη

> Θέατρο Απόλλων
> Τετάρτη 12 Μαΐου
> Ώρα έναρξης: 21.00

info
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Η τέχνη του πιάνο τρίο από τον

Jeroen van Vliet
Jeroen van Vliet (πιάνο)
Guus Bakker (μπάσο)
Pascal Vermeer (ντραμς)
> Θέατρο Απόλλων
> Κυριακή 30 Μαΐου
> Ώρα έναρξης: 21.00
> Η συναυλία γίνεται με
τη χορηγία της Βασιλικής
Ολλανδικής Πρεσβείας
στην Αθήνα

cba

info

keimeno:
Βαγγέλης Αραγιάννης

Σε λίγες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε ζωντανά στην πόλη μας ένα ξεχωριστό
πιάνο τρίο της τζαζ, το Jeroen van Vliet Trio,
που αποτελεί και την επίσημη συμμετοχή της
Ολλανδίας στο φετινό Eurojazz Festival της
Αθήνας.
Ο Jeroen van Vliet αποφοίτησε από το
Κονσερβατόριο της Ουτρέχτης το 1991. Έχει
παίξει με κορυφαίους μουσικούς όπως ο Kenny
Wheeler, ο John Zorn και ο Charlie Mariano.
Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος του γκρουπ
Gatecrash, του συμπατριώτη του τρομπετίστα
Eric Vloeimans, το οποίο τιμήθηκε με το Edison
Award, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά βραβεία της Ολλανδίας. Έχει συμμετάσχει σε 45
περίπου ηχογραφήσεις και έχει κυκλοφορήσει
6 δικά του άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το “Thin
Air”, ενώ το τελευταίο άλμπουμ με το τρίο του
“The Poet & Other Tales” ηχογραφήθηκε στο
φημισμένο στούντιο Rainbow στο Όσλο.
“Για μένα το πιάνο τρίο είναι το απόλυτο
σχήμα όταν παίζω” λέει. “Το πιάνο αποτελεί το
κέντρο του γκρουπ, καθορίζοντας τη μελωδία,
το χρώμα και τη δομή. Από την άλλη, το μπάσο
και τα τύμπανα προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες
για αλληλεπίδραση οδηγώντας τη μουσική σε
πολλαπλές κατευθύνσεις. Έχω συνηθίσει σε
αυτό το σχήμα και θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο έναν συνθέτη που παίζει πιάνο παρά
έναν πιανίστα που συνθέτει. Πάνω από όλα
όμως μου αρέσει το τρίο λόγω της ελευθερίας
που παρέχει στον αυτοσχεδιασμό, ειδικά όταν
έχω μαζί μου τους συγκεκριμένους μουσικούς
του γκρουπ μου”.

σύρος
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Ο σκηνοθέτης της ταινίας Gainsbourg: Vie Héroïque, μιλάει στον Φοίβο Καλλίτση
για το πέρασμά του από το σκίτσο στον κινηματογράφο.

Υπήρχε μια ανησυχία για την ταινία, αφού τα περισσότερα πρόσωπα που
εμφανίζονται ζουν ακόμη, όπως η Bridgette Bardot και η Jane Birkin.
Επίσης υπήρχε μια ανησυχία από την οικογένεια Gainsbourg.
Ένας λόγος που συντέλεσε στο να υλοποιηθεί η ταινία ήταν ότι η προσέγγιση τής
ιστορίας θα γινόταν μέσα από μία καλλιτεχνική σκοπιά, μία αφαίρεση

JoanSfar
cba

συνεντευξη:
Φοίβος Καλλίτσης

ση με κάποιον άλλο. Ποτέ δεν τον βλέπουμε μόνο του

Κάννες

Ακριβώς. Στην ταινία όλα είναι στημένα διαλεκτικά,

Δυστυχώς δεν τη δέχτηκαν. Τη βρήκαν πάρα πολύ

αυτός και η σκιά του, αυτός και ένας άντρας, αυτός

κλασική και δεν τους ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Αποδεκτό

Ξεκίνησε από τα κόμιξ και φέτος παρουσιάζει την

και μια γυναίκα. Οι σκηνές με τρία άτομα είναι πραγ-

λοιπόν. Είναι γεγονός ότι είναι μια ταινία με απλό δισ-

πρώτη του ταινία. Ο Joann Sfar, αφού έκανε ένα

ματικά σπάνιες. Ήθελα η ταινία να είναι μια ερωτική

διάστατο σκίτσο, με τον τρόπο που τα έκανε παλιά ο

εκπληκτικό graphic novel βασισμένο στον μύθο

ιστορία στην οποία παρεισδύουν η τέχνη, το πολιτικό,

Walt Disney. Την ίδια στιγμή είναι η ιστορία μιας γά-

του Serge Gainsbourg, εμπνέεται από τον Γάλλο

το εθνικό, το οικείο. Η συνάντησή του με τόσο σπου-

τας που δυσκολεύεται να πιστέψει στον Θεό. Μία άθεη

τραγουδοποιό και καλλιτέχνη στα πρώτα κινημα-

δαίες καλλιτεχνικές και πολιτικές φιγούρες, έκανε τον

γάτα, λοιπόν, ανατρέπει όλη την εικόνα της παιδικής

τογραφικά του βήματα. H ταινία Gainsbourg: Vie

Gainsbourg άθελά του να εκμοντερνίσει τη Γαλλία.

ταινίας.

έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κι-

> Ενώ όμως συζητάτε για την ιστορία της Γαλλίας,

> Ο Μικρός Πρίγκιπας όμως που σκιτσάρατε πρό-

νηματογράφου της Αθήνας. Στήνει ένα παραμύθι,

με εξαίρεση τον πόλεμο, κανένα άλλο από τα μεγά-

σφατα, απευθύνεται σε παιδιά

όπου παρελαύνουν μία σειρά από γυναικείες προσω-

λα γεγονότα, όπως ο Μάης του ’68, δεν αναφέρεται

Ομολογώ ότι δεν το επέλεξα μόνος μου. Μου το πρό-

πικότητες (Jane Birkin, Bridgette Bardot, Julliette

ξεκάθαρα

τειναν και δέχτηκα με χαρά. Ο Μικρός Πρίγκιπας όμως

Greco) και απευθύνεται ακόμη και σε όσους αγνοούν

Η ιστορία δεν χρειάζεται να καταγράφεται πλήρως, ο

δεν κατατάσσεται στα βιβλία για παιδιά ή για ενήλι-

την εμβληματική φιγούρα του Gainsbourg.

Gainsbourg άλλαζε καθώς άλλαζε η χώρα, κάθε νέα

κους. Δεν έχει ηλικία ή χώρα. Είναι μια οικουμενική

Héroïque έφτασε στις ελληνικές αίθουσες αφού

γυναίκα «χαιρετούσε» και μια νέα εποχή, η μουσική

ιστορία. Επίσης, μου αρέσει να σχεδιάζω για παιδιά,

> Πώς αποφασίσατε να πείτε την ιστορία του Serge

του αποτυπώνει τις αλλαγές που συμβαίνουν. Ο στό-

απλά δεν τυχαίνει.

Gainsbourg σαν παραμύθι;

χος δεν ήταν να στήσω όσα συμβαίνουν γύρω από τον

Ένας λόγος είναι ότι προέρχομαι από τον χώρο του

Gainsbourg, αλλά να δω τον κόσμο μέσα από τη ζωή

> Είναι πάντως πιο εύκολο να δημιουργείς χάρτινους

σκίτσου και του κόμικ. Κατά συνέπεια, έχω μάθει να

και τη μουσική του. Μερικά πράγματα δε χρειάζεται να

ήρωες από το να ελέγχεις ηθοποιούς. Παρόλο που

λέω τις ιστορίες μέσα από ένα συγκεκριμένο βλέμμα.

αναφερθούν. Δεν ήθελα να κάνω μία βιογραφία, αλλά

εσείς ήσασταν αρκετά τυχερός

Οι ιστορίες μου λίγο πολύ μοιάζουν με παραμύθια και

ένα υπαρξιακό πορτρέτο.

Σίγουρα θέλει πολύ δουλειά, αλλά ευτυχώς είχαμε πολύ

έτσι έχω μάθει να εκφράζομαι. Την ίδια στιγμή υπήρχε

χρόνο στη διάθεσή μας για πρόβες έτσι ώστε να μπο-

μια ανησυχία για την ταινία, αφού τα περισσότερα πρό-

> Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά η καριέρα του ως

ρέσει ο καθένας να βρει τον χαρακτήρα, να δούμε πού

σωπα που εμφανίζονται ζουν ακόμη, όπως η Bridgette

ηθοποιός και σκηνοθέτης

μπορεί να φτάσει η ιστορία. Το σίγουρο είναι ότι σε μια

Bardot και η Jane Birkin. Επίσης υπήρχε μια ανησυχία

Δεν αναφέρεται ρητά, αλλά η ταινία έχει στηθεί με

ταινία συνεργάζεσαι με περισσότερους ανθρώπους και

από την οικογένεια Gainsbourg. Ένας λόγος που συντέ-

βάση τις ταινίες του. Τα καδραρίσματά μου είναι άμεση

έμαθα να είμαι πολύ πιο ευγενικός. Είναι σίγουρο ότι

λεσε στο να υλοποιηθεί η ταινία ήταν ότι η προσέγγι-

αναφορά στις ταινίες του, οπότε πίστευα ότι δεν είχα

μία ηθοποιός όπως η Laeticia Casta δε θα κάνει κάτι

ση της ιστορίας θα γινόταν μέσα από μια καλλιτεχνική

αποκλείσει τις εικόνες του Gainsbourg.

αν διαφωνεί. Έπρεπε λοιπόν να βρω τρόπους να έχω

σκοπιά, μια αφαίρεση.

το επιθυμητό αποτέλεσμα και να μένουν όλοι ευχαρι> Από την άλλη όμως ανακαλύπτουμε την άγνωστη

στημένοι.

> Οπότε αυτό σας έβγαλε και από το άγχος να ασχολη-

παιδική του ζωή

θείτε με μία εμβληματική μορφή όπως ο Gainsbourg

Το κομμάτι της παιδικής του ηλικίας είναι ίσως το κομ-

> Στο μέλλον τι να περιμένουμε;

Δεν προσπάθησα στιγμή να κάνω μια σπουδαία ταινία

μάτι που με ενδιέφερε περισσότερο -πρέπει να ομολο-

Μόλις τέλειωσα το Le Chat du Rabbin και παρόλο που

για τον Gainsbourg. Ήθελα να κάνω μία ταινία που να

γήσω- και ίσως αυτό είναι ένα μειονέκτημα της ταινίας.

έχω στόχο να κάνω πολλά πράγματα ως σκηνοθέτης

έχει όμορφες γυναίκες και πολλή μουσική. Από αυτή

Είναι μια άγνωστη πτυχή της ζωής του, η οποία όμως

και ως σκιτσογράφος, δεν ξέρω ακόμη. Όλα τα ενδεχό-

τη σκοπιά το θέμα ήταν ιδανικό. Την ίδια στιγμή, μέσα

παίζει σημαντικό ρόλο. Το γεγονός ότι ήθελε να γίνει

μενα είναι ανοιχτά.

από την ιστορία του μπορούσα να πω την ιστορία της

ζωγράφος ίσως εξηγεί τη σχέση του με τις γυναίκες,

Γαλλίας. Κάθε γυναίκα που περνούσε από τη ζωή του,

την ανάγκη του για ένα μοντέλο. Είναι το κομμάτι που

> Ίσως τότε σας ξανασυναντήσουμε στην Ελλάδα

κάθε μουσική του επιλογή σηματοδοτούσε και μία αλ-

είναι πραγματικά πιστό στην αλήθεια, και όμως οι πε-

Σίγουρα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που με συνδέ-

λαγή στη χώρα: πώς από τη χυμώδη και ερωτική Bardot

ρισσότεροι πιστεύουν ότι είναι μυθοπλασία.

ουν με τη χώρα σας, από τις πρώτες μου σπουδές στη

περνάμε στην αδύνατη και αρρενωπή Birkin, πώς καταλήγει να γίνει η χώρα πιο πανκ…
> Γι’ αυτό λοιπόν βάζετε τον ήρωά σας πάντα σε σχέ-
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Φιλοσοφία, όπου αγάπησα την αρχαιότητα, μέχρι τον
> Η επόμενη ταινία σας είναι κινουμένων σχεδίων

αγαπημένο μου σκιτσογράφο Fred, που είναι Έλληνας

και βασίζεται στο κόμικ σας Le Chat du Rabbin (Η

(σ.σ. Fredéric Othon Theodore Aristidès). Οπότε έχω

γάτα του Ραβίνου). Μάλιστα την είχατε στείλει στις

ακόμη πολλά να δω από τη χώρα σας.
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υ παίθρ ια έ κθε ση

Santorini Donkey Republic
Από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, μια πολύχρωμη εικοσάδα από πρωτότυπα φιλοτεχνημένα γαϊδουράκια βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Σαντορίνης. Πρόκειται για μια υπαίθρια έκθεση γλυπτών έργων τέχνης, στα πρότυπα του Cow Parade, προσαρμοσμένου στα μέτρα της Σαντορίνης.
Είκοσι καλλιτέχνες που έχουν σχέση με τη Σαντορίνη δούλεψαν όλο το χειμώνα με φαντασία και μεράκι επάνω σε γλυπτά γαϊδουράκια με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τα γαϊδουράκια αποτελούν ένα ευχάριστο ξάφνιασμα για τον αμέριμνο επισκέπτη, δίνουν χρώμα στα σοκάκια και υπενθυμίζουν
σε όλους την τεράστια συμβολή αυτού του ακούραστου δουλευταρά στη ζωή των ανθρώπων και στην ανάπτυξη του τόπου.
Τα γλυπτά είναι σε φυσικό μέγεθος (1m×1,43m) και είναι κατασκευασμένα από fiberglass. Τα έργα των καλλιτεχνών προστατεύονται από
αντι-γκράφιτι βερνίκι και είναι τοποθετημένα σε τσιμεντένιες βάσεις. Στο τέλος της σεζόν, όλα τα έργα θα δημοπρατηθούν και τα έσοδα θα προσφερθούν για την προστασία των ηλικιωμένων ιπποειδών που περιθάλπει
ο Δήμος Θήρας στον Καρτεράδο.

Οι 20 καλλιτέχνες που συμμετέχουν
στη Santorini Donkey Republic 2010
είναι οι εξής: Χριστόφορος Ασιμής, Μάρκος Βενιός, Γιώργος Γαλανόπουλος, Μαρία-Σοφία Γκέλου, Ειρήνη Δρόσου, Δημήτρης
και Απόλλωνας Κολιούσης, Αληθινή, Δημήτρης
Μπέλλος, Κυβέλη Μουσούρη, Ανδρέας Μάκαρης,
Βαγγέλης Ρούσσος, Ηλίας Βλαβιανός, Πολυτίμη Μπηλιώνα, Μιχάλης Καραμολέγκος, Γιώργος
Στρώνης, Annie Neve, Νίκος Δελένδας, Λευτέρης Κορωνιός, Ειρήνη Καμπουροπούλου, Κατερίνα Ιωαννίδου, κ.α.. Την προσπάθεια υποστηρίζουν πολλοί φορείς της Σαντορίνης, ενώ την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το δημιουργικό γραφείο Welcome.
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Τήνια 2010

Αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 6,7 και 8 Μαΐου στην Τήνο, στο πλαί-

σιο των Τηνίων 2010.
Τα “Τήνια” επανήλθαν ως θεσμός το 2006. Έχει αποφασισθεί από τους φορείς της Τήνου και τον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο να διοργανώνονται κάθε 4 χρόνια, στο ενδιάμεσο των παγκόσμιων Ολυμπιακών Αγώνων.
Τα “Τήνια” ως προολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν το 1895, μόνο λίγους μήνες πριν γίνουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί
Αγώνες στη νεότερη ιστορία στην Αθήνα. Φέτος από τις 6 έως και 8 Μαΐου αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες, θα
πραγματοποιηθούν και πάλι τα “Τήνια” με εκδηλώσεις σε όλη την Τήνο.
Την Παρασκευή 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων, αγώνες ιστιοπλοΐας στην παραλία Αγκάλης, επίδειξη ελληνορωμαϊκής πάλης στο χωριό Φαλατάδος, ενώ θα πραγματοποιηθεί και λαμπαδηδρομία με συμμετοχή των
χωριών Σκλαβοχώρι, Καλλονή, Σκαλάδο και Κώμη.
Το Σάββατο 8 Μαΐου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την επίδειξη τοξοβολίας στην πλατεία Καρδαμίτση αλλά
και τους αγώνες δρόμου στην Καρυά.
Τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις ζωγραφικής αλλά και γλυπτικής σύγχρονων ελλήνων καλλιτεχνών αφιερωμένες στα Τήνια

13
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The Pelican Spirit
cba

κείμενο:
Δημήτρης Ρουσουνέλος

Τα τελευταία χρόνια στη Μύκονο η αναψυχή είναι
αναπόσπαστα δεμένη με τη μόδα και την τέχνη. Η Scala

χρόνια μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία: οι άνθρωποι,

τροφή στους ψαράδες. Έμαθε ακόμα ν’ απολαμβάνει

το φυσικό περιβάλλον και τα σημάδια του πολιτισμού,

τη βόλτα στο Γιαλό, να χαίρεται το μελτέμι -κι ας του

είναι εκείνα που μας δίνουν αξία στην αγορά κι όχι η

χάλαγε καμιά φορά το χτένισμα.

τάση υπερβολής. Τα σύμβολα εξάλλου είναι καλά μόνο
όταν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο “The pelican
spirit” είναι το πρώτο μιας σειράς εκδόσεων ανάλογων

Shop Gallery, ένας σύγχρονος χώρος τέχνης στο Ματο-

Αρκετές δεκαετίες πέρασαν από τότε που ο Πέτρος

θεμάτων, που σηματοδοτούν το νησί της Μυκόνου. Ο

γιάννι, που βάζει τη δική της σφραγίδα φιλοξενώντας

ξέφυγε από τον σχηματισμό τού μεταναστευτικού του

Πέτρος, η Ειρήνη, ο Νικόλας, ο Ωμέγας, ο Δήμος, ο Πέ-

εκθέσεις έργων σύγχρονων ελλήνων και ξένων δημι-

σμήνους και προσθαλασσώθηκε ημιθανής στο πέλαγος.

τρος ο νεώτερος, οι πελεκάνοι της Μυκόνου, παραμέ-

ουργών καθώς και μόνιμες συλλογές.

Έζησε ανάμεσά μας από το 1958 και κάποιοι θυμού-

νουν μια συμβολική αξία για την τουριστική ψυχή του

Στις 21 Μαΐου αναμένεται η έκθεση φωτογραφίας

νται ακόμα το μικρό κι αδύναμο πουλί στην αγκαλιά

νησιού. Στην έκθεση που θα εγκαινιαστεί το τριήμερο

της Βιβής Χανιώτη, που έρχεται να τιμήσει έναν παλιό

του ψαρά που το περιέθαλψε. Εκείνος το ανέστησε και

του Αγίου Πνεύματος με τίτλο Το πνεύμα του πελεκά-

φίλο τς Μυκόνου, τον πελεκάνο. Η Scala Shop Gallery

το “ανέθρεψε” μαθαίνοντάς του ν’ αγαπά τους ψαράδες

νου (The pelican spirit), θα είναι ωσεί παρόντες, ως τις

μέσα από την έκθεση αυτή στέλνει ένα μήνυμα που στα

που του έδιναν τροφή και τους τουρίστες που έδιναν

31 του Μάη.

> Scala Shop Gallery, Ματογιάννι 48, Μύκονος
> Τηλ.: 22890 26992 & 6944393323
> www.scalagallery.gr, scala@otenet.gr

info

θ εατ ρι κ ή π αράσ τασ η

“O Λεπρέντης”
Το έργο του Μιχάλη Χουρμούζη “Ο Λεπρέντης” παρουσιάζει η Θεατρική Ομάδα Μυκόνου. Πρόκειται για
ένα έργο γραμμένο τον 19ο αιώνα το οποίο ωστόσο παραμένει επίκαιρο. Μια σάτιρα επάνω στα ήθη και τα έθιμα της εποχής που δε διαφέρουν πολύ από τα σημερινά.
Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Μιχαλάκη, τα σκηνικά του Μάκη Μωράκη, τα κουστούμια της Σοφίας Συρογιάννη και η μουσική επιμέλεια έγινε από τον Λάμπρο
Λιάβα.

> Αίθουσα ΚΔΕΠΑΜ, Ματογιάννι
> 5-9 Μαΐου
> Ώρα έναρξης: 21.00

info
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ΚωστήςΜαραβέγιας
Η μείξη είναι
η κληρονομιά
της ανθρωπότητας
cba

συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιού

Ο Κωστής Μαραβέγιας είναι ένας ξεχωριστός μουσικός, συνθέτης αλλά και performer
με φρέσκια ματιά, ευρηματικές μελωδίες και χαρούμενη διάθεση. Απαλλαγμένος από
τα ταμπού των μουσικών τάσεων αναμειγνύει με εξαιρετικό αποτέλεσμα την ποπ με
την ιταλική μουσική, τη ροκ με το λάτιν. Με την μπάντα του, τους Ilegál, γυρίζουν την
Ελλάδα και μοιράζονται με το κοινό συναισθήματα και σκέψεις.
> Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τώρα. Eτοιμάζεις κάτι αυτόν τον καιρό;
Έχουμε τελειώσει τις χειμερινές μας εμφανίσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα μέρη στην επαρχία. Ταξιδέψαμε πάρα πολύ, ειδικά φέτος είχαμε πολλά live. Συνολικά έχουμε κάνει περισσότερες από 240 εμφανίσεις από το Νοέμβριο του 2007. Ένα live
κάθε τέσσερις μέρες. Ακολουθεί η συναυλία στο θέατρο Βράχων, που θα γίνει 7 Ιουνίου.
Θα έχω μαζί με την μπάντα τον DJ Palov και τον Jeff από τους Cast-a-Blast. Είναι μια ομάδα που κάνει φοβερά remix και μάλιστα μας έκανε ένα remix από το “Welcome to Greece”
το οποίο θα κυκλοφορήσει αυτή τη βδομάδα.
> Είσαι μουσικός, συνθέτης και performer. Όσοι σε έχουν δει σε ζωντανές εμφανίσεις
έχουν εντυπωσιαστεί και πολλοί λένε πως είσαι ένας εξαιρετικός performer. Εσύ σε ποιο
ρόλο νιώθεις καλύτερα;
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τους ρόλους αυτούς. Όταν είμαι στο live χαίρομαι τη γιορτή που
δημιουργείται και την επαφή με το κοινό που δεν μπορείς να την κερδίσεις ούτε στο στούντιο, ούτε όταν γράφεις ένα τραγούδι, ούτε όταν κάνεις μια ταινία για παράδειγμα. Αυτό
είναι μοναδικό αίσθημα. Φαντάζομαι ότι καλύτερα θα ήταν να μπορώ να γράφω καλά τραγούδια για μια ζωή παρά να είμαι ένας καλός performer. Γιατί τα τραγούδια τελικά μένουν
στο χρόνο. Η ζωντανή εμφάνιση έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, αλλά αρχίζει και τελειώνει
μέσα σ’ ένα βράδυ.
> Αν μπορούσες να συγκρίνεις τις συναυλίες με τις εμφανίσεις σε μικρούς χειμωνιάτικους χώρους τι θα μας έλεγες;
Ο μικρός χώρος έχει το πρακτικό του θέματος που είναι το εξής: μπορείς -αν είσαι επικοινωνιακός και έχεις όρεξη να μιλήσεις με τον κόσμο- να ανοίξεις ακόμα και συζήτηση. Να
υπάρχει ουσιαστική αμφίδρομη σχέση. Επίσης έχει το καλό ότι υπάρχει ένα ωραίο στρίμωγμα που είναι επιθυμητό κατά τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Η ανοιχτή συναυλία, από
την άλλη, έχει το δροσερό αεράκι, έχει ότι είσαι κάτω από τα αστέρια, αλλά δεν είναι το
ίδιο εύκολο να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, όπως σε έναν μικρό ή κλειστό χώρο.
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«Η μουσική είναι μία,
αυτή μου δίνει την

ώθηση

για να δημιουργήσω»
> Σχετικά με τη μουσική σου, οι επιρροές σου ξεκινάνε από την ιταλική και τη γαλλική
μουσική αλλά δεν περιορίζεσαι εκεί. Αναμειγνύεις με πολύ μεγάλη επιτυχία τη ροκ και
την ποπ μουσική. Αυτό με ποια διαδικασία σου βγαίνει;
Εγώ έχω έναν αχταρμά στο κεφάλι μου αλλά και στη ζωή μου, δεν είναι μόνο θέμα μουσικής. Μου αρέσουνε και αγαπώ πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι στο κεφάλι μου και γυρνάνε όλη την ώρα, και προσπαθώ πάντα να βγάλω κάτι μοναδικό από όλα
αυτά. Δηλαδή, πηγαίνω και χορεύω dance μουσική, χτυπιέμαι στους Chemical Brothers, θα
πάω στους James, πηγαίνω στο Othello και ιδρώνω και χοροπηδάω, πηγαίνω σε latin πάρτι,
πηγαίνω σε ρεμπετάδικα κι αγαλλιάζει η ψυχή μου. Δεν μπορώ να πω ότι με έχει συνεπάρει
ένα είδος μουσικής, οπότε αυτός ο πλουραλισμός, αν θέλεις, της αισθητικής που έχω, μου
δίνει ώθηση να βγάλω κάτι που έχει και λίγο latin και βαλκανικά στοιχεία και straight beat
και ένα τέμπο πιο γρήγορο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι τελικά η μουσική είναι μία, αυτή μου δίνει εκείνη την ώθηση για να δημιουργήσω.
> Οπότε δηλαδή συνεχίζεις να δουλεύεις όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις μουσικής
Μου αρέσει το μπαστάρδεμα. Μου αρέσει πολύ. Για εμένα η μείξη είναι κληρονομιά της
ανθρωπότητας. Γι’ αυτό είμαι σίγουρος. Γι’ αυτό χαίρομαι που βλέπω μετανάστες που κάνουν live στην Αθήνα. Τις προάλλες είχε στην πλατεία των Εξαρχείων διάφορα hip hop.
Για μένα αυτός είναι ο πολιτισμός. Το να παίρνουμε, να ανταλλάσσουμε στοιχεία, να ζούμε
ειρηνικά, να γιορτάζουμε όλοι μαζί. Με μια κοινή ανησυχία και μια κοινή άποψη για τη
ζωή.
> Με την παραδοσιακή μουσική έχεις κάποια σχέση; Ακούς ελληνική παραδοσιακή μουσική;
Ναι, ακούω πολύ παραδοσιακή μουσική, μου αρέσει πολύ. Και ηπειρώτικη, και νησιώτικα και κρητικά. Έχουν όλες αυτές οι μουσικές μια αλήθεια και μια δύναμη, γιατί έχουν
γεννηθεί από ανθρώπους που οι ίδιοι που την παίζουν, που την γράφουν, που πάνε στα
πανηγύρια, το βιώνουν αυτό που κάνουν, το ζουν. Η παραδοσιακή μουσική, το πανηγύρι,
το ρεμπέτικο, η λαϊκή μουσική έχουν μεγάλη δύναμη γιατί έχουν μεγάλη αλήθεια.
> Την μπάντα με την οποία δουλεύεις την απαρτίζουν οι ίδιοι συνεργάτες εδώ και πολλά
χρόνια. Ποια είναι η σχέση σας;
Είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Με τον Νίκο Παπαβρανούση, τον ντράμερ, είμαστε φίλοι
από τότε που ήρθα Ελλάδα. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα. Και εκτός
συναυλιών είμαστε σχεδόν κάθε μέρα παρέα. Γυρνάμε στην Αθήνα, πίνουμε, τρώμε, γιορτάζουμε, γράφουμε. Έτσι ακολούθησαν και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Πάλι
φίλοι φίλων. Επίσης, το καλό στοιχείο για τη μπάντα είναι ότι εκτός του ότι είναι όλοι
εξαιρετικοί μουσικοί και πολύ δυνατοί στη σκηνή, έχουν έρθει όλοι από διαφορετικά μέρη.
Έχουν ζήσει όλοι στο εξωτερικό πολλά χρόνια, έχουν όλοι πάρει αυτή τη δόση της τσιγγα- 4
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νιάς που χρειάζεται για αυτή τη μουσική, το να μην έχεις πατρίδα, το να ξεχνάς πού είσαι, πού
κοιμάσαι, πού ξυπνάς και πού πας. Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό. Έχουμε γυρίσει όλη την
Ελλάδα γιατί είναι άνθρωποι του ταξιδιού, άνθρωποι της τσιγγανιάς. Μπαίνουμε στο βανάκι
και ξεχνάμε να γυρίσουμε, και αυτοί και εγώ.
> Έχεις δυσκολευτεί να κάνεις πραγματικότητα όσα θέλεις;
Δεν δυσκολεύτηκα. Στην αρχή μόνο, για να βγάλω τον δίσκο. Απλά δεν καταλάβαιναν όλοι τί
είναι, έλεγαν τί είναι αυτό, δεν είναι ποπ, κάνε κάτι πιο ποπ. Αυτή ήταν η δυσκολία. Έπειτα,
όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Με την έννοια ότι έκανα αυτό που
ξέρω, ξεκίνησα από μικρούς χώρους με τα παιδιά. Δεν αισθάνομαι ότι έφτυσα αίμα.
Ίσως και να κάλυψα ένα κενό με αυτή τη μουσική. Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα,
οπότε αυτό με διευκόλυνε.
> Με τις δισκογραφικές εταιρίες πώς τα πας;
Εγώ ακολουθώ τον τρόπο που έχω στο μυαλό μου. Έχω στήσει αυτό το πρότζεκτ τόσα χρόνια
και βλέπω τώρα ότι μπορούμε πλέον να ζήσουμε όλοι καλά από αυτό. Οπότε, δεν αφήνω
τρίτους ανθρώπους να επηρεάσουν τις επιλογές μου, τις αποφάσεις μου ή τον τρόπο που θα
κινηθώ, και επικοινωνιακά και μουσικά και συναυλιακά.
> Έχεις μάνατζερ;
Έχω έναν συνεργάτη -συνομήλικός μου- με τον οποίο είμασταν μαζί στην Ιταλία. Δεν λει-

έλεγχο και παίρνω τις αποφάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πέφτει το βάρος πάνω σε έναν

τουργεί όμως με την αυστηρή έννοια του μάνατζερ, που θα μου πει τι να κάνω κλπ. Όλοι

μάνατζερ ή σε μια δισκογραφική.

λειτουργούμε στο πλαίσιο μιας ομάδας. Σε αυτή την ομάδα ανήκει και ο συνεργάτης μου,
ανήκει η δισκογραφική, ανήκουν οι μουσικοί, ο ηχολήπτης, ο φωτιστής, οι φίλοι του γκρουπ,

> Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για νέους δημιουργούς;

ακόμα και οι φαν πολλές φορές. Δηλαδή είναι μια συλλογική δουλειά, που σαφώς εγώ έχω τον

Νομίζω πως είναι καλύτερη εποχή απ’ ότι παλιά. Με τη βοήθεια των σύγχρονων μέσων, του
home studio και του ίντερνετ μπορεί κάποιος να εξελιχθεί. Αρκεί να έχει ένα καλό live και να
αφορά πολύ κόσμο. Γιατί τελικά, αυτό είναι το όχημα στις μέρες μας. Εγώ βλέπω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, από αγγλόφωνη σκηνή, από ελληνόφωνη. Βλέπω πολύ καλούς μουσικούς
με πολύ καλή αισθητική, με καλές παραγωγές, και νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου πλέον να
γίνουν ανατροπές και να περάσουμε σε νέο είδος ποπ αστέρων, διαφορετικών απ’ ότι παλιότερα. Υπάρχουν πολλές μπάντες που έχουνε υψηλότερα στάνταρ και στο θέμα της στιχουργικής
και της μουσικής και της παραγωγής.
> Τί σχέδια έχεις για το μέλλον;
Θέλω πολύ να προλάβω να κάνω αυτά που με καίνε. Αυτή τη στιγμή αυτό που με καίει είναι
να κάνω έναν δίσκο πιο προσωπικό από τον προηγούμενο, λίγο πιο εσωτερικό, λίγο πιο δουλεμένο από μένα. Επίσης θέλω να κάνω και μια ταινία κάποια στιγμή. Γράφω ένα σενάριο.
Θέλω να κάνω ένα road movie, με πολύ μουσική, με φίλους να παίζουν. Δεν βάζω στόχους.
Δεν λέω “θα κάνω αυτό για να πετύχω”. Δεν με νοιάζει καθόλου μα καθόλου αυτό. Είμαι ανά
πάσα στιγμή έτοιμος να εγκαταλείψω και να κάνω μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά.
> Τι σκέφτεσαι σχετικά με την κατάσταση που βιώνουμε στην Ελλάδα τους τελευταίους
μήνες;
Νομίζω ότι απ’ όλη αυτή την ιστορία οι Έλληνες θα βγούνε σοφότεροι. Και είναι σημαντικό
αυτό γιατί τότε θα διεκδικείς καλύτερη παιδεία, θα είσαι πιο πολιτισμένος. Γιατί πολιτισμός
δεν είναι μόνο να πηγαίνεις σε μια συναυλία ή στον κινηματογράφο και να αισθάνεσαι ότι παρακολουθείς την τέχνη. Πολιτισμός για μένα είναι να ξέρεις να σέβεσαι τον ελεύθερο χρόνο,
να ξέρεις να διαχειρίζεσαι τις υλικές σου ανάγκες, τον καταναλωτισμό. Δεν είναι απλό πράγμα
να είσαι πολιτισμένος. Νομίζω πως οι Έλληνες δεν το έχουμε μάθει ούτε το έχουμε καταλάβει
καλά. Έχουμε έναν νεοπλουτισμό της μεσαίας τάξης ο οποίος βλέπω ότι αλλάζει και ωριμάζει
σιγά σιγά με την υπερχρέωση στις πιστωτικές, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα... Δεν είναι αυτά πολιτισμός. Για μένα -ελπίζω- θα γίνουμε σοφότεροι. Πιάσαμε πάτο. Θα είμαστε πιο διστακτικοί,
πιο επιφυλακτικοί ως προς αυτούς που μας κυβερνούν. Θα έχουμε και μια δεύτερη σκέψη που
δεν υπήρχε έως τώρα. Και θα λέμε “και αν δεν...”. Τελικά αυτό είναι να φιλοσοφείς τα πράγματα και τη ζωή, η δεύτερη σκέψη. Να διορθώνεις την πρώτη σκέψη, να κάνεις τη δεύτερη
εκτίμηση. Νομίζω ότι θα μάθουμε να ζούμε και με λιγότερα και θα προσανατολιστούμε εκεί
που είναι ουσιαστικές οι χαρές: στον έρωτα, το ταξίδι, τη βόλτα με τους φίλους, στο κουτάκι
μπύρας από το περίπτερο.
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σενάριο - σχέδιο: Σπύρος Καρκαβέλας :: http://chaosvak.blogspot.com
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ΝΕΡΟ
κείμενο:
Πάνος Δραμυτινός // panos@dramitinos.gr

cba

εικονογραφηση:
Βασίλης Ευδοκιάς

Κοιμόμαστε και ξυπνάμε, διασκεδάζουμε και δουλεύουμε, ελπίζουμε και φοβόμαστε μέσα στους μικρούς
μας προσωπικούς κόσμους, και με το χρόνο να έχει διαφορετική σημασία για τον καθένα από εμάς, θεωρούμε
δεδομένο τον οργανικό ρόλο της φύσης γύρω μας. Ακόμα
όμως και αν συναισθανόμασταν την παρουσία της καθημερινά, θα συνέχιζε να απέχει από εμάς η ακόμα σημαντικότερη ύπαρξη του ήλιου και του… νερού.
Πέρα των αναρίθμητων ιδιοτήτων του νερού, κάποιοι
επιστήμονες ισχυρίζονται πως το νερό διαθέτει μνήμη και
αποτυπώνει πληροφορίες από το περιβάλλον οι οποίες
μεταλλάσουν τη δομή του και τις ιδιότητές του. Η υπόθεση αυτή, έχει διχάσει την επιστημονική κοινότητα -όπως
τόσες άλλες ριζοσπαστικές υποθέσεις- γιατί εάν αληθεύει, σημαίνει πως θα πρέπει να αναθεωρηθούν νόμοι της
φύσης που μέχρι τώρα θεωρούνταν αδιαμφισβήτητοι.
Ίσως να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να μάθουμε εάν
αυτή η παρατήρηση ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας ή
αν κρύβει συγκλονιστικές αλήθειες. Παρά ταύτα, πιθανή
επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης θα σήμαινε μια επικών
διαστάσεων αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε
τη ζωή, την πνευματικότητα και την επιστήμη και θα κινητοποιούσε νέους δρόμους για έρευνα.
4
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Επιστήμονες
ισχυρίζονται
πως το νερό
διαθέτει μνήμη
και αποτυπώνει
πληροφορίες από
το περιβάλλον,
οι οποίες
μεταλλάσουν τη
δομή του και τις
ιδιότητές του
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Το μόριο του νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα οξυγόνου. Είναι η μοναδική ουσία που
μπορεί να υπάρχει με τόση ευκολία σε στερεά, υγρή και
αέρια μορφή. Σε αντίθεση με όλα τα άλλα στοιχεία, το
νερό διαστέλλεται όταν παγώνει αλλά η επιστήμη δε γνωρίζει ακόμα πώς γίνεται αυτό. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη συνοχή. Μία καρφίτσα ή ένας συνδετήρας μπορούν
να επιπλεύσουν στην επιφάνειά του. Είναι το πιο ισχυρό
διαλυτικό, ικανό να αναμιχθεί με τα περισσότερα γνωστά
στοιχεία. Η επιφάνεια της γης καλύπτεται κατά περίπου
70% από νερό και το ανθρώπινο σώμα από 55 έως 78%.
Ο εγκέφαλός μας αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του από νερό.
Ο ρόλος του νερού δεν είναι μόνο βιολογικός αλλά
και έντονα πνευματικός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αγιασμός
στην Ορθοδοξία γίνεται με “καθαγιασμένο” νερό, ενώ
στον Ινδουισμό, ο ποταμός Γάγγης θεωρείται ιερός και
είναι μέρος των περισσότερων θρησκευτικών τελετουργιών συμπεριλαμβανομένης της ταφής. Οι περισσότερες
οικογένειες διατηρούν ένα χάλκινο δοχείο με νερό από
τον Γάγγη στο σπιτικό τους, ενώ η βύθιση στα νερά του
ποταμού θεωρείται πως εξαγνίζει την ψυχή. Στο Ισλάμ
ο καθαρισμός των άκρων και του προσώπου με νερό,
(Wudhu) θεωρείται απαραίτητος πριν την προσευχή
(Salat) τόσο για λόγους καθαριότητας (σεβασμός προς
τον Αλλάχ) όσο και για λόγους αυτοσυγκέντρωσης αφού,

όπως λέγεται, η ψύξη των απολήξεων των νευρώνων βοηθάει στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι Βίκινγκς, οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι και γενικά όλοι
οι πολιτισμοί που ευθύνονται για τη σημερινή συλλογική
συνείδηση, προσέδιδαν πάντοτε στο νερό μεταφυσικά
χαρακτηριστικά.
Οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες και τα στατιστικά
στοιχεία είναι αναρίθμητα. Πολλές από τις ήδη γνωστές
ιδιότητες του νερού είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας από
την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Άλλες ξεπηδάνε
σαν τα μανιτάρια και φορτίζουν το νέο-παγανιστικό κίνημα που διψάει για συμπεράσματα που θα γεφυρώσουν
το χάσμα μεταξύ επιστήμης και πνευματικότητας. Ίσως η
κοινή σκέψη που κινητοποιεί την ανάδειξη των θεμάτων
αυτών, είναι πως δεν μπορεί η επιστήμη και η πνευματικότητα να είναι δύο αυτόνομες και ασύνδετες πραγματικότητες. Φαίνεται πως η αλήθεια είναι μία και μοναδική, αλλά με διαφορετικές ερμηνείες: από τη μία, κάποιοι
αποδέχονται το δόγμα πως υπάρχει κάποια θεία υπέρτατη
δύναμη που μας οδηγεί και από την άλλη, υπάρχει μια
μερίδα ανθρώπων που ερμηνεύει την αλήθεια βασιζόμενη
στο δόγμα πως δεν υπάρχει καμία υπέρτατη δύναμη, πως
απλά προκύψαμε τυχαία και πως έχουμε τη δυνατότητα
σε βάθος χρόνου να εξηγήσουμε τα πάντα θέτοντας τα
κατάλληλα ερωτήματα.
Η υπόθεση της μνήμης του νερού, αναδείχθηκε μέσω
του ντοκιμαντέρ “What the bleep do we know!” μέσω του
οποίου έγινε ευρέως γνωστή η έρευνα του Emoto Masaru
ο οποίος φωτογράφησε κρυστάλλους νερού σε στερεά
μορφή αφού πρώτα είχε συσχετίσει -με ταμπελίτσες ή
προφορική επαφή- διαφορετικές φιάλες με διαφορετικές
λέξεις και φράσεις όπως “αγάπη”, “σε ευχαριστώ”, “σε
μισώ”, “Χίτλερ” κ.ά. Οι φωτογραφίες που προέκυψαν,
απεικονίζουν κρυστάλλους με αρμονική μορφή όταν η
απόχρωση της λέξης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ευχάριστη αλλά δυσαρμονική όταν η λέξη έφερε αρνητικά
συναισθήματα. Μετά από την ταινία αυτή ασκήθηκε σοβαρή κριτική τόσο στους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ
όσο και σε πρωταγωνιστές-επιστήμονες, επειδή το φαινόμενο αυτό, που αποτελεί μια σπάνια έκφανση της οικείας θεωρίας, λέγεται ότι ήταν πλαστό και θα ήταν σωστό
να γίνουν περισσότερες επιστημονικές έρευνες πριν την
άντληση αυθαίρετων συμπερασμάτων.

Άλλος ερευνητής του νερού ήταν ο αυστριακός δασοκόμος Viktor Schauberger (1885–1958), ο οποίος ερεύνησε τη συμπεριφορά του νερού στο φυσικό του περιβάλλον
και παρατήρησε πως το νερό κυλούσε γρηγορότερα όταν
ήταν πιο κρύο, κατά τις πρωινές ώρες. Αυτό βοήθησε
εκείνη την εποχή στη γρηγορότερη μεταφορά ξυλείας
από το δάσος προς δεξαμενές, μέσω ειδικά σχεδιασμένων
καναλιών. Παρατήρησε πως το έδαφος απορροφούσε
γρηγορότερα το νερό όταν ήταν κρύο και ως εκ τούτου
απέδιδε περισσότερο κατά τη διάρκεια της άρδευσης.
Για τον λόγο αυτό τόνισε τη σημασία της ροής του νερού
κάτω από τη σκιά των δέντρων. Παρατήρησε πως το νερό
ήταν πιο ενεργητικό όταν η ροή ευνοούσε την περιδίνησή
του και ως εκ τούτου, όπως συμπέρανε, την αναπνοή του
και την ανανέωσή του. Ονόμασε αυτό το φαινόμενο “ενδόρρηξη” (implosion).
Όπως είναι αναμενόμενο, αυτόν τον διττά πολύτιμο
φυσικό πόρο θέλουν να λυμαίνονται οι “γνωστοί άγνωστοι” του παγκόσμιου εμπορίου. Έτσι, το νερό έχει γίνει
ένα ενεργό πεδίο πολέμου με δύο δυνητικούς διεκδικητές:
Από τη μια πλευρά, η έρευνα συνεχίζεται με στόχους
την άντληση ενέργειας, την επίλυση του προβλήματος
της έλλειψης πόσιμου νερού και την αποκρυπτογράφηση
των μυστικιστικών, σχεδόν μεταφυσικών, ιδιοτήτων του
νερού. Από την άλλη, τρεις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες (Vivendi International, Thames Water και Suez water)
ηγούνται της ύπουλης διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της
παγκόσμιας διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Το νερό είναι θεμελιώδες για τη διατήρηση της ζωής
και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ζωντανού οργανισμού. Η
σφαιρική εικόνα καθιστά ξεκάθαρο πως είναι ζωτική η
ανάγκη συσπείρωσής μας για τη συνέχιση της έρευνας
των ιδιοτήτων του, φυσικών ή μεταφυσικών, και την προστασία του από άπληστα κοράκια που ορκίζονται να το
οικειοποιηθούν. Ίσως να υπάρχουν πάντοτε ιδέες που θα
χωρίζουν την ανθρωπότητα σε αντικρουόμενες ομάδες.
Το νερό όμως θα είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, η κοινή
μας ευλογία ή το κοινό μας τέλος.
Μετά από όλα αυτά, σαν να μην είναι και τόσο μηχανικές οι γουλιές που καταπίνω…
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κώνονται από τη λαίλαπα των μεταρρυθμίσεων που επιβάλ-

στο σκοτεινό και δύσβατο τούνελ ενός εργασιακού μεσαίωνα

λονται καθ’ υπόδειξη της ΕΕ και του ΔΝΤ, προγράφοντας το

θα έλεγε κανείς, με τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί γραφικός

μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Αποτέλεσμα της

και κολλημένος κομμουνιστής.

ανικανότητας όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων να

Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι απολύτως εφιαλτι-

Ο κέρσορας αναβοσβήνει νευρικά στην αρχή της

διαχειριστούν τα οικονομικά της χώρας, αλλά και της ανω-

κό: Η χώρα χρεοκοπημένη παραδίδεται βορά στα νύχια του

“λευκής κόλας χαρτί” που μόλις έχει “ξεδιπλώσει” στην

ριμότητας προηγούμενων γενεών που αρνήθηκαν ηπιότερες

ΔΝΤ -καθοδηγητή και μέντορα των λεγόμενων κερδοσκό-

οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μου το Word, προσ-

προσαρμογές, υποθηκεύοντας το μέλλον των ίδιων τους των

πων- από μια χρεοκοπημένη πολιτικά και ιδεολογικά πολιτι-

δοκώντας από μένα να γράψω ακόμα μερικές αράδες…

παιδιών.

κή ηγεσία (προς αποφυγή παρεξηγήσεων: εννοώ ευθαρσώς

Στο μυαλό μου συμπιέζονται λέξεις όπως spread, χρημα-

Συνοπτικά, οι περικοπές στις αμοιβές και τα επιδόματα

τα δύο κόμματα εξουσίας που διαχειρίστηκαν την τύχη του

τιστήριο, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πτώχευση. Άλλο

στο δημόσιο τομέα είναι ήδη γεγονός και προσεχώς επεκτεί-

τόπου). Η δε εξίσου χρεοκοπημένη συνδικαλιστική ηγεσία

ένα απομεσήμερο Σαββάτου μαραζώνει…

νονται και στον ιδιωτικό τομέα. Οι συντάξεις μειώνονται

αδυνατεί να απεγκλωβιστεί από τον ζημιογόνο κομματισμό

δραστικά, ενώ τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνο-

της και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Και το χει-

Στον προθάλαμο του περιβόητου Διεθνούς Νομισματι-

νται. Η περίθαλψη από τα ασφαλιστικά ταμεία περικόπτεται

ρότερο: Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, η κοινή γνώμη

κού Ταμείου, λοιπόν, η χώρα… Μια εξέλιξη -υποτίθεται-

(ώσπου να καταργηθεί). Το ποσοστό των απολύσεων απε-

αν και θεωρεί επαχθή και άδικα τα μέτρα που λαμβάνονται,

απευκταία για την πολιτική ηγεσία, πλην προδιαγεγραμμένη

λευθερώνεται πλήρως. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

εξακολουθεί να εμπιστεύεται αυτήν την πολιτική ηγεσία που

για όποιον αρνείται να εθελοτυφλεί και κυρίως να δίνει βάση

καταργούνται. Για όλα αυτά υπήρξαν απόλυτες διαψεύσεις

οδήγησε τη χώρα στο γκρεμό. Θύμα και θύτης μιας επίσης

στις περί του αντιθέτου κυβερνητικές διαβεβαιώσεις. Η Ελ-

από κυβερνητικά χείλη του σήμερα, του χθες και του προ-

χρεοκοπημένης κοινωνίας που ίσως να της αξίζει το ζοφερό

λάδα, χτυπημένη από τους κερδοσκόπους (sic), οικονομικώς

χθές.

μέλλον που προδιαγράφεται.

βαρύτατα ασθενής (ή μήπως ετοιμοθάνατη;), αναγκάζεται να

Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος τις επόμενες

Ιδρώνω μπροστά στην “κόλα χαρτί” του Word, σα να ξύ-

προσφύγει στους θεράποντες του ΔΝΤ. Η θεραπεία εξαιρετι-

δεκαετίες θα δουλεύει χωρίς την κάλυψη ΣΣΕ, όσες ώρες και

πνησα από τρομακτικό εφιάλτη. Ο κέρσορας αναβοσβήνει

κά σκληρή και χρονοβόρα. Τα αποτελέσματά της, αβέβαια

μέρες θέλει ο εργοδότης, για όσο καιρό εκείνος επιθυμεί,

ακόμη νευρικά, αλλά πλέον στο τέλος μιας σελίδας, αφήνο-

όσον αφορά στην ευημερία του κράτους, απολύτως βέβαια

λαμβάνοντας ως αμοιβή τα ψίχουλα που εκείνος θα θεωρεί

ντας πίσω γραμμές γεμάτες σκέψεις και διαπιστώσεις που

όσον αφορά στην εξαθλίωση των πολιτών του.

ικανά και αναγκαία. Ο Έλληνας εργαζόμενος τις επόμενες

ευχόμουν να μην κάνω ποτέ. Σκουπίζω τον ιδρώτα από το

Η ζωή στην Ελλάδα δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια, μια δι-

δεκαετίες θα είναι ένα απολύτως αναλώσιμο υλικό προς χά-

πρόσωπο μου, κοιτώ από το ανοιχτό παράθυρο και βάζω τε-

απίστωση που -καλώς ή κακώς- πρέπει όλοι να χωνέψουμε.

ριν της περίφημης ανταγωνιστικότητας της χώρας, δηλαδή

λεία, καθώς αφουγκράζομαι από το μέλλον ικεσίες να μην

Εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα δεκαετιών καταρρα-

των επιχειρήσεων. Μπαίνουμε (ή έχουμε μπει προ πολλού;)

προσθέσω την παύλα…
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Στις Κυκλάδες υπάρχουν πάνω από 40 είδη ορχιδέας
και κάθε χρόνο ο κατάλογος μεγαλώνει

Οι ορχιδέες
των Κυκλάδων
κείμενο:

Γιάννης Βαβίτσας

cba

Τεχνολόγος Γεωπονίας
MSc. Τμήμα Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

τρόπο προσελκύουν το αρσενικό έντομο το οποίο έλκεται
από το άνθος, και στην προσπάθεια του να ζευγαρώσει
μαζί του συντελεί στη γονιμοποίησή του.
Με άλλα λόγια, οι ορχιδέες αντιγράφουν πιστά τη
μορφή ενός θηλυκού εντόμου (κι είναι να απορεί κανείς
πώς μιμούνται το πρωτότυπο αφού δεν έχουν την ικανό-

Οι ορχιδέες είναι το τελευταίο επίτευγμα της φύσης

τητα να το δουν!). Όμως, οι τεχνικές προσέλκυσης δεν

και εμφανίστηκαν πάνω στη γη περίπου την ίδια πε-

σταματούν εδώ: Όπως τα θηλυκά έντομα εκκρίνουν κά-

ρίπου περίοδο με τον άνθρωπο. Πρόκειται αναμφίβο-

ποιες αρωματικές ουσίες για να προσελκύσουν τα αρσε-

λα για τα πιο εξελιγμένα φυτά. Απαντώνται σε όλα τα

νικά, τις φερομόνες, έτσι και τα άνθη των ορχιδέων ανα-

μήκη και πλάτη της γης και έχουν προσαρμοστεί και

δύουν παρόμοιες μυρωδιές. Τα αρσενικά έντομα έλκονται

στις πιο αντίξοες συνθήκες: στις ερήμους, στις αλπι-

από τις φερομόνες και μόλις πλησιάζουν κοντά στο άνθος

κές περιοχές ακόμη και στην αρκτική ζώνη.

νομίζουν ότι βλέπουν ένα θηλυκό έντομο (βλ. φωτό). Η
διαδικασία που έπεται ονομάζεται ψευδοσυνουσία κι έχει

Στις Κυκλάδες οι περισσότερες ορχιδέες ανήκουν

ως εξής: Τα γυρεομάγματα της ορχιδέας προσκολλώνται

στο γένος Ophrys που σημαίνει φρύδι (έτσι ονόμαζαν

στο κεφάλι του ή την κοιλία του και μεταφέρονται στο

ένα φυτό της οικογένειας των ορχιδέων στην αρχαιότητα

επόμενο άνθος το οποίο και γονιμοποιούν.

που το χρησιμοποιούσαν για να βάφουν τα μαλλιά και τα

Εξίσου σημαντικό ρόλο για τη διαιώνιση του είδους

φρύδια). Στα τροπικά δάση, εκεί που δεν υπήρχε περί-

παίζει η εποχή άνθισης, αφού τα έντομα δεν είναι τόσο

πτωση να δουν τον ήλιο εάν παρέμεναν επίγειες, προσαρ-

χαζά για να ξεγελιούνται συνεχώς από τις ορχιδέες. Γι’

μόστηκαν με αριστουργηματικό τρόπο και φύονται πάνω

αυτόν το λόγο, πολλά είδη ανθίζουν λίγο πριν την εποχή

στα δέντρα. Πρόκειται για τις ορχιδέες που οι ιθαγενείς

αναπαραγωγής των εντόμων, ποντάροντας στην απειρία

ονομάζουν “εναέριες κόρες”. Οι τροπικές ορχιδέες έχουν

των νεαρών αρσενικών ώστε να επικονιαστούν αποτελε-

κατά κανόνα μεγάλα και εμφανή άνθη που εύκολα μπορεί

σματικότερα.

να δει οποιοσδήποτε. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με

Επίσης, το κάθε είδος ορχιδέας γονιμοποιείται από

τις δικές μας ορχιδέες που τα άνθη τους είναι πάρα πολύ

διαφορετικό είδος εντόμου. Έτσι, ορισμένα είδη ενώ

μικρά, πράγμα που τις κάνει αόρατες στους περισσότε-

υπάρχουν σε κάποια νησιά, σε άλλα γειτονικά δεν υπάρ-

ρους, αφού μπορεί κανείς να βρίσκεται σε έναν βιότοπο

χουν γιατί απλούστατα δεν υπάρχει το αντίστοιχο έντο-

με πάρα πολλές αλλά να μην δει καμία. Αυτός είναι και

μο-επικονιαστής.

ο λόγος που για τους περισσότερους παραμένουν άγνω-

Στις Κυκλάδες, μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει

στες. Τα περισσότερα είδη ορχιδέας δεν επιβιώνουν από

γίνει εκτεταμένη έρευνα ώστε να ξέρουμε πόσα είδη

μόνα τους, γι’ αυτό δημιουργούν συμβιωτικές σχέσεις με

ορχιδέας υπάρχουν. Κάποιες μελέτες έχουν γίνει μόνο

μύκητες στους οποίους βασίζονται για να πάρουν τα θρε-

για τα νησιά της Πάρου και της Νάξου -όμως και αυτές

πτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή

είναι αρκετά παλιές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν

τους. Για τον ίδιο λόγο είναι πολύ δύσκολη -αν όχι ακα-

πάνω από 40 είδη και κάθε χρόνο ο κατάλογος μεγα-

τόρθωτη για ορισμένα είδη- η καλλιέργεια τους. Καλό θα

λώνει. Θα ήταν λοιπόν ευχής έργο να παρθούν κάποια

ήταν, λοιπόν, να μην κόβουμε τις ορχιδέες, αφού ούτε να

μέτρα προστασίας για κάποιες περιοχές που φιλοξενούν

τις καλλιεργήσουμε μπορούμε ούτε τα άνθη τους διατη-

μεγάλους αριθμούς από αυτά τα θαυμάσια φυτά, γιατί

ρούνται στο ανθοδοχείο.

δυστυχώς κάθε χρόνο εκτάσεις που τις φιλοξενούν ισο-

Το πιο εντυπωσιακό κόλπο όμως των ορχιδέων -του-

πεδώνονται ή ακόμη μπαζώνονται και μάλιστα χωρίς

λάχιστον αυτών που φύονται στις Κυκλάδες- είναι ο

κανέναν προφανή λόγο. Μακάρι κάποτε και εμείς να

τρόπος αναπαραγωγής τους. Επειδή τα άνθη τους δεν

μιμηθούμε τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών,

περιέχουν καθόλου νέκταρ, μιμούνται τη συμπεριφορά

όπως η Γαλλία και η Ιταλία, που αλλάζουν τη χάραξη

ορισμένων θηλυκών υμενόπτερων (όπως οι μέλισσες)

κάποιων δρόμων προκειμένου να προστατεύσουν σημα-

σε σχήμα, χρώματα, μέγεθος και όχι μόνο. Με αυτόν τον

ντικούς βιότοπους για τις ορχιδέες.

Στη φωτογραφία φαίνεται μια μέλισσα που μόλις φεύγει από το άνθος μιας ορχιδέας. Αν δούμε πιο
προσεκτικά, οι κεραίες της μέλισσας είναι μαύρες και βρίσκονται αριστερά και δεξιά του κεφαλιού της.
Τα δύο κίτρινα σημάδια που βρίσκονται στην κορυφή του κεφαλιού της, ανάμεσα στα μάτια, είναι τα
γυρεομάγματα της ορχιδέας που έχουν προσκολληθεί και που στη συνέχεια θα γονιμοποιήσουν το επόμενο
φυτό το οποίο θα επισκεφθεί το έντομο. Η ομοιότητα μεταξύ άνθους και εντόμου είναι φανερή...
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Σύγκλιση

κείμενο:

συνεργασίες και συμμετοχές καλλιτεχνών σε άλμπουμ συναδέλφων.

Γιώργος Μανίνης // gimanin@gmail.com

Από τις αρχές του 2010 μάλιστα, οι μεγαλύτερες κυκλοφορίες της
ποπ μουσικής ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτή την στρατηγική.

Η παρούσα οικονομική κρίση ήταν μόνο το κερασάκι στην τούρτα
για τη μουσική βιομηχανία, που ήδη την τελευταία δεκαετία έχει

Ήδη από την περασμένη χρονιά, ένα άλμπουμ που προκάλεσε με-

υποστεί πολλές απώλειες κερδών, αλλά και συγχωνεύσεις και

γάλη εντύπωση για τις συμμετοχές του και την παραγωγή του, αλλά

ξεπουλήματα (τρανταχτό παράδειγμα οι κυκλοφορίες σε πε-

χωρίς να βρει την αναμενόμενη εμπορική ανταπόκριση, ήταν αυτό των

ριοδικά κι εφημερίδες). Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος του

N.A.S.A.. Ένας παραγωγός από την Βόρεια Αμερική (North America)

προβλήματος προέρχεται από την υπόθεση που ακούει στο

και ένας από τη Νότιο (South America) έμπλεξαν τα ακούσματα της

όνομα mp3! Πολλές εταιρείες άργησαν να καταλάβουν ότι

καταγωγής τους. Έτσι, η αμερικάνικη rap και funk συνάντησαν το

μπορούν να έχουν κέρδη από την πώληση μουσικής μέσω

ανερχόμενο χορευτικό είδος της Λατινικής Αμερικής ονόματι baile

του διαδικτύου, αλλά ακόμα και μετά τις επίσημες ηλεκτρονι-

funk. Τα ονόματα που συμμετείχαν σε κάθε τραγούδι προέρχονταν

κές κυκλοφορίες στα ηλεκτρονικά καταστήματα (βλέπε π.χ. το

από ποικίλα μουσικά στυλ, ώστε το αποτέλεσμα να προσεγγίσει όσο

iTunes) συνεχίζουν να χάνουν από το παράνομο κατέβασμα μου-

το δυνατόν πιο ευρύ κοινό. Από τον χώρο της ροκ συνέδραμαν ο κιθα-

σικής, που σήμερα είναι προσιτό στη μεγάλη μάζα. Ψάχνοντας

ρίστας των Red Hot Chili Peppers John Frusciante, ο πανταχού παρών

να βρουν τρόπους να πείσουν τους μουσικόφιλους να αποδεχτούν

David Byrne, ο Tom Waits, η πανκ περσόνα Karen O. Aπό τον χώρο

την προτεινόμενη ανταλλακτική αξία τής προσφερόμενης μουσι-

της χορευτικής μουσικής η MIA, η Santogold και οι Spank Rock. Από

κής, εφευρίσκουν νέες ιδέες. Μία από αυτές, που μπαίνει συχνά σε

τον χώρο της μαύρης μουσικής ο George Clinton, o τραγουδιστής των

εφαρμογή τον τελευταίο καιρό, σχετίζεται με τις μεγάλες μουσικές

Public Enemy, ο Chuck D, o αστέρας Kanye West… Ε, δεν χρειάζεται
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να αναφερθούν και τα υπόλοιπα ονόματα ώστε να πειστείτε
ότι το Spirit of Apollo ήταν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός “υπερδίσκου”, άσχετα αν τελικά προδόθηκε από τις

Ο περίεργος
και πολυσύνθετος
κόσμος των
Duke Abduction!

πωλήσεις.
Blakroc ονομάζεται το project που έσκασε ως χριστουγεννιάτικο δώρο στους ακροατές τού εναλλακτικού rock και
rap, λίγο πριν την εκπνοή του 2009. Η ετυμολογική ανάλυση
της λέξης δίνει ίσως και την πιο πιστή περιγραφή του νέου
αυτού είδους, της μαύρης ροκ. Ακόμα μία προσπάθεια, που
ίσως να προέρχεται από μη εμπορικούς καλλιτέχνες, αλλά
δείχνει το δρόμο στους υπόλοιπους. Τα μέλη των Black Keys,
μιας αμερικάνικης blues rock μπάντας, κάθισαν για 11 εβδομάδες σ’ ένα στούντιο στο Μπρούκλιν ηχογραφώντας κάθε

Στα τέλη Φλεβάρη η ανεξάρτητη ελληνική σκηνή καλωσόρισε τη νέα της δημιουργία. Η Spinalonga records,

μέρα και ένα διαφορετικό τραγούδι με τους πλέον αυθεντι-

συνεχίζοντας πιστά το φιλότιμο έργο της με την προώθηση νέων σχημάτων του σκληρού -και όχι μόνο, πλέ-

κούς μουσικούς της rap. Οι Mos Def, Q-Tip, RZA κι άλλοι 8

ον- ήχου, ανέλαβε να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο των Duke Abduction με τίτλο The curious world of Duke

mc’s (Microphone Controllers) άφησαν για λίγο τα βινύλια,

Abduction. Πριν από την κυκλοφορία του δίσκου προηγήθηκαν συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα, κριτικές και παρου-

τα scratch και τη μουσική τεχνολογία για να συνοδέψουν μία

σιάσεις σε ιστοσελίδες και ιστολόγια, εκκεντρικά δελτία τύπου, που συνολικά δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα

rock μπάντα που παίζει με φυσικά όργανα. Τα blues και η rap

(ή αλλιώς hype) ώστε οι Duke Abduction να εισέλθουν στην ηλεκτρική σκηνή με τους καλύτερους οιωνούς.

μιλούσαν ανέκαθεν την ίδια γλώσσα. Μετά απ’ αυτή τη συνεργασία ήρθε η ώρα να μιλήσουν και με την ίδια μουσική.

Επί της ουσίας, οι Duke Abduction αποτελούν συγκρότημα από τις αρχές του ‘08. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, προσπαθούν να συνθέσουν εκφάνσεις από διάφορα μουσικά είδη σε ένα περίτεχνο όλον. Μία τέτοια επιλογή

Η κυκλοφορία όμως που επηρέασε τη συγγραφή του

καθίσταται εκ των πραγμάτων δύσκολη γιατί πρέπει να καταλήξει και στους αντίστοιχους διάσπαρτους ακροατές.

παρόντος άρθρου είναι ίσως αυτή που έχει θέσει ήδη υπο-

Η ρυθμική βάση που του προσφέρουν τα ντραμς και το μπάσο, ακόμα κι αν ορισμένες φορές φλυαρεί, αποτελεί το

ψηφιότητα για μία από τις καλύτερες κυκλοφορίες της χρο-

πιο δυναμικό σημείο των συνθέσεων πάνω στο οποίο δημιουργούν η κιθάρα και τα πληκτροφόρα όργανα. Κάθε

νιάς. O αειθαλής David Byrne, 20 χρόνια μετά τη διάλυση

κομμάτι αποτελέι διαφορετική αναφορά σε αγαπημένα συγκροτήματα και ήχους.

των Talking Heads, συνεχίζει να είναι στα πράγματα. Φέτος

Το μείγμα περιλαμβάνει από ψυχεδελικές αναφορές της δεκαετίας του ’70 μέχρι σύγχρονες τάσεις ψυχεδελι-

μας παρουσιάζει ενορχηστρωμένη τη ζωή τής πρώην πρώτης

κού ροκ, που πρεσβεύουν συγκροτήματα όπως οι Perfect Circle. Στοιχεία της ιδιότροπης fusion rock του Frank

κυρίας των Φιλιππίνων, της Imelda Marcos. Η πολύβοη ζωή

Zappa και της acid jazz (με ροκ χαρακτήρα) του James Taylor αναζητούν την (αν)ισορροπία στις συνθέσεις. Το

της και η δράση της ενέπνευσαν τον Byrne στη σύνθεση των

άλμπουμ ανοίγει με ένα τραγούδι αναφορά στη μουσική των μανιταριών, τη λεγόμενη krautrock (άκου Can, Faust,

22 τραγουδιών που παρουσιάζονται στο διπλό CD. Όμως σε

Neu κ.ά.), ενώ λίγο παρακάτω το μικρόφωνο αναλαμβάνει ο BnC με τις ρίμες του, σε μία σύνθεση που θυμίζει

αυτή την προσπάθεια δεν μένει καθόλου μόνος. Κύριος συ-

χαλαρούς Rage Against the Machine.

νεργάτης του σε αυτό το ταξίδι είναι ο ξεχασμένος Fatboy

Επί του αισθητικού, η περσόνα του Duke Abduction στο εξώφυλλο, σχεδιασμένη από τους Ιndyvisuals, αλλη-

Slim που επανέρχεται με κάτι ενδιαφέρον, μετά από μεγάλο

λεπιδρά άριστα με το ηχητικό τοπίο. Η ιδιαίτερη παραγωγή του ήχου αποδίδεται στον Blend (aka Mishkin), που

χρονικό διάστημα. Το Here Lies Love ερμηνεύεται από γυ-

επεκτείνεται με αυτή τη δουλειά σε μουσικές στις οποίες δεν τον είχαμε συνηθίσει.

ναίκες, με εξαίρεση τη συμμετοχή του Steve Earle. Καμία πιτσιρίκα δεν είχε το θράσος να αρνηθεί συμμετοχή σε project
του David Byrne, ο οποίος εδώ δημιούργησε ένα σύνολο που
παρουσιάζει τον σύγχρονο ορισμό της ποπ. Οι κυρίες Sharon
Jones, Natalie Merchant, Florence, Roisin Murphy, Santigold,
Cyndi Lauper κ.ά. περιπλέκουν τα γνωστά μουσικά ήθη της
Luaka Bop (εταιρεία που δημιούργησε ο David Byrne με
έθνικ μουσική σε ποπ υπόβαθρο) με την αστική χορευτική
μουσική. Το αποτέλεσμα ακούγεται ευχάριστα είτε για χορό
είτε για χαλάρωση.
Η άνοιξη ήρθε και μαζί της έφερε τη νέα κυκλοφορία
των Gorillaz. Μπορεί στην Ελλάδα να μην χρειαζόμαστε τις
πλαστικές παραλίες τους (Plastic Beach), αλλά η μουσική
στροφή του νέου άλμπουμ τους θα απορροφούσε τις ακτίνες του καλοκαιρινού ήλιου. Το άλμπουμ παρουσιάζει τις
πιο αλλόκοτες συνεργασίες, που δημιουργούν αντίστοιχα
και την πιο αλλόκοτη ποπ. Ξεχάστε τα χορευτικά χιτ τύπου
“Clint Eastwood” και απολαύστε ανενδοίαστα, σκεπτόμενοι
πώς μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά η Λιβανέζικη Εθνική
Ορχήστρα (βλέπε ανατολίτικη αραβική μουσική) με τη soul
του Bobby Womack, οι βρώμικες ρίμες των De La Soul με
τη μελαγχολική electronica των Little Dragon, η blues φωνή
του Lou Reed με τις αλητείες του Snoop Dogg, και όλα αυτά
σε ένα ρετρό ηλεκτρονικό υπόβαθρο που θυμίζει έντονα 80s;
Αυτό μόνο η ιδιοφυΐα του Damon Albarn θα μπορούσε να το
φέρει επιτυχώς εις πέρας.
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Νέες κυκλοφορίες
για την

ΑΝΟΙΞΗ

01// MGMT – Congratulations (Columbia)
Τα πιτσιρίκια άφησαν τα synth και γίνανε ροκ γκρουπ. Μπορεί να απουσιάζει (εσκεμμένα) το
νέο “Kids”, αλλά η ψυχεδελική ποπ συνεχίζει να ηχεί ευχάριστα.

02// Charlotte Gainsbourg – IRM (Elektra Rec)
H Charlotte τα καταφέρνει στη μουσική εξίσου καλά όπως και στην ηθοποιία. Μόνο που εδώ
η γαλήνια ποπ δεν έχει καμία σχέση με τις εμμονές του Lars von Trier.

01

03// Galactic – Ya-Ka-May (ΑΝΤΙ-)
Οι σύγχρονοι θιασώτες της σκηνής της Νέας Ορλεάνης στο νέο τους πόνημα-δυναμίτη. Πολλοί
μουσικοί θρύλοι της περιοχής σε hip-hop τερτίπια.

04// Sharon Jones & the Dap Kings – I learned the hard way (Daptone)
Δεν επιδιώκει να γίνει diva ακόμα και στο 4ο άλμπουμ της. Ανέκαθεν ζούσε λιτά και
ικανοποιούνταν με τα λίγα. Αποτελεί όμως την πιο αυθεντική συνέχεια των soul τραγουδιστών,
πάντα με τη συνοδεία των riff των Dap Kings.

05// Caribou – Swim (Merge)
Άλλοτε υπνωτική, ενίοτε χορευτική αλλά πάντα άρτια σύνθεση ροκ και ηλεκτρονικών τοπίων,
σε ένα δίσκο που θέλει να είναι στο repeat καθ’ όλη την άνοιξη.
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Ismail Kadare
Το ατύχημα

κείμενο:

Χρυσή Πυρουνάκη

Μτφρ. Τηλέμαχος Κώτσιας, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα
Ένα ταξί ξεφεύγει από την πορεία

Προκύπτει ότι το ζευγάρι τελούσε

άγνωστη. Μέχρι τη στιγμή που ένας

του και ανατρέπεται. Οι δύο εραστές

υπό την παρακολούθηση των μυστι-

ερευνητής θα αποφασίσει να προχωρή-

τους οποίους μεταφέρει είναι νεκροί. Ο

κών υπηρεσιών της Αλβανίας και της

σει σε μια αντίστροφη αναπαράσταση

οδηγός, που έχασε τον έλεγχο του οχή-

Σερβίας για πολιτικούς λόγους. Ατέρ-

των τελευταίων σαράντα εβδομάδων

ματος, επιβιώνει, αλλά δεν καταφέρνει

μονες συζητήσεις, έρευνες, καταθέσεις

του ζευγαριού.

να εξηγήσει πώς συνέβη το ατύχημα.

στην αστυνομία, εντατικές ανακρίσεις

«Το ατύχημα» είναι το προτελευ-

Ισχυρίζεται πως δε θυμάται να του

που δεν οδηγούν πουθενά. Ο έρωτας

ταίο έργο του κορυφαίου Αλβανού συγ-

αποσπά την προσοχή κάτι το ιδιαίτερο,

φαίνεται να είναι άρρηκτα δεμένος με

γραφέα, ένα αριστουργηματικό έργο. Η

εκτός από το γεγονός ότι οι δύο επιβά-

τον θάνατο, αλλά και πάλι η αιτία του

ιστορία ενός έρωτα, η ιστορία μιας δο-

τες “προσπαθούσαν να φιληθούν...”.

συγκεκριμένου ατυχήματος παραμένει

λοφονίας, ή ίσως κάτι άλλο…

Nigel McCrery
Κρυφός κήπος

Isabel Allende
Το νησί κάτω από τη θάλασσα

Μτφρ.Ερρίκος Μπαρτζινόπουλος, Εκδ. Μεταίχμιο

Μτφρ. Λεωνίδας Καρατζάς, Εκδ. Ωκεανίδα

δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι φρικτές
παρενέργειες των ήχων, οι οποίοι του
προκαλούν διάφορες γεύσεις, έχουν
καταστρέψει τον γάμο του και την καριέρα του, αφήνοντάς τον μόνο σε μια
αόριστης διάρκειας άδεια για λόγους
υγείας. Τώρα αυτό που κάνει είναι να
απολαμβάνει τη σιωπή.

Η Ιζαμπέλ Αλιέντε κάνει και πάλι
την εμφάνισή της. Με τη γνωστή

Όταν ένας επιχειρηματίας σκοτώ-

αμεσότητα του λόγου της και την εκ-

νεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα

πληκτική της ικανότητα να διηγείται

περιέργως, ζητούν από τον Λάπσλι να

ιστορίες, μας παρουσιάζει τη Σαριτέ,

εμφανιστεί αμέσως στον τόπο του ατυ-

οικιακή σκλάβα του Τουλούζ Βαλ-

χήματος. Μόνο που δεν έχει κληθεί για

μορέν, πλούσιου γαιοκτήμονα στον

να ερευνήσει τον θάνατο του οδηγού,

Άγιο Δομίνικο στα τέλη του 18ου αι-

αλλά το αποσυντεθειμένο πτώμα που

ώνα. Δυναμική φύση και ευγενική η

Ο αστυνόμος Μαρκ Λάπσλι πάσχει

βρέθηκε εκεί κοντά. Κάτι στο πτώμα

Σαριτέ παλεύει να ισορροπήσει ανά-

Ο αφέντης Βαλμορέν, η φιλάσθενη

από συναισθησία, μια σπάνια νευρο-

ξυπνάει μια ανάμνηση στο βάθος του

μεσα σε δύο κόσμους, των σκλάβων

Ισπανίδα γυναίκα του κι ο ευαίσθη-

λογική κατάσταση που έχει βραχυκυ-

μυαλού του αστυνόμου Λάπσλι. Δεν

και των λευκών. Μέσα από τα μάτια

τος γιός τους Μορίς, ο σοφός γιατρός

κλώσει τις αισθήσεις του. Πριν δια-

μπορεί ακριβώς να την εντοπίσει ή να

της καθρεφτίζεται η ζωή του κτήμα-

Παρμεντιέ, ο στρατιωτικός Ρελέ, η

γνωσθεί η κατάστασή του, νόμιζε ότι

την κατανοήσει πλήρως, κάτι όμως ση-

τος αλλά και ολόκληρης της αποικίας.

μιγάδα παλλακίδα

όλοι ήταν σαν κι αυτόν. Τώρα ξέρει ότι

μαίνει…

Norman Manea
Η επιστροφή του χούλιγκαν
Μτφρ. Ελευθερία Πρέντα-Ζήκου, εκδ. Καστανιώτης
Τα απομνημονεύματα του σπου-

καθεστώτος Τσαουσέσκου. Ο εγκλει-

ξίδι στη Ρουμανία μετά την πτώση του

δαίου Ρουμάνου συγγραφέα Νόρμαν

σμός του, ενώ είναι παιδί ακόμα, στα

δικτάτορα, ο μεγάλος διχασμός του αν

Μάνεα, γραμμένα σαν ένα συναρπα-

στρατόπεδα συγκέντρωσης το 1941, η

πρέπει να επιστρέψει στη γενέθλια γη

στικό μυθιστόρημα. Tο πορτρέτο του

επιστροφή του μετά τον πόλεμο σε μια

ή όχι, είναι μερικά από τα θέματα που

πρωταγωνιστή-συγγραφέα ξεκινά από

χώρα όπου όλα πλέον έχουν αλλάξει, η

συνυπάρχουν σε αυτό το εκπληκτικό

την παιδική του ηλικία στην προπο-

πίστη του στα κομμουνιστικά ιδανικά

κείμενο, όπου το παρελθόν μπλέκεται

λεμική Ρουμανία και φτάνει μέχρι το

και η απογοήτευσή του, η αυτοεξορία

με το παρόν, το όνειρο με την πραγμα-

1997, όταν επιστρέφει για πρώτη φορά

του στις ΗΠΑ, ο φόβος μήπως χάσει τη

τικότητα, και η ηθική με την αισθητική

στην πατρίδα του μετά την πτώση του

μητρική του γλώσσα, το πρώτο του τα-

κερδίζουν στα σημεία την πολιτική.
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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

santorini

γεύση
Classico Restaurant
Καμάρι, Παραλία, 22860 34245
Εστιατόριο
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

tinos

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

paros

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

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

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

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, Δ. Δρόσου 12
22830 23375
Cafe-Bar

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

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

Φανάρι
Φηρά, 22860 25107
Εστιατόριο

διασκέδαση
Classico
Φηρά, 22860 23112
Cafe
Diverso Cafe
Φηρά, 22860 24405
Cafe
Franco’s Bar
Φηρά, 22860 24428
Cocktail Bar
Kira Thira
Φηρά, 22860 22770
Jazz Bar
Koo Club
Φηρά, 22860 22025
Club

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

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

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

διασκέδαση

Vicky’s Ice Cream
Αντίπαρος, 22840 61012
Παγωτό
View Cafe
Παροικιά, 22840 22251
Cafe-Bar
Yiannis
Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 22840
22338
Cafe-Bar
Μελτέμι
Παροικιά, 22840 21092
Cafe
Ναυάγιο
Αντίπαρος, 22840 61012
Cafe-Bar
Συμπόσιο
Παροικιά, 22840 24147
Cafe

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

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

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

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

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

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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Clandestino
Ερμούπολη,
Χίου 32,
πλ. Μιαούλη
6934 737209
Εστιατόριο-bar
Fox
Ερμούπολη,
Λεοτσάκου 3,
22810 81888
Kitchen bar
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

se

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
Delice
Ερμούπολη,
Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Daidadi Gelato
Ερμούπολη, λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
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,
6955 264690
Παραδοσιακό Καφενείο
Εν Πλω
Βάρη,
22810 87550
Cafe-Bar
Μέγαρον
Ερμούπολη,
Πρωτοπαπαδάκη 35,
22810 87570, 88633
Cafe-Bar
Πάνθεον
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 89070
Cafe
Πειραματικό
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 83734
Cafe-Bar
Στέλλας
Ερμούπολη,
πλ. Μιαούλη,
22810 88301
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Συριανών Καφεποτείο
Άνω Σύρος,
Δομένικου Βεντούρη
6955 264690
Παραδοσιακό Καφενείο
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

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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Μύκονος
κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα
στα παρακάτω σημεία

Σύρος
> Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας
> Άνω Σύρος ΚΕΠ Άνω Σύρου, Δημαρχείο,

Το Seri
ous
κυκλοφ
ορε
στα πλο ί και
ία τ
NEL Lin ης
es

> Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Scala Shop Gallery, Κρεπερί Αντίπεινα, Μίνι Μάρκετ Γέμελος,

Zητήστε μας
το serious
> info@serious.gr

> 22810 79449

Island Myconos Travel

> Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο

Πάρος
> Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis,
Ταξιδιωτικό πρακτορείο Polos Tours, Περίπτερο Διανομής Τύπου

Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”, Συριανών Καφεποτείο

Αντίπαρος

> Βάρη Beach bar Εν Πλω
> Ερμούπολη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, Θέατρο Απόλλων,

Vicky’s ice cream, Cafe Ναυάγιο

Κιν/φος Παλλάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας,
Κόσμημα-Έργα Τέχνης, Μουσικά Όργανα Yajam, Cafe Jar, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe-bar

> Ξινάρα Δήμος Εξωμβούργου
> Πύργος Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο
> Χώρα Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Super Market Παλαμάρης, Video Club

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

Avant Premiere, Cafe-bar Αλλού

del Mar, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, Γλυκοπωλείο-

Σαντορίνη

Ουζερί Στης Νινέττας, Εστιατόριο-bar Clandestino, Εστιατόριο Άμβυξ, Εστιατόριο

> Καμάρι Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη, Classico Restaurant
> Καρτεράδο FZ Hair Studio
> Φηρά Βιβλιοπωλείο Book & style, Cafe Classico, Cafe Diverso,

Βιβλιοπωλείο “Κόκκινη κλωστή δεμένη”, Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Γ. Βέλλης

Πέτρινο, Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη, Αναψυκτήριο
“Το κάτι άλλο”, Περίπτερο Πλ. Μιαούλη (Διανομή Τύπου), Ταξιδιωτικό πρακτορείο

Τήνος

TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Play DVD

Cafe-bar The pure

Club, Hondos Center, Super Market Παλαμάρης, SDM School of Ballet

Αθήνα

> Ποσειδωνία Πρίντεζης Store

Ταβέρνα του Οικονόμου - Άνω Πετράλωνα, Bartesera - Κέντρο

