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                            η Μίνα Χειμώνα    
μιλά για τη Μήδεια του Ζαν Ανούιγ 
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το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο της Έφης Παππά

Προέρχεται από την ταινία μικρού μήκους με θέμα 

το Human Trafficking «1.2 Million Children», που 

προβάλλεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Animasyros, 

το οποίο πραγματοποιείται στη Σύρο στο τέλος 

Σεπτεμβρίου. 

Η πρώτη ταινία της Έφης Παππά “Thaumatrope”, 

συμμετείχε σε αρκετά φεστιβάλ, καθώς προβλήθηκε 

και στο Athens Digital Week 2008. Δημιουργίες της 

μπορείτε να δείτε στο http://vimeo.com/effiepappa.
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10 // Μύκονος

Μυζήθρα – ζυμήθρα, το νέο βιβλίο του Π. Κουσαθανά

έκθεση ζωγραφικής του Αριστοτέλη Βασιλικιώτη 
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νέες κυκλοφορίες

26 // Κινηματογραφικά μελτέμια

27 // Βιβλιοπαρουσίαση

Η Χρυσή Πυρουνάκη διαβάζει και μας προτείνει

28 // Οδηγός Νησιών

Μηνιαίο περιοδικό 
Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
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Πρόσωπα, ομάδες, γνωστοί, φίλοι, άγνωστοι αλλά με πολλά κοινά, μονάδες. Η δημιουργία είναι αυτή που πολλούς 

τους καθορίζει όλη τους τη ζωή. Η κοινή δημιουργία είναι αυτή που κάνει αρκετούς ευτυχισμένους. Σε κάθε 

περίπτωση η δημιουργία εμπεριέχει και την έννοια της υπέρβασης. Της υπέρβασης των ορίων του δημιουργού. 

Σε όποιον τομέα και αν δημιουργεί κάποιος υπερβαίνει κάθε φορά τα όρια που ο ίδιος έχει βάλει στον εαυτό του. 

Αναρωτιέμαι συχνά εάν υπάρχει δημιουργία χωρίς ευχαρίστηση. Νομίζω πως όχι. Επίσης διαπιστώνω πως σχεδόν 

πάντα μας ενδιαφέρει να μοιραζόμαστε τα δημιουργήματά μας. Οι μέρες που πέρασαν γέμισαν με καλλιτεχνικές 

δημιουργίες. Εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνικές βραδιές. Φεστιβάλ ήρθαν και έφυγαν. 

Οι μέρες που έρχονται θα μας υπενθυμίσουν πως δημιουργία είναι ό,τι παράγεται με αγάπη, γνώση, προσπάθεια. 

Πολλές φορές, χωρίς να το έχουμε σκεφτεί ή να έχει προαποφασισθεί ή να έχει συμφωνηθεί δημιουργούμε όμορφα, 

απλά πράγματα μαζί με ανθρώπους που μας ταιριάζουν. Κάτι σπουδαίο γεννιέται όταν ο αυθορμητισμός και η 

ανιδιοτέλεια αγκαλιάσουν περισσότερους από έναν.

Τζένη Παπαζιού
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Lemmy is GOD

Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι 

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

έκδοση 3.0. Ελλάδα. 

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

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

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

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

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

το © ALL RIGHTS RESERVED.

Συνοδεύει τα άρθρα του Serious που αδειοδοτούνται με Creative Commons.

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να υπάρξει 
αναφορά στον αρχικό δημιουργό (τίτλος περιοδικού και δημιουργός).

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να αδειοδοτήσει 
οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια c.

SOME RIGHTS RESERVEDc 
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Σύρος
Η Μήδεια του Ζαν Ανούιγ 

παρουσιάζεται από τη θεατρική 
ομάδα Altera Pars στο Θέατρο 

Απόλλων στις 21.00. 

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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Σύρος
Συναυλία Θάνου 
Μικρούτσικου και 
Χρήστου Θηβαίου 
στο Δημοτικό Σχο-
λείο Άνω Σύρου στις 
21.00.

06 10

Μύκονος
Το νέο βιβλίο του Πα-

ναγιώτη Κουσαθανά με 
τίτλο “Μυζήθρα, Ζυμή-

θρα - Ένα αληθινό 
παραμύθι” παρουσιά-

ζεται στην αίθουσα της 
ΚΔΕΠΑΜ, στις 20.30.

11

Σύρος
Η Νένα Μεντή 
ερμηνεύει στο 

Θέατρο Απόλλων το 
θεατρικό μονόλογο 

“Ευτυχία Παπαγιαν-
νοπούλου”. Στις 20 
και 21 Σεπτεμβρίου 
Ώρα έναρξης 21.00.

2
0

Μύκονος
Προβολή της ταινίας “Η λευκή κορ-
δέλα” του Μίκαελ Χάνεκε στο Σινέ 

Μαντώ στις 20.30 και 23.00.

13
Σύρος
Έκθεση φω-

τογραφίας του Βασίλη 
Μπάκαλου με τίτλο 
“Κυκλάδες” στην 
Αίθουσα Εμμανουήλ 
Ροΐδη στο Πνευματικό 
Κέντρο. Διάρκεια 6 
έως 18 Σεπτεμβρίου.

Μύκονος
Η ταινία “Στρέλλα” του Πάνου Κού-
τρα προβάλλεται στο Σινέ Μαντώ 
από τις 17 Σεπτεμβρίου. Ώρες προβο-
λών 21.00 και 23.00.

19
1
7Σύρος

Ο Vassilikos παρου-
σιάζει στο Θέατρο 

Απόλλων την πρώτη 
του προσωπική 

δουλειά με τίτλο 
“Vintage”. Στις 17 

και 18 Σεπτεμβρίου, 
ώρα έναρξης 21.00.

Σαντορίνη
Έναρξη του τριήμερου φεστιβάλ 
γεύσεων και προϊόντων από την 
τοπική κουζίνα 
με τίτλο “Οι 
Πολιτείες της 
Θάλασσας”. 24

Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας 

(15/09)

Στις 8 Νοεμβρίου του 2007, η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών ανακήρυξε την 15η 
Σεπτεμβρίου ως την Παγκόσμια 
Ημέρα Δημοκρατίας, καλώντας 
όλα τα κράτη-μέλη, τον Οργανι-
σμό των Ηνωμένων Εθνών και 
άλλες περιφερειακές, κυβερνητι-
κές και μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις, να συμμετέχουν στον εορτα-
σμό της ημέρας αυτής.

Παρ’ όλα αυτά, οι κυβερνήσεις 
πολλών κρατών-μελών της, κατα-
πατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στραγγαλίζουν τη δημοκρα-
τική έκφραση των πολιτών τους 
καθημερινά...

*0
2 Σύρος

Συνεχίζεται στην Πι-
νακοθήκη Κυκλάδων 
έως τις 16 Σεπτεμβρί-
ου η έκθεση ζωγραφι-
κής της Βάσως Σαρρή 
με τίτλο “Περιπέτεια 
της ύλης”.

Μύκονος
Έργα του ζωγράφου Αριστο-
τέλη Βασιλικιώτη, παρουσι-
άζονται στην αίθουσα ΚΔΕ-

ΠΑΜ, Δημοτική Πινακοθήκη, 
έως τις 16 Σεπτεμ-

βρίου.03

Τήνος
Τραγούδια που αγαπήθηκαν με 
πάθος και τραγουδήθηκαν στις 

παρέες, στις εκδρομές, στα στέκια 
σε μια μουσική συνάντηση με τίτλο 
“Όλοι μαζί τραγουδάμε” στην πλα-

τεία της Καρδιανής στις 21.00.

27 Πάρος
Συνεχίζεται η έκθε-
ση με τίτλο “Περί 
θαλάσσης” στην αί-
θουσα του κτιρίου 
Δημητρακοπούλου 
στην Παροικιά. 
Διάρκεια 20 έως 30 
Σεπτεμβρίου.

01 0
4 Νάξος

Παρατείνεται έως τις 10 
Σεπτεμβρίου  η “Θερι-
νή Έκθεση 2010” του 
Cycladic Design Centre 
στο Κεραμί. 

05

Σύρος
Έκθεση βυζαντινής 
υαλογραφίας με έργα του 
Κωνσταντίνου Σοφιαλίδη 
Νομικού στην Άνω Σύρο 
από τις 2 έως τις 11 Σε-
πτεμβρίου.

07

23
Μύκονος

Τελευταία μέρα της έκθεσης που 
διοργανώνεται στη μνήμη του 
John Gorbridge στη Δημοτική 

Πινακοθήκη Μυκόνου από τις 17 
Σεπτεμβρίου.

*Παγκόσμια
Ημέρα 

Δημοκρατίας

Μήλος
Μια βραδιά με βαλκανική, ανατολί-
τικη, ελληνική λαϊκή και δημοτική 
μουσική από τους Spam Jam στο 
Συνεδριακό Κέντρο Μήλου Γ. Ηλιό-
πουλος στις 20.00.

12

15
Σύρος
Εγκαίνια δύο εκθέσεων με 
έργα καλλιτεχνών από τα 
Χανιά στην Πινακοθήκη Κυ-
κλάδων (ώρα 20.30) και στην 
Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολη 
(ώρα 21.30).

18

Σύρος
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Γαλησσά παρουσιάζει στο 
Θέατρο Απόλλων το έργο 
“Δεσποινίς ετών 39” των 

Α. Σακελλάριου και Χ. 
Γιαννόπουλου. Από 24 έως 

27 Σεπτεμβρίου και ώρα 
έναρξης 21.00.

25

Σύρος
Έναρξη του Διεθνούς Φεστι-
βάλ Κινουμένων Σχεδίων & 
Φορουμ Animasyros 3.0 που 

διεξάγεται στην Ερμούπολη έως 
τις 3 Οκτωβρίου

30
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σύρος

Ένας σπουδαίος μονόλογος, για μια σπουδαία ηθοποιό. Η Νένα Μεντή ερμηνεύει στο Θέατρο Απόλλων 

στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου το έργο που παρουσιάστηκε για δυο χρόνια στην Αθήνα, με μεγάλη καλλιτεχνική 

και εμπορική επιτυχία, και συγκέντρωσε διθυραμβικές κριτικές.

Η ανάγκη για την παράσταση βγήκε μέσα από την επιθυμία για ένα ταξίδι στη μνήμη μιας εποχής και σαν 

καταβολή ελάχιστου φόρου τιμής στην πρώτη μεγάλη ελληνίδα στιχουργό, την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου.

Το βιβλίο της Ρέας Μανέλη “Η γιαγιά μου η Ευτυχία” με τη δύναμη και την αμεσότητα της προσωπικής 

μαρτυρίας προσέφερε το υλικό της θεατρικής αφήγησης. Μιας αφήγησης αποσπασματικής και ακροβατικής, 

ανάλογης της προσωπικότητας που βιογραφείται.

Η Ευτυχία (Νένα Μεντή) μονολογεί συνομιλώντας με τα επτά πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη 

ζωή και το έργο της στιχουργού: τη Μαρίκα Κοτοπούλη, το Γιώργο τον άντρα της, τη Μαίρη την κόρη της, τον 

Τσιτσάνη, τον Χιώτη, τη Ρέα την εγγονή της και τη Μαριόγκα τη μητέρα της.

Μέσα από την πολυτάραχη ζωή της Παπαγιαννοπούλου ξεδιπλώνεται η νεότερη ιστορία της Ελλάδας, αλλά 

και η σύγχρονη ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού. Η  ιστορία της Ευτυχίας συναντά την εθνική τραγωδία μιας 

χαμένης πατρίδας, της Μικράς Ασίας, περνά από την εποχή των μπουλουκιών και της αθηναϊκής επιθεώρησης 

για να φτάσει ως τα καταγώγια του ρεμπέτικου και την άνθιση του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού.

Συντελεστές:
Κείμενο-Σκηνοθέσια: Πέτρος Ζούλιας, Σκηνικά-Κοστούμια: Αναστασία Αρσένη, Φωτισμοί: Ανδρέας 

Μπέλης, Επιλογή τραγουδιών: Ελεάνα Βραχάλη, Μουσική επένδυση: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

“Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου”

Η Νένα Μεντή στο Θέατρο Απόλλων

se

θέατρο

συναυλία

Ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδούν στις γειτονιές του Μάρκου Βαμ-
βακάρη. Οι δύο δημιουργοί, που εμπνέονται από τη λαϊκή μας μουσική, χαράζουν την προ-
σωπική τους διαδρομή και καταθέτουν μια ξεχωριστή πρόταση. Συμμετέχει ο Θύμιος Παπα-
δόπουλος στα πνευστά. 

Χόρεψε πάνω στο φτερό 
του καρχαρία

> Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου

> Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου 

> Είσοδος 15€ και 10€

> Ώρα έναρξης: 21.00 info

Στην Καρδιανή της Τήνου στις 5 του Σεπτέμβρη η μαγική δεκαετία του 1960 ξανα-
ζωντανεύει μέσα από τραγούδια που αγαπήθηκαν με πάθος και τραγουδήθηκαν από πα-
ρέες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει ο Θέμης Ροδαμίτης για τους φίλους 
του Φεστιβάλ Εξωμβούργου. Στη βραδιά συμμετέχουν: Τάκης Φάβιος, κιθάρα-τραγούδι, 
Γιώργος Καλκάνης, πιάνο-τραγούδι, Ιωάννα Μπογδάνου, τραγούδι.

Λίγες μέρες αργότερα (17/9, ώρα 20.30) στην πλατεία του Οικισμού Αγάπης παρου-
σιάζονται επαγγέλματα που χάνονται. Γίνεται μια προσέγγιση τόσο στο παρελθόν όσο και 
στο παρόν και το μέλλον της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας. Η εκδήλωση συμπλη-
ρώνεται από τα “τραγούδια της γης” με το συγκρότημα “Αμάν ναι”.

Επίσης δυο παραδοσιακές γιορτές θα πραγματοποιηθούν στις 4/9 και στις 11/9. Πρόκει-
ται για τη Γιορτή Μελιού στον Κάμπο και για τη Γιορτή Ρακής στο Φαλατάδο αντίστοιχα.

Από τη 

μαγική 

δεκαετία 

του ‘60 

στα επαγγέλματα 

που χάνονται...

τήνος-φεστιβάλ
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μιλά για τη Μήδεια του Ζαν Ανούιγ
η Μίνα Χειμώνα

08
συνέντευξη

και υπολογιστική και υποκριτική πλευρά του, αλλά μιαν άλλη, που έχει σχέση με εκείνο που 
λέγεται προδομένη εφηβεία, χαμένη μαγεία του κόσμου.
> Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κοινού στις προηγούμενες παραστάσεις στην Αθήνα;
Η “Μήδεια” παρουσιάστηκε στην Αθήνα στον πολυχώρο τέχνης Altera Pars και στο Θέατρο 
της Παλαιάς Ηλεκτρικής στο Βόλο, σε μια συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Η αποδοχή του κοινού ήταν πολύ συγκινητική σε σχέση με τις ερμηνείες των ηθοποιών, την 
σκηνοθετική οπτική και την αισθητική της παράστασης και γενικότερα εισπράξαμε πολύ θε-
τικά σχόλια από κριτικούς και θεατές. 
> Πόσο επίκαιρο είναι το έργο τoυ Ανούιγ;
Η παράσταση υπακούει σε μια νέα θεατρική αντίληψη και αισθητική. Ο μύθος εκσυγχρονίζε-
ται, το έργο προσαρμόζεται στο κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον της εποχής μας.
Παρουσιάζεται η φθορά ενός ζευγαριού στο πέρασμα του χρόνου, η αχαλίνωτη οργή μιας 
εγκαταλελειμμένης γυναίκας, αλλά φωτίζεται και μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα του Ιάσο-
να που παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος που κουράστηκε να ζει στο “χάος” που του επέβαλ-
λε η Μήδεια. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της παράστασης “ο Ανούιγ χρησιμοποιεί το μύθο 
της βάρβαρης πριγκίπισσας, της παιδοκτόνου Μήδειας, για να μας δώσει μέσα σ’ ένα φλο-
γερό και παθιασμένο περιβάλλον μαθήματα ανθρωπιάς, μαθήματα αξιοπρέπειας, μαθήματα 
ζωής”. Θεωρώ λοιπόν το έργο πολύ επίκαιρο, γιατί ο Ανούιγ επαναφέρει στη σκηνή έναν 
αρχαίο μύθο που προσπαθεί να κάνει διάλογο με τη σημερινή εποχή, κρίση και συνείδηση.
> Είστε επικεφαλής της ομάδας Altera Pars και μάλιστα έχετε δημιουργήσει έναν καλλι-
τεχνικό χώρο στην Αθήνα όπου φιλοξενείτε θεατρικές δράσεις. Ποιοι είναι οι στόχοι της 
ομάδας σας; 
Δημιουργήσαμε τη θεατρική ομάδα Altera Pars πριν από εννέα χρόνια μαζί με τον συνάδελ-
φο και σκηνοθέτη Πέτρο Νάκο, με στόχους ουσιαστικά καλλιτεχνικούς. Σκοπός της ομάδας 
είναι να φωτιστεί η “άλλη πλευρά” (altera pars) ιδεών, γεγονότων, συναισθημάτων.
Οι ανησυχίες και οι αναζητήσεις μας, μας οδηγούν σε επιλογές έργων και δρώμενων που 
περικλείουν τις ιδέες και τα οράματα μας. Πρόκειται για κείμενα που αφορούν σε θέματα 
παγκόσμια και έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν και να ενεργοποιήσουν ανθρώπινα συ-
ναισθήματα, ξεχασμένα και αγνοημένα, ίσως, από τη σύγχρονη κοινωνία. Από κάποια στιγμή 
κι έπειτα, η ύπαρξη ενός ιδιαίτερου χώρου κρίθηκε αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων 
της ομάδας. Έτσι δημιουργήθηκε ο πολυχώρος τέχνης “Altera Pars” στην περιοχή του Κε-
ραμεικού. Στο χώρο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί -εκτός των θεατρικών παραστάσεων της 
ομάδας μας- σεμινάρια υποκριτικής και λόγου, συμπαραγωγές με άλλα θεατρικά σχήματα, 
συνεργασίες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Φέτος 
για 4η συνεχή χρονιά διοργανώνεται το φεστιβάλ νέων δημιουργών Nova Pars με στόχο την 
προβολή νέων καλλιτεχνών, που υποστηρίζονται μέσω του συγκεκριμένου χώρου να παρου-
σιάσουν τη δουλειά τους.
> Τι νομίζετε ότι θα οδηγήσει περισσότερο κόσμο στις θεατρικές αίθουσες;
Έργα που μπορεί να υποστηριχτούν με ειλικρίνεια. Κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας 
(κλασικά και σύγχρονα) που αφορούν τους έλληνες θεατές. Νέες σκηνοθετικές τάσεις. Παρα-
στάσεις με ποιότητα και αισθητική. Ερμηνείες που μπορεί να καθηλώσουν. Ανανεωμένοι θε-
ατρικοί χώροι. Ηθοποιοί με αγάπη και μεράκι για τη δουλειά. Και για τους χαλεπούς καιρούς, 
ίσως και φτηνότερο εισιτήριο. Αλλά ας αναθεωρήσει και το κοινό την άποψή του σχετικά με 
τον τρόπο και τους χώρους ψυχαγωγίας.
> Ετοιμάζετε κάποια παράσταση για το χειμώνα;
Θα συνεχίσουμε στην Αθήνα με τη “Μήδεια”, για να ολοκληρωθεί κάποιος σημαντικός κύ-
κλος παραστάσεων και για να απολαύσουν την παράσταση θεατές που δεν πρόλαβαν να την 
παρακολουθήσουν. Ο επόμενος σταθμός είναι δύο έργα σύγχρονης δραματουργίας, αρκετά 
ενδιαφέροντα πιστεύω, αρκετά δυνατά, που μπορούν να αγγίξουν και να προβληματίσουν 
το κοινό. Πραγματεύονται κυρίως τις ανθρώπινες σχέσεις και την αντοχή τους στον χρόνο, 
καθώς και ανθρώπινες συμπεριφορές απέναντι στις χαμένες αξίες και στα ιδανικά. Αν όλα 
πάνε καλά, φιλοδοξούμε να μεταφέρουμε κάποια από τις παραστάσεις αυτές στη Σύρο κατά 
τη χειμερινή περίοδο.

Συντελεστές:
Μετάφραση/απόδοση: Πέτρος Νάκος – Μίνα Χειμώνα, Σκηνοθέσια: Πέτρος Νάκος, Ζωγρα-

φική/Γλυπτική: Σταύρος Διακουμής, Κοστούμια: Δέσποινα Χειμώνα, Φωτισμοί: Παναγιώτης 

Μανούσης, Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, Επιμέλεια Κίνησης: Μαρία 

Αλβανού. Παίζουν: Μίνα Χειμώνα, Πέτρος Νάκος, Αλέκα Τουμαζάτου, Χρήστος Χαρμπάτσης, 

Σίμος Κυπαρισσόπουλος Video Art: 2forMotion

συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιούc b a
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“Η πάλη της 
Μήδειας είναι η 

πάλη κάθε ηρωικού 
προσώπου”

> Παραστάσεις: Δευτέρα 6 & Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Απόλλων

> Ώρα έναρξης: 21.00

> Τιμή εισιτηρίων: 20 & 15 € info

Ο μύθος της Μήδειας εκσυγχρονισμένος και σε ανοιχτό διάλογο 
με το σήμερα “ζωντανεύει” στις αρχές του Σεπτέμβρη στο Θέ-
ατρο Απόλλων. Η Μίνα Χειμώνα, δίνει σάρκα και οστά στην 
τραγική ηρωίδα και μας μιλά για τη σύνδεση του μύθου με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα και τον ρόλο του Ιάσονα. 

> Για όσους δεν ξέρουν το έργο του Ανούιγ, τι να περιμένουν να 
δουν στην παράσταση Μήδεια που παρουσιάζεται στη Σύρο;
Το 1946 ο Ζαν Ανούιγ γράφει τη “Μήδεια” παραλλάσσοντας κάπως την 
πλοκή του μύθου, αφού απαλείφει κάποια από τα πρόσωπα του δράματος 
και δίνει ένα διαφορετικό τέλος στην ίδια τη Μήδεια. Ο Ανούιγ την παρουσιάζει 
ως τραγωδία του πεπρωμένου σε μιαν ατμόσφαιρα καθαρά μελοδραματική. Στο μύθο της 
Μήδειας είδε μια ερωτική ιστορία γεμάτη πάθος και συνενοχή. Ο  χρόνος λύγισε έναν από τους δύο. Ο Ιάσονας κουράστηκε 
από τη συνεχή περιπλάνηση, την ατέλειωτη μάχη της ημέρας, το αχόρταγο πάθος της νύχτας και την άρνηση της απλής καθη-
μερινής απόλαυσης. Η Μήδεια τον περιμένει, η ίδια πάντα, έτοιμη και να πεθάνει ακόμα. Η πάλη της Μήδειας είναι η πάλη 
κάθε ηρωικού προσώπου. Ενώ στον Ευριπίδη διαδραματίζεται κυρίως μέσα στην ηρωίδα, στον Ανούιγ αυτή η εσωτερική πάλη 
διατηρείται, αλλά παρουσιάζεται σε εξωτερικό επίπεδο από τον Ιάσονα... Αν ο Ευριπίδης τονίζει σε πόση αγριότητα μπορεί να 
φτάσει μια γυναίκα που απαρνήθηκε ο άντρας της, ο Ανούιγ στη δική του Μήδεια, φωτίζει έναν άλλο Ιάσονα, όχι την ψυχρή 



• Ψητά 

• Σαλάτες
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Έχοντας αυτά τα σπάνια στην εποχή μας χαρίσματα, ήταν αναπόφευκτο να ση-
μαδέψουν τα παιδικά χρόνια αλλά κι ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου που είχε την 
τύχη να μεγαλώσει στα χέρια τους, μεσούντος του περασμένου αιώνα. Τώρα, με τη 
σειρά του κι αυτός, αφού η λαϊκή σοφία θέλει “όλα να ‘ναι δανεικά σ’ αυτή τη ζωή”, 
σμιλεύει ως ελάχιστο φόρο τιμής μια μια τις λέξεις στην επιγραφή της επιτύμβιας 
στήλης τους. Ακόμη για μια φορά το “Ewig-Weibliche” (το “αιώνια θήλυ”, Goethe, 
«Fαust Π», τελική σκηνή) αίρει το βάρος και ανυψώνει, αλλά είναι η πρώτη φορά 
που ο σπάνιος συνδυασμός του υπό τη μορφή δυο λαλάδων, μιας μάνας και μιας 
θειας σ’ ένα και το αυτό πρόσωπο προσπαθεί να συμπληρώσει το ατελές και να 
περιγράψει το απερίγραπτο μέσα στην “παραβολή” του διαβατάρικου κόσμου μας: 
“[...] Ξέροντας, όχι από τις διδαχές, αλλά από το αυτοφυές κι αυτόφωτο ριζοβόλημα 
της ψυχής ότι μίσος και φθόνος πάνε πάντα με τη μεριά της αδικίας, δεν άντεχαν να 
βλέπουν το άδικο να πνίγει το δίκιο. Έτσι, όποτε συντύχαιναν αυτές τις... αρετές, 
που μόνο στους ανθρώπους απ’ όλα τα ζώα φτάνουν έως θανάτου -κάποτε και πέραν 
αυτού-, δεν έμεναν παγερά αδιάφορες, όπως συμβαίνει στους περισσότερους, αλλά 
επαναστατούσαν, γίνονταν αγνώριστες αντάρτισσες και λύκαινες για να διαφεντέ-
ψουν την τρωμένη Δικαιοσύνη. Σαν τα δέντρα, χωρίς να το ξέρουν, έπαιρναν το 
ελάχιστο, έδιναν το μέγιστο, κι ήταν, αν και ριζωμένες βαθιά στη γη, πουλιά έτοιμα 
κάθε στιγμή να πετάξουν [...]”.

Έκθεση έργων του μεγάλου ζωγράφου τα οποία φιλοτέ-
χνησε τη δεκαετία του’50 και συνθέτουν ένα θαυμάσιο σύ-
νολο με απόψεις και τοπία της Μυκόνου, παρουσιάζονται 
στην αίθουσα ΚΔΕΠΑΜ, Δημοτική Πινακοθήκη, έως τις 
16 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση περιλαμβάνει περίπου 30 ακου-
αρέλες που απεικονίζουν τοπία της Μυκόνου και σκηνές 
της καθημερινής ζωής των ντόπιων, καθώς και εικόνες από 
άλλα μέρη της Ελλάδας. 

Ο Παναγιώτης Κουσαθανάς έγραψε για τον Αριστοτέ-
λη Βασιλικιώτη (1902-1972) σε κείμενο του που περιλαμ-
βάνεται στον κατάλογο της έκθεσης:

“Αναμφίβολα το μεγαλύτερο μέρος του έργου του απο-

τελεί πολύτιμη καλλιτεχνική και ιστορική παρακαταθήκη 
για τη Μύκονο στην κορύφωση της ομορφιάς της (1947-
1970) μιας και τα θέματα του ζωγράφου δεν είναι μόνο το 
φυσικό κάλλος των τοπίων της και η αρμονία των αρχιτε-
κτονημάτων της, αλλά και σκηνές του καθημερινού βίου 
των ανθρώπων της: χοροί, πανηγύρια, χοιροσφάγια κι άλ-
λες κοινωνικές συνάξεις, τρύγος, φασουλολό’ημα και λοι-
πές αγροτικές δουλειές, σκηνές με χωριανούς στον παλιό 
μόλο έτοιμους  με τα ζωντανά τους ν’ αναχωρήσουν για τις 
Δήλες, ψαράδες στην πούληση  έξω από το Μοναστήρι της 
Τουρλιανής με τα πανέρια και τις παλάντζες τους, μεροκα-
ματιάρηδες με τα σύνεργα της δουλειάς τους, ταβέρνες, κα-

φενεία, ο Γιαλός, μερικές και γενικές απόψεις της Χώρας, 
οι γειτονιές της, η καθημερινότητα των ανθρώπων της… Κι 
όλα αυτά βαφτισμένα όχι μόνο στο λαμπερό θάμβος των 
φωτεινών χρωμάτων της παλέτας του, αλλά προπαντός στο 
θάμβος των φωτεινών χρωμάτων της ψυχής του, γιατί ο 
Βασιλικιώτης δεν ήταν μόνο άξιος ζωγράφος, μα και σπου-
δαίος άνθρωπος κατά γενική ομολογία όσων είχαν την τύχη 
να τον γνωρίσουν”.

Έργα του Αριστοτέλη Βασιλικιώτη βρίσκονται σε πολ-
λά  ξένα μουσεία, στην Εθνική Πινακοθήκη, σε ελληνικούς 
Οργανισμούς, Τράπεζες, Δήμους κ.λ.π, όπως και σε ιδιωτι-
κές συλλογές.

Με τα φωτεινά 
χρώματα της ψυχής

έκθεση

info

> Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

> Διάρκεια έκθεσης:  

    3-16 Σεπτεμβρίου 2010

> Ώρες λειτουργίας: 

    11.00 -14.00 & 19.00 - 23.00

> Εγκαίνια: 3 Σεπτεμβρίου στις 21.00, 

    αίθουσα ΚΔΕΠΑΜ, Ματογιάννι

Στο βιβλίο “Μυζήθρα, ζυμήθρα”, εκδόσεις 
Στεφανίδη, τέσσερις μοναδικές γυναίκες, αν κι 

έχουν αποχωριστεί τη ζωή εδώ και πολλά χρό-
νια, συνεχίζουν να ζυμώνουν και να πλάθουν 

τα κρυφά μυστικά της. Αρμοσμένες, συγχωνευ-
μένες όλες σε μία, τη λαλά Ανεζώ, που έφτιαχνε 

την πιο νόστιμη μυζήθρα-ζυμήθρα στο νησί, ήταν 
μετρημένες, χαριτωμένες, καλoσυνάτες, χρήσιμες, 

γνωστικιές, γενναιόδωρες, δίκαιες, φιλάνθρωπες κι 
ενάρετες. 

Μυζήθρα,
 Ζυμήθρα

ένα αληθινό 
παραμύθι

> Το νέο βιβλίο του Παναγιώτη 

Κουσαθανά παρουσιάζεται στις 

11 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της 

ΚΔΕΠΑΜ, στις 20.30

info

Αριστοτέλης 
Βασιλικιώτης 

sese



• Ακτή Παπάγου 

• Ερμούπολη
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Την έκτη ατομική έκθεσή της παρουσιάζει η Βάσω Σαρρή στην Πινακοθήκη Κυκλάδων έως τις 16 Σεπτεμβρίου.
Η έκθεση έχει τον τίτλο “Περιπέτεια της ύλης - Ελλάδα σύμβολα και μορφές” και

θα παρουσιαστούν έργα μικτής τεχνικής με χαρακτηριστικό την παράθεση φυσικών υλικών που μεταμορφώνονται σε μια  
τρισδιάστατου χώρου εικόνα. 

Στην πιο πρόσφατη δουλειά της η καλλιτέχνης καταπιάνεται με μορφές και σύμβολα που μέσα από τη δράση των υλικών παρουσιάζουν την  
περιπέτεια του ελληνικού χώρου.  

Από τα Χανιά στην Ερμούπολη
εκθέσεις

Έργα των Richard King, Δήμητρας Σκανδάλη και Wim Drion παρουσιάζονται για 
ένα δεκαήμερο στην ανακαινισμένη αίθουσα του κτιρίου Δημητρακοπούλου στην Πα-
ροικιά.

Τα έργα έχουν θέμα τη θάλασσα και πρόκειται για γλυπτά, ελαιογραφίες και μικτές 
τεχνικές.

Τα μαρμάρινα γλυπτά του Richard King, τα διάφανα -σχεδόν φωτογραφικά- έργα 
της Δήμητρας Σκανδάλη καθώς και οι θαλασσινές ελαιογραφίες του Wim Drion, συνθέ-
τουν ένα θέμα πολυζωγραφισμένο μ’ έναν διαφορετικό τρόπο. 

έκθεση

“Περί θαλάσσης”
se se

info

> Διάρκεια:

    20 έως 30 Σεπτεμβρίου

> Κτίριο Δημητρακοπούλου, Παροικιά

Δυο εκθέσεις με κοινό παρονομαστή
Πενήντα δύο καλλιτέχνες από τα Χανιά συμμετέχουν σε μια κοινή έκθεση που θα πραγμα-

τοποιηθεί στην Πινακοθήκη Κυκλάδων από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τέλος Οκτωβρίου. Πρό-
κειται για ζωγράφους και γλύπτες διαφορετικών γενιών, που τους ενώνει ο κοινός τόπος της 
κρητικής πόλης.

Την ίδια ημέρα στην Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολη εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο “Drawn 
from Hania”. Εμπνευστής της έκθεσης είναι ο ζωγράφος  Nicholas Moore και η ιδέα βασίζεται 
στο καλλιτεχνικό περιβάλλον  που έθρεψε και ενέπνευσε τον ζωγράφο όταν ζούσε στα Χανιά. Στην 
έκθεση παρουσιάζουν έργα τους οι καλλιτέχνες: Αντώνης Φραντζεσκάκης, Δημήτρης Κατσιγιάννης, Κο-
σμάς Λιλικάκης, Μιχάλης Μανουσάκης, Γιάννης Μαρκαντωνάκης, Σοφία Βλαζάκη, Παγώνα Ξενάκη, Fionna 
Carlise. Η συγκεκριμένη έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα εγκαίνια των δυο εκθέσεων θα γίνουν την ίδια μέρα (18 Σεπτεμ-
βρίου) στις 20.30 και στις 21.30 αντίστοιχα με στόχο τη σύνδεση 

των δυο εκθέσεων και την ομαδική... εικαστική μετακίνηση 
από την Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Αίθουσα Τέχνης Ερ-

μούπολης.

Περιπέτεια ύλης



Κυκλοφορώντας έξι άλμπουμ με τους 
Raining Pleasure, των οποίων υπήρξε συν-
θέτης, τραγουδιστής, μπασίστας/κιθαρίστας 
και στιχουργός, ο Βασιλικός έχει ήδη να 
επιδείξει στο ενεργητικό του μερικά από τα 
μεγαλύτερα hits των τελευταίων 20 χρόνων 
στην Ελλάδα. Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 
παρουσιάζει στη Σύρο την πρώτη του προ-
σωπική δουλειά με τίτλο “Vintage (Songs I 
Wish I’d Written Vol.1)”.

> Μια συναυλία στο κοινό της Σύρου. Τι θέλεις 
να ξέρει ο κόσμος για τη μουσική σου πριν έρθει 
να σε ακούσει;
Πρόκειται για κομμάτια από τον δίσκο μου 
Vintage που κυκλοφόρησε πριν από οκτώ μήνες. 
Ένας δίσκος που έκανα για πρώτη φορά χωρίς κα-
νέναν άλλον μουσικό στο στούντιο. Δηλαδή έπαι-
ξα τα πάντα μόνος μου και με τον Clive Martin 
στην κονσόλα. Αποτελείται από κομμάτια που δεν 
μου ανήκουν, κομμάτια πολύ παλιά -το νεότερο 
είναι του ‘71. Η κεντρική ιδέα ήταν να τα κάνω 
να ακούγονται όπως φαντάζομαι ότι θα ακούγο-
νταν εάν είχαν γραφτεί στις μέρες μας. Κράτησα 

τις συνθέσεις και από εκεί και πέρα σα να λέμε τα 
ξεγύμνωσα και τους φόρεσα πιο σύγχρονα ρούχα. 
Μια φρέσκια ματιά σε παλιές ηχογραφήσεις.

> Είσαι ένας μουσικός με πολύ σημαντικό πα-
ρελθόν. Πως ήταν η εμπειρία δημιουργίας ενός 
cd με επανεκτελέσεις πολύ γνωστών και αγαπη-
μένων τραγουδιών που γράφτηκαν χρόνια πριν;
Ήταν φανταστική εμπειρία. Τόσο πολύ το χάρηκα 
που επειδή έμειναν και κομμάτια εκτός cd έβα-
λα και τον υπότιτλο volume 1. Αισθάνθηκα ότι  
δεν τέλειωσε και θα υπάρξει συνέχεια με το 
volume 2. 

Vassilikos
c b a

συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιού
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> Είσαι ευχαριστημένος με την πορεία του Vintage;
Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Οι εμφανίσεις πήγαν πολύ 
καλά και μάλιστα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι -προφανώς 
επειδή τα κομμάτια είναι πάρα πολύ παλιά αλλά με φρέσκο 
ήχο- το κοινό στις συναυλίες αποτελείται από πολύ μικρές 
ηλικίες έως πολύ μεγάλες. Πιστεύω ότι όλες οι ηλικίες βρί-
σκουν κάτι να περάσουν όμορφα.
> Εδώ και πολλά χρόνια είστε συνοδοιπόροι με τα μέλη 
των Raining Pleasure. Eίναι πιο εύκολο να δημιουργείς 
μέσα σ’ ένα ομαδικό πλαίσιο ή να δημιουργείς και να εμ-
φανίζεσαι μόνος είναι κάτι που σου δίνει την ίδια ικανο-
ποίηση;
Είναι εξίσου ενδιαφέροντα και τα δύο. Στην πρώτη περίπτω-
ση έχεις τη χαρά να ανταλλάσσεις ιδέες και να μοιράζεσαι 
τη χαρά όταν βλέπεις κάτι να γεννιέται. Όταν είσαι μόνος 

σου έχεις τη χαρά να συγκεντρώνεσαι και να κάνεις ακριβώς 
αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Είναι δυο τελείως διαφορετι-
κά πράγματα αλλά τα απολαμβάνω εξίσου.
> Δυσκολεύτηκες με την επιλογή να κάνεις δίσκο μόνος;
Στην αρχή ήταν λίγο τρομαχτικό. Όχι το στούντιο, το οποίο 
μου βγήκε πάρα πολύ εύκολα, αλλά το να κάνω τις επαφές 
μόνος μου και να προσεγγίσω τις δισκογραφικές. Ήταν δύ-
σκολο στην αρχή, αν και τελικά πήρα τον αέρα γρήγορα. 
Τώρα πλέον το απολαμβάνω κιόλας. 
> Τι σε έχει σπρώξει στον αγγλόφωνο στίχο; 
Ξεκινήσαμε στα αγγλικά από το ‘90, αισίως κλείνουμε 20 
χρόνια φέτος με τους Pleasure, γιατί τέτοια μουσική ακού-
γαμε, τέτοια μουσική θέλαμε να παίξουμε και επειδή η φωνή 
και οι στίχοι είναι άλλος ένας ήχος μέσα στη μουσική χρησι-
μοποιήσαμε αγγλικό στίχο.

Εγώ μόνος μου δεν έχω καμία αντίρρηση να δοκιμάσω ελλη-
νικό στίχο αλλά δεν έχω και κανένα λόγο να το πιέσω. Θα το 
κάνω όταν νιώσω ότι κάτι έχω να πω. Οι Pleasure, όμως, θα 
είναι πάντα ένα αγγλόφωνο γκρουπ.
> Ποιές είναι οι επιθυμίες σου;
θα ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στο εξωτερικό. 
Έχουνε γίνει κάποιες κινήσεις αλλά δεν είναι ικανοποιητι-
κές για μένα. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που όμως δεν είναι 
ανακοινώσιμες. 
> Έχεις σχεδιάσει τα επόμενα βήματα;
 Θα κάνω κάποιες εμφανίσεις στην Αθήνα, μάλλον μόνος 
μου. Με τους Pleasure θα είμαστε περισσότερο σε διαδικα-
σία δημιουργίας και ηχογραφήσεων.
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συνέντευξη

15se

“Όταν δημιουργείς μέσα σε ένα γκρουπ έχεις τη χαρά της ανταλλαγής 

ιδεών, ενώ μοιράζεσαι την ικανοποίηση του να βλέπεις κάτι να 

γεννιέται. Όταν είσαι μόνος σου έχεις τη χαρά να συγκεντρώνεσαι και 

να κάνεις ακριβώς αυτό που έχεις στο μυαλό σου”

> 16 & 17 Σεπτεμβρίου > Θέατρο Απόλλων     

> Ώρα έναρξης: 21.00 > Διοργάνωση: Ερμουπόλεια 2010 info

μια σύγχρονη ματιά

στο χθες
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3o διεθνές
φεστιβάλ
κινουμένων
σχεδίων &
φόρουμ 

ενός ενδιαφέροντος προγράμματος και παρουσιάσεων 

που στοχεύουν στο επαγγελματικό κοινό, σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι η Σύρος είναι ένας φιλόξενος και πανέ-

μορφος τόπος που προσφέρει στον επισκέπτη πληθώρα 

επιλογών, έχει σαν αποτέλεσμα το αυξανόμενο ενδιαφέ-

ρον και τη συμμετοχή επαγγελματιών και κοινού”, τονίζει 

η Μαρία Ανεστοπούλου.

Φέτος το κοινό έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στα 

δυο τμήματα του φεστιβάλ, δηλαδή και στις προβολές και 

στο φόρουμ. Στο πλαίσιο των προβολών 60 ταινίες κινου-

μένων σχεδίων από όλο τον κόσμο θα διαγωνιστούν για το 

μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης. Ταυτόχρονα πραγματο-

ποιούνται αφιερώματα στο Canterbury Anifest, ένα από τα 

σημαντικότερα φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στη Μεγά-

λη Βρετανία, και στο The animation workshop, ένα εκπαι-

δευτικό ίδρυμα στη Δανία αφιερωμένο στο animation, ενώ 

σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε θα προβληθεί ένα 

πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ταινίες 

animation των τελευταίων ετών από τη Γερμανία. 

Επίσης, και με την υποστήριξη της Πρεσβείας των 

ΗΠΑ, φιλοξενούνται δυο εκπρόσωποι από το σημαντικό 

animation studio LAIKA. Στο πλαίσιο αυτού του αφιερώ-

ματος, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 

μια δίωρη παρουσίαση για το making of της υποψήφιας 

για Όσκαρ ταινίας Coraline καθώς και τις μεθόδους πα-

ραγωγής που αναπτύσσει το εν λόγω animation studio για 

την παραγωγή ταινιών και διαφημιστικών σποτ. Το αφιέ-

ρωμα αυτό περιλαμβάνει ακόμα την προβολής της ταινίας 

Coraline καθώς και της βραβευμένης ταινίας Once upon 

a tide της Gesine Kratzner (παρουσία της σκηνοθέτιδος) 

που πραγματεύεται ζητήματα προστασίας του θαλάσσιου 

πλούτου και των θαλασσών. Στο πλαίσιο του φόρουμ το 

κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει επαγγελ-

ματίες και καλλιτέχνες του χώρου να μοιράζονται την τε-

χνογνωσία αλλά και τους προβληματισμούς τους για τις 

σύγχρονες τάσεις. 

Αν και η παραγωγή animation στη χώρα μας σε σύ-

γκριση με τις χώρες μεγάλης κινηματογραφικής παραγω-

γής είναι πολύ μικρότερη, από την πρώτη κιόλας χρονιά 

του Φεστιβάλ η παρουσία ελληνικών ταινιών ήταν αρκετά 

σημαντική, ενώ αυξάνεται κάθε χρόνο. Σε αυτό συνδρά-

μει, όπως τονίζει η διευθύντρια προγράμματος, “τόσο η 

προσπάθεια επικοινωνίας του Φεστιβάλ με τους έλληνες 

δημιουργούς όσο και οι πολύτιμες συνεργασίες που έχει 

αναπτύξει το Φεστιβάλ μας με σχολές και πανεπιστημια-

κά τμήματα στην Ελλάδα, τα οποία ασχολούνται έμμεσα 

ή άμεσα με το κινηματογραφικό είδος των κινουμένων 

σχεδίων”.

Οι διοργανωτές υπόσχονται ένα επίσης επιτυχημένο 

Animasyros, ενώ αισιοδοξούν ότι στο μέλλον η ομάδα 

θα μεγαλώσει με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων που θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη του θεσμού. Περισσότερο 

animation, μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού, περισσό-

τεροι νέοι δημιουργοί και φιλοξενούμενοι στη Σύρο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί πριν το Φε-

στιβάλ στην ιστοσελίδα www.animasyros.gr.   

Στο πλαίσιο των προβολών 60 ταινίες κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο θα διαγωνιστούν για το μεγάλο βραβείο 

της διοργάνωσης, ενώ σημαντικά αφιερώματα θα συμπληρώσουν το φεστιβάλ. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί φό-

ρουμ όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει επαγγελματίες και καλλιτέχνες του χώρου να μοιράζονται 

την τεχνογνωσία αλλά και τους προβληματισμούς τους για τις σύγχρονες τάσεις του animation.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων & Φό-

ρουμ Animasyros 3.0 επιστρέφει δυναμικά και φέτος 

στην Ερμούπολη από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 

3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Απόλλων και στους χώρους 

του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Ερμούπολης.

Το Αnimasyros 3.0 περιλαμβάνει προβολές ταινι-

ών από όλο τον κόσμο, παρουσιάσεις διεθνών φεστι-

βάλ, εργαστήρια, σεμινάρια, επαγγελματικό φόρουμ 

αλλά και διαγωνιστικό τμήμα για το οποίο καλούνται 

οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής 

τους έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Γιορτάζοντας φέτος την τρίτη συνεχόμενη χρονιά 

του, μια χρονιά πολύ δύσκολη για τα πολιτιστικά δρώ-

μενα στην Ελλάδα, οι διοργανωτές του Animasyros 

είναι πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα ύπαρξής του. 

“Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να έρθου-

με πολύ κοντά με τους επαγγελματίες του animation 

στην Ελλάδα και να μας γνωρίσει το κοινό κυρίως 

στη Σύρο αλλά και σε όλη την Ελλάδα”, επισημαίνει 

η Μαρία Ανεστοπούλου, διευθύντρια προγράμματος 

του φεστιβάλ.

Το Αnimasyros είναι το μοναδικό διεθνές φε-

στιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα με διττή 

υπόσταση: αυτή του φεστιβάλ και αυτή του επαγ-

γελματικού φόρουμ. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύ-

νει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των επαγγελματιών 

του animation, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 

εξωτερικό. Επιπλέον, στοχεύει στην εξοικείωση του 

κοινού με την κινηματογραφική τέχνη των κινουμέ-

νων σχεδίων μέσα από ένα ενδιαφέρον διαγωνιστικό 

πρόγραμμα και αφιερώματα από σχολές και φεστιβάλ 

από όλο τον κόσμο.

Ποιά ειναι όμως η ανταπόκριση του κόσμου; 

“Ήδη από την πρώτη διοργάνωση οι επαγγελματίες 

του χώρου αλλά και ο κόσμος της Σύρου αγκάλιασε 

το Φεστιβάλ και η συμμετοχή υπήρξε ιδιαίτερα σημα-

ντική. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη από την πρώτη 

χρονιά είχαμε επισκέπτες από άλλες πόλεις της Ελ-

λάδας που ήρθαν αποκλειστικά και μόνο για τη διορ-

γάνωση, ενώ κάθε χρόνο ο αριθμός αυτός αυξάνεται. 

Νομίζουμε ότι η προσπάθειά μας για την παρουσίαση 

Once upon a Tide
Gesine Kratzner

1.2 million children
Έφη Παππά
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Η εξερεύνηση του βυθού κοντά στις ακτές θα είναι 
πάντα μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες πολ-
λών ανθρώπων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Με μοναδικό εξοπλισμό μια μάσκα και έναν ανα-
πνευστήρα μπορούμε να μπούμε σε έναν τελείως δι-
αφορετικό κόσμο από αυτόν της στεριάς, έναν κόσμο 
όπου οι νόμοι της βαρύτητας και της οπτικής έχουν 
άλλη υπόσταση. Εκεί, αιωρούμαστε στον ουρανό αυ-
τού του υγρού βασιλείου και τα χρώματα αρχίζουν να 
ξεθωριάζουν όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Εκεί, 

οι κάτοικοι είναι  πιο παράξενοι από το πιο παράξενο 
ζώο οποιασδήποτε ηπείρου. Και για όσους δεν πεί-
στηκαν ακόμη, η περιγραφή ενός ζώου που έχει το 
στόμα του ανάμεσα στα πόδια, που μπορεί να πάρει 
σχεδόν οποιαδήποτε μορφή και του οποίου η δυνατό-
τητα να αλλάζει χρώματα κάνει τον χαμαιλέοντα να 
μοιάζει με  κακέκτυπο της στεριάς, μάλλον θα τους 
κάνει να το ξανασκεφτούν.

Στο Ενυδρείο του δήμου Άνω Σύρου στο Κίνι μπο-
ρεί κάποιος να βρει πληροφορίες για τους θαλάσσιους 
οργανισμούς που βλέπουμε είτε με τη μάσκα μας στη 
θάλασσα είτε πάνω στους πάγκους των ψαράδων, να 
μάθουμε να τους αναγνωρίζουμε και όχι μόνο. 

Ένα από τα πράγματα που παρατηρεί κάποιος 
μπαίνοντας στο χώρο είναι δυο γυάλινες προθήκες με 
συλλογές οστράκων. Προχωρώντας στα ενδότερα, ο 

χώρος όπου παρουσιάζονται τα ζωντανά εκθέματα του 
ενυδρείου είναι μια έκπληξη, καθώς είναι εξ ολοκλή-
ρου καλυμμένος με πέτρα -κάτι που ίσως κάνει αυτό το 
ενυδρείο μοναδικό.

Πρόκειται για ένα ενυδρείο μικρής κλίμακας στο 
οποίο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά είδη ψαριών 
και ασπόνδυλων που συναντώνται στη θαλάσσια περι-
οχή των Κυκλάδων. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν και να παρατηρήσουν από κοντά τόσο 
την υποβρύχια άγρια ζωή όσο και τις θαλάσσιες δρα-
στηριότητες των ανθρώπων  που ζουν στον ίδιο τόπο, 
με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Στο χώρο 
της έκθεσης υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες που επε-
ξηγούν τα εκθέματα. Επίσης, γίνονται και ξεναγήσεις 
για ομάδες επισκεπτών και σχολεία. Για τους μαθητές 
ειδικότερα γίνεται μια πιο συστηματική και εύληπτη 

Εξερεύνηση του βυθού από...τη στεριά

c b a

κείμενο/φωτογραφίεσ:  
Γιάννης Βαβίτσας 

Τεχνολόγος Γεωπονίας, 
MSc. Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

sese
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παρουσίαση και επιχειρείται διάλογος: τυχόν ερωτήματα και 
απορίες εξηγούνται και δίνονται ερεθίσματα για πιο ουσια-
στική ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας της φύσης, 
τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα και ζητήματα που 
απασχολούν την τοπική κοινή γνώμη σε σχέση με τη θάλασ-
σα. Ο υπεύθυνος του ενυδρείου, Αχιλλέας Δημητρόπουλος, 
μάς ξενάγησε στο χώρο και μας εξήγησε ότι το παρών ενυ-

δρείο δεν έχει σκοπό να εντυπωσιάσει τον επισκέπτη ούτε να 
ανταγωνιστεί άλλα μεγαλύτερα ενυδρεία της Ελλάδας, άλλα 
έχει στόχο να κάνει γνωστό στους επισκέπτες τον θαλάσσιο 
κόσμο του Αιγαίου και ειδικότερα των κεντρικών Κυκλά-
δων, στο πλαίσιο μιας περιβαλλοντικής πατριδογνωσίας.

Φεύγοντας από το ενυδρείο του Κινίου, ο επισκέπτης 
έχει δει αρκετά από τα ψάρια και συλλογές οστράκων που 

συναντάμε κοντά στην ακτή, και έχει πάρει πολλές πληροφο-
ρίες  για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της θάλασσας των 
περασμένων χρόνων, καθώς στον ίδιο χώρο στεγάζονται επί-
σης τα εκθέματα του Μουσείου Παραδοσιακών Αλιευτικών 
Σκαφών, Αλιευτικών Εργαλείων, Οστράκων και Θαλάσσιων 
Οργανισμών.
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Η Κατερίνα, ξαπλωμένη ανάσκελα στην 
πλατφόρμα του πλωτού της σπιτιού στο 
Μέγα Γιαλό, περιμένοντας να γεννηθεί 
το τρίτο της παιδί, αναπολεί το μακρινό 
της παρελθόν, όταν μικρή έπαιζε στην 
κεντρική πλατεία της Ερμούπολης με τα 
άλλα παιδιά. Έχουν περάσει 50 χρόνια 
από τότε που εισέπνευσε για πρώτη φορά 
την αρμύρα και από τότε νιώθει σα να μη 
σταμάτησε ποτέ να προσαρμόζεται σε ένα 
συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον.

Στα χρόνια του μεγάλου ξεσηκωμού, 
μετά την μεταπολίτευση, πρωτοστάτησε 
στη δήλωση ανεξαρτησίας του νησιού από 
το δυσλειτουργικό εξαθλιωμένο ελληνικό 
κράτος και ήταν μια από τις συντάκτριες 
του μανιφέστου της “Αναγέννησης 2.0”, 
του κινήματος εκείνου που λειτούργησε 
διαδικτυακά το 2020, το οποίο πρότεινε 
την κατάργηση της κεντρικής διαχείρι-
σης των οικονομικών πόρων, της παιδεί-
ας και της δικαστικής εξουσίας. Σύντομα, 
ενεργοποιήθηκαν κρυφές δυνάμεις που 
απείχαν για δεκαετίες από το πολιτικό και 
πολιτιστικό προσκήνιο του παλαιού κρά-
τους, αυτοεξόριστοι στις τέσσερις μεριές 
του ορίζοντα, οι οποίοι επέστρεψαν και 
κάλυψαν την ανάγκη που διακήρυξε το 
κίνημα για προτάσεις που θα λύτρωναν 
τον τόπο από τη μιζέρια. 

Οι σκέψεις της διακόπτονται για λίγο. 
Ο σύντροφός της, της μεταδίδει τηλεπα-
θητικά πως κανόνισε να γίνει η γέννα στο 
Κέντρο Ίασης και Φροντίδας της Αζολί-
μνου από τρεις μονάδες που θα χειριζό-
ντουσαν εξ αποστάσεως ένας γυναικολό-
γος από την Κούβα και δύο νοσοκόμες 
από τη Γερμανία και την Ινδία. Επίσης, 

την ενημερώνει πως θα αργήσει γιατί στο υπουργείο Εμπορίου του νησιού -όπου έχει τον ρόλο 
του υφυπουργού- κανονίζουν την εξαγωγή των τοπικών βοτάνων στη Φινλανδία. 

Παρά το αεράκι ακούει την πόρτα ν’ ανοίγει. Είναι ο μεγάλος της γιός, ο Μιχάλης, που 
επέστρεψε από την απογευματινή βάρδια στο σχολείο. Στα δεκαέξι του διδάσκει φιλοσοφία, 
ομαδικότητα και δημιουργικότητα σε παιδιά του δημοτικού, μια φορά την εβδομάδα. Σήμερα 
ήταν η σειρά του.

-Μάνα! Τι έχει για φαΐ; 
-Δεν ξέρω αγόρι μου τι έχει το μποστάνι. Για δες, νομίζω έχει κι άλλες ντομάτες.
-Μια χαρά είναι οι ντοματούλες, έτσι κι αλλιώς βιάζομαι γιατί έχω πρόβα στη Φιλαρμονι-
κή. Θα παίξουμε για τα 190 χρόνια της. Είδες το ταμπούρο μου; 

-Όχι, πού το άφησες;
-Άσε το βρήκα. Θες σαλάτα; 
-Βρε Μιχάλη, μη με ταράζεις, κάνε ότι έχεις να κάνεις και πήγαινε να ηρεμήσω λίγο!...  
Το ηλεκτρικό μηχανάκι εξαφανίζεται αθόρυβα πριν η Κατερίνα ακόμα προλάβει να φτάσει 

στην επόμενη σκέψη της. Εκείνη στα δεκαέξι υπέφερε στο σχολείο, καθώς λόγω του παλαιού 
συστήματος δε μπορούσε να αξιοποιήσει το ταλέντο που είχε στη ζωγραφική και στη σύνθεση 
νέων ιδεών. Έτσι την έκανε κοπάνα με κάθε ευκαιρία και κρυβότανε στις αίθουσες του τότε 
Πανεπιστημίου, όπου κρατούσε σημειώσεις απ’ ό,τι μπορούσε να καταλάβει και πήγαινε σπίτι 
της το βράδυ να μελετήσει. Οι ιδέες που προκύψανε από τη μελέτη της γίνανε η έμπνευση στο 
Κέντρο Σχεδίασης των Κυκλάδων  για τη δημιουργία του πρώτου ατομικού ηλεκτρικού υπο-
βρυχίου, το οποίο μέσα σε 20 χρόνια έγινε το βασικό μέσο μετακίνησης των εργαζομένων από 
νησί σε νησί. Πουλώντας τα δικαιώματα παραγωγής σε άλλες μεσογειακές χώρες, μια εταιρία 
στην Άνδρο κατάφερε να καλύψει τη ζήτηση παράγοντας μαζικά σε μονάδες της Άνδρου, της 
Μυκόνου και της Τήνου. 

Φαίνεται πως το ταλέντο της μαμάς, έπεσε κάτω από την μηλιά, στα χέρια της μικρής 
Μαρίας που από τα δεκατέσσερα κιόλας σχεδιάζει ακατάπαυστα, όχι οχήματα αλλά εκπαιδευ-
τικές μεθόδους για παιδιά του νηπιαγωγείου. Έχει επιλέξει από το σχολείο της μόνο μερικά 

μαθήματα, όπως τη σύνθεση νέων ιδεών, την ομαδικότητα και τον αθλητισμό και τα άλλα τα 
διδάσκεται μόνη της σπίτι και από το διαδίκτυο. Έτσι έχει αρκετό χρόνο να ασχοληθεί με το 
πάθος της, τη σχεδίαση αλλά και τη διαχείριση της πολιτικής τής Ομάδας και διεκδικεί μια 
έδρα στο συμβούλιο του υπουργείου Υποστήριξης των Νέων του νησιού ως μέλος της Επι-
τροπής Νέων.

Η αυτονομία της οικογένειας, έχει επιτρέψει στην Κατερίνα να ασχοληθεί με άλλα θέ-
ματα που ήθελε χρόνια να μελετήσει. Άλλωστε, είχε αναβάλλει το δεύτερο διδακτορικό της 
σχετικό με την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση για χρόνια, λόγω των παιδιών, και 
με υπερπροσπάθεια κατάφερε να ξαναρχίσει έπειτα από την ενθαρρυντική προσέγγιση του 
μέντορά της στο Πανεπιστήμιο της Λαχώρης στην Ινδία, με τον οποίο επικοινωνούν τακτικά 
στο βιντεόφωνο. 

Άρχισε να πιάνει κρύο, η Κατερίνα αγγίζει στοργικά την φουσκωμένη της κοιλιά και ση-
κώνεται αργά από το ξύλινο deck. Η αεροκουρτίνα, της επιτρέπει να κάτσει παραμέσα στην 
κουνιστή πολυθρόνα, αλλά να απολαμβάνει ακόμα τη δύση του ηλίου σε όλο της το μεγαλείο. 
Αυθόρμητα δάκρυα μητρότητας κυλούν επιταχυνόμενα πριν επιχειρήσουν ελεύθερη πτώση. Η 
κοιλιά της συσπάται καθώς οι σταγόνες διακόπτουν τις σκέψεις του βρέφους για την μεγάλη 
έξοδο. Πέρασε η ώρα. Προτού ετοιμάσει ένα γρήγορο γεύμα για τον σύντροφό της, προλαβαί-
νει μια τελευταία σκέψη. Πώς θα ήταν ο κόσμος εάν οι νέοι συνεχίζανε κάποτε να υπομένουν 
παθητικά το μαρτύριο της μετριότητας; Σε τι κόσμο θα γεννιόταν το μωρό εάν είχε συνεχιστεί 
εκείνη η κοροϊδία με την οποία ενηλικιώθηκε;  Ενεργοποίησε το ολόγραμμα της κουζίνας και 
αναφώνησε “Μαμά”. Η γιαγιά Μαρία αφαιρεί τα γυαλιά της και εμφανίζεται στο τραπέζι της 
κουζίνας, καθισμένη υπό κλίμακα στο γραφείο της. 

-Τι είναι Κατερίνα; Γράφω.
-Πού είναι ο μπαμπάς;
-Ο Μιχάλης πήγε στην κατασκήνωση. Τι έχεις;
- Τίποτα, απλά….
-Σ’ αγαπάω κόρη μου, μην ανησυχείς για τίποτα, είμαστε όλοι κοντά σου!

κείμενο:  
Πάνος Δραμυτινός

panos@dramitinos.gr
είκονογραφηση:  
Σπήλιος Πέτζαςc b a
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“Αυτονόητο: το κατανοητό, το αντιληπτό χωρίς εξηγή-

σεις”( λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη). Πρόκειται, λοιπόν, 

για κάτι απολύτως δεδομένο που δεν χρειάζεται ερμη-

νεία, όπως για παράδειγμα ο σεβασμός της ανθρώπινης 

ζωής ή η αγάπη τής μάνας για το παιδί. Θα έλεγε κανείς 

ότι τα αυτονόητα αποτελούν δικλείδες ισορροπίας σε 

προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, έναν άγραφο κώδικα 

κοινής αντίληψης. Φυσικά, δεν αποκλείονται εξαιρέσεις 

στην παραδοχή των κατά κοινή ομολογία αυτονόητων ή 

επί μέρους αυτονόητα νοούμενων κατά το δοκούν.

Την “επανάσταση του αυτονόητου” κήρυξε ο πρωθυ-

πουργός, εν μέσω θέρους, θέλοντας να δώσει με αυτό τον 

εμφατικό χαρακτηρισμό το στίγμα των μεταρρυθμίσεων 

που προωθεί η κυβέρνησή του, ελέω τρόικας. Σε μια χώρα 

όπου το μέτρο σε πολλούς τομείς έχει χαθεί συμπαρασύρο-

ντας την έννοια του αυτονόητου, η συγκεκριμένη επιλογή 

μπορεί να κριθεί επικοινωνιακά επιτυχημένη. Αρκεί, σε 

δεύτερη, τρίτη και λοιπές αναγνώσεις, να αποσαφηνιστεί 

ποια ακριβώς “αυτονόητα” επιχειρεί να αποκαταστήσει η 

εν λόγω “επανάσταση” (εκτιμήσεις ότι η λέξη “επανάστα-

ση” επιλέχθηκε για να τονώσει το σοσιαλιστικό DNA του 

πρωθυπουργού από τις αλλοιώσεις τής συγκυρίας, κρίνο-

νται κακοπροαίρετες).

Αυτονόητο, λοιπόν, είναι ότι κάθε πολίτης επιθυμεί την 

πάταξη της διαφθοράς στο Δημόσιο, πράξη που αποτελεί 

τροχοπέδη για την απόδοση έργου και επιπλέον κόστος για 

τον συναλλασσόμενο. Το φακελάκι, η μίζα και το ρουσφέτι 

–συνώνυμα της Ελλάδας στο εξωτερικό– πρέπει να τελειώ-

νουν. Εξίσου αυτονόητο, όμως, είναι ότι για την καταπολέ-

μηση αυτών των πρακτικών τα βαριά όπλα τα διαθέτουν οι 

πολιτικοί και οι κρατικοί αξιωματούχοι, που επί δεκαετίες 

εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα. Άρα, η επανάσταση πρέπει 

να αρχίσει από πάνω, ώστε να αναθαρρήσουν οι υγιείς δυ-

νάμεις στη βάση οι οποίες πιστεύουν στη διαφάνεια.

Αυτονόητο είναι ότι οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής 

Ωφέλειας πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να συσσωρεύουν 

ελλείμματα στον προϋπολογισμό και βάρη στους φορολο-

γούμενους. Εξίσου αυτονόητο, όμως, είναι ότι πρέπει να 

πάψουν να λειτουργούν ως μαγαζάκια υπουργών, παρατρε-

χάμενων και λοιπών της προσκολλήσεως για ψηφοθηρικούς 

λόγους, αλλά και ότι οι όποιες ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να 

διασφαλίζουν την αποστολή περί κοινής ωφέλειας κι όχι το 

μονόπλευρο επιχειρηματικό κέρδος.

Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να εξαλειφθεί η γάγγραινα 

με τις προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία και να διαλυ-

θούν εκ βάθρων τα κυκλώματα που τις λυμαίνονται. Εξί-

σου αυτονόητο όμως είναι ότι πρέπει πάση θυσία να διαφυ-

λαχθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της Υγείας και να ενισχυθεί 

προς όφελος των πολιτών, κι όχι να απαξιώνεται εσκεμμέ-

να προς χάριν ιδιωτικών συμφερόντων που επιχειρούν σε 

αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο.

Αυτονόητο είναι πως πρέπει να διορθωθούν τα κακώς 

κείμενα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το Δη-

μοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο και να γίνει το απαραίτητο 

νοικοκύρεμα στις άσκοπες δαπάνες. Εξίσου αυτονόητο, 

όμως, είναι ότι –όπως και στην Υγεία– πρέπει να διατηρη-

θεί και να αναβαθμιστεί η δυνατότητα των μη εχόντων να 

μετέχουν στη δημόσια Παιδεία και να μην βυθίζεται προς 

όφελος των ιδιωτικών κολεγίων, πανεπιστημίων, και λοι-

πών φορέων που είναι σχεδόν απαγορευτικά για τη μεγάλη 

πλειονότητα των πολιτών.

Αυτονόητο είναι πως πρέπει να παταχθεί με απόλυτη 

αυστηρότητα η φοροδιαφυγή -που αν μη τι άλλο, αποτελεί 

κοινωνική αναλγησία- και να αντιμετωπιστεί ως έγκλημα. 

Αυτονόητο είναι, όμως, ότι πρέπει το φορολογικό σύστημα 

να διέπεται από πνεύμα απόλυτης δικαιοσύνης και αναλο-

γικότητας, αλλά και ότι οι φόροι που εισπράττει το κράτος 

πρέπει να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

προς όφελος του πολίτη και της ευημερίας του σε σημαντι-

κούς τομείς όπως τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι δρόμοι, η 

ασφάλεια, ο πολιτισμός, κτλ.

Αυτονόητο είναι πως πρέπει να τονωθεί η ανταγωνι-

στικότητα της οικονομίας και να προσελκυθούν νέες επεν-

δύσεις. Αυτονόητο είναι, όμως, ότι αυτό δεν μπορεί να γί-

νει με την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων 

και των αμοιβών ούτε με την εξαφάνιση της μικρομεσαίας 

επιχείρησης προς όφελος πολυεθνικών και μεγάλων επιχει-

ρήσεων που επιθυμούν να επιβάλλουν ένα ιδιότυπο μονο-

πώλιο στη δήθεν ελεύθερη αγορά.

Τέλος, απολύτως αυτονόητο στην Ελλάδα του 2010 

(πρέπει να) είναι πως δεν μπορούμε να ζούμε με δανεικά, 

ως πολίτες και ως κράτος, ούτε μπορούμε να επιβιώσουμε 

στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία χωρίς να παράγουμε, 

αλλά μόνο καταναλώνοντας. Απολύτως αυτονόητο, όμως, 

(πρέπει να) είναι και ότι η ισοπέδωση στοιχειωδών προϋ-

ποθέσεων για την ευημερία των πολιτών, όπως η δυνατότη-

τα στην εργασία, η κοινωνική ασφάλιση, η παιδεία, η υγεία 

κ.ά., δεν εξυπηρετούν τη συσπείρωση των πολιτών στην 

επανάσταση που κήρυξε ο πρωθυπουργός. Αντιθέτως, θα 

δημιουργήσουν εξαθλιωμένες μάζες που αργά η γρήγορα 

θα διεκδικήσουν με τις δικές τους επαναστάσεις τα αυτο-

νόητα που τους στερεί η  προσήλωση στους οικονομικούς 

δείκτες. Και αυτό πρέπει να θεωρείται αυτονόητο…

ο δρόμος 
προς το 
αυτονόητο
c b a

κείμενο:  
Νικόλας Καμακάρης

είκονογραφηση:  
Δημήτρης Αντωνίου

Ένα “νόστιμο” τριήμερο θα πραγματοποιηθεί στις 

24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ γεύσεων και προ-

ϊόντων από την τοπική κουζίνα σε συνεργασία με 

ντόπιους μαγείρους, παραγωγούς προϊόντων της σα-

ντορινιάς γης, καθώς και υπεύθυνους τοπικών επι-

χειρήσεων για την προβολή και την προώθηση των 

προϊόντων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις 

24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί βραδιά με τίτλο 

“Τα Θηραϊκά Προϊόντα στην επαγγελματική κουζίνα” 

με τη συμμετοχή 20 εστιατορίων που θα “παίξουν” με 

τις γεύσεις των προϊόντων μας. Τη δεύτερη μέρα θα 

πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο “τα παιδιά που 

μεγαλώσαμε” όπου ντόπιοι θα μαγειρέψουν και θα 

δείξουν στους νέους πως η κουζίνα του τότε μπορεί 

να γίνει κουζίνα του σήμερα και του αύριο. Με ελεύ-

θερη συμμετοχή κάτοικοι του νησιού θα μαγειρέψουν 

αποκλειστικά με θηραϊκά προϊόντα της Ένωσης Συνε-

ταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, ενώ θα ακολουθήσει 

δοκιμή και ψηφοφορία από τους επισκέπτες για την 

καλύτερη συνταγή, που θα συνοδεύεται από χρημα-

τικό έπαθλο. Η βραδιά θα κλείσει με νησιώτικη μου-

σική από ντόπιους μουσικούς. Την τρίτη ημέρα έχει 

προγραμματιστεί εκδήλωση με τίτλο “Γιορτή κρασιού 

και παιδικά παιχνίδια” όπου ομάδες νέων και παιδιών 

απ’ όλα τα χωριά του νησιού θα παίξουν παλιά παιδικά 

παιχνίδια. H βραδιά θα κλείσει με την παρουσίαση και 

τη δοκιμή των κρασιών της Ένωσης Συνεταιρισμών 

Θηραϊκών Προϊόντων. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει 

η Santorini Events.

Οι Πολιτείες της Θάλασσας

se se

...όλοι μαζί σε ένα σκαρί
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01// Arcade Fire – The Suburbs  (Merge)
Παίζοντας στις συναυλίες κομμάτια από το άλμπουμ τους πριν καν αυτό κυκλοφορήσει, κατάφεραν να δημιουργήσουν το υπέρμετρο hype (ελληνιστί “ντόρο”). Οι 
μουσικογραφιάδες του εξωτερικού το εκθειάζουν, συγκρίνοντάς το ακόμα και με το “Ok Computer” της νέας δεκαετίας. Μην παρασύρεστε! Είναι όντως ένας ποιητικός 
δίσκος που διηγείται ιστορίες των καναδέζικων προαστίων, άλλοτε με αισιοδοξία, άλλοτε σπαρακτικά, με επικές ενορχηστρώσεις που συνδυάζουν φασαριόζικες κιθάρες 
με όργανα συμφωνικής ορχήστρας. Όλες οι συνθέσεις όμως βρίσκονται στο ίδιο (καλό) επίπεδο, γι’ αυτό και καμία δεν μπορεί να διακριθεί. Επομένως, αν είχατε κολ-
λήσει με τα δύο προηγούμενα άλμπουμ των Καναδέζων, σίγουρα θα ευχαριστηθείτε την ακρόαση. Διαλέξτε με βάση τη ψυχοσύνθεσή σας ένα από τα οχτώ εξώφυλλα 
της κυκλοφορίας. 

02// The Chemical Brothers – Further  (Virgin)
Ανήκουν στη γενιά των 90s αλλά παραμένουν πρωτοπόροι. Αυτή τη φορά αποφάσισαν να μη γεμίσουν τα dancefloor αλλά ν’ αφήσουν χώρο για κανέναν νέο. Δημι-
ουργούν πλέον ελεύθερα (γεγονός που φαίνεται και στις μακροσκελείς συνθέσεις) επιδεικνύοντας την τεχνική τους στη σύνθεση που εμπλουτίζεται με νεο-ψυχεδέλια, 
techno, dance, punk. Σέβονται τη δύναμη της οπτικής τέχνης πλαισιώνοντας με μικρού μήκους ταινίες κάθε κομμάτι του δίσκου. Στην ανάπαυλα, οι Bros παραδίδουν ένα 
ταξιδιάρικο άλμπουμ, με αρκετές αναφορές στις ρίζες τους, έτσι ώστε να μπορούν ξανά να προσελκύσουν το κοινό που τους ξέχασε με τις εμπορικές κινήσεις τους.

03// The Coral – Butterfly House  (Sub Pop)
Ένας κύκλος έκλεισε για τους Coral με την κυκλοφορία πέντε άλμπουμ κι ενός greatest hits ως επιστέγασμα. Στη νέα φάση τους δεν αλλάζουν και πολλά. Ο ήχος παρα-
μένει πιστός στην ψυχεδέλεια των 60s (περιμένοντας τους MGMT στη γωνία), ευχάριστα pop, ενίοτε ερωτικός. Οι ίδιοι φαίνεται να το διασκεδάζουν ακόμα, λείπει όμως 
το ρεφρέν που θα κολλήσει στα χείλη.

04// Embassadors – Coptic Dub  (Nonplace)
Οι Embassadors εντάσσονται στη μουσική κλίκα που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια project όπως οι Nu Dub Players, Root 70 κ.ά., υπό τη σκέπη δύο πολυ-
σχιδών προσωπικοτήτων: του Burnt Friedman και του Hayden Chisholm, δύο πολυοργανιστών με μουσικό παρελθόν που για να το συνθέσεις πρέπει να μαζέψεις πολλά 
διάσπαρτα κομμάτια. Στις τελευταίες δουλειές τους έχουν επιδοθεί στην αναζή-
τηση της βέλτιστης ηχητικής ατμόσφαιρας με την συνύπαρξη jazz και dub. Πάνω 
ακριβώς σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινείται το “Coptic Dub”. Με κλασική jazz 
σύνθεση αλλά με μέλη από όλο τον κόσμο, η μπάντα των Embassadors επιχειρεί 
με χαλαρωτικές ορχηστρικές συνθέσεις, χωρίς εξάρσεις, να κατεβάσει τη dub 
των τζαμαϊκανών στο ακουστικό επίπεδο της πολυ-πολιτισμικής jazz.

05// Isobel Campbell & Mark Lanegan – Hawk  (Vanguard)
Τι γυρεύει η αθώα Σκοτσέζα της γλυκόπικρης ποπ των Belle & Sebastian και των 
Gentle Waves μ’ έναν πρώην αντι-ήρωα του grunge και νυν λούμπεν τύπο του 
σκληρού ροκ; Κι όμως είναι η τρίτη συνεργασία τους, η οποία κυμαίνεται στα 
όρια της εναλλακτικής country με μπαλάντες και θορυβώδη blues. Η Isobel κινεί 
τα νήματα με τη σύνθεση, τη συγγραφή και την παραγωγή, και ο Lanegan ενερ-
γεί βάσει των θηλυκών εντολών. Το άλμπουμ δεν προσφέρει πολλές συγκινήσεις. 
Παρουσιάζει όμως πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεργασία δύο ατόμων 
τόσο διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας.
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κείμενο:  
Γιώργος Μανίνης //  gimanin@gmail.com
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σινεμά

Είναι καλοκαίρι του 1924 και κατά 

τη διάρκεια μιας λαμπρής γιορτής της 

υψηλής κοινωνίας, ένας νεαρός ποιητής 

αυτοκτονεί δίπλα στη λίμνη του μεγα-

λόπρεπου εξοχικού αρχοντικού όπου γί-

νεται η γιορτή. Μοναδικοί μάρτυρες, οι 

αδελφές Χάνα και Έμελιν Χάρτφορντ, 

που από εκείνη την ημέρα διακόπτουν 

κάθε επαφή μεταξύ τους και δε θα ξα-

ναμιλήσουν ποτέ η μία στην άλλη.

Πολλά χρόνια αργότερα, η Γκρέις 

Μπράντλι, 98 ετών, άλλοτε υπηρέτρια 

στην Έπαυλη Ρίβερτον, δέχεται την 

επίσκεψη μιας νέας σκηνοθέτιδας που 

γυρίζει μια ταινία για την αυτοκτονία 

του ποιητή. Τα φαντάσματα ξυπνούν 

και αναμνήσεις καταχωνιασμένες στα 

μαύρα κατάβαθα του μυαλού της Γκρέ-

ις αρχίζουν να επιστρέφουν. Ένα τρο-

μακτικό μυστικό απειλεί να έρθει στην 

επιφάνεια, κάτι που η ιστορία το ξέχα-

σε, αλλά που η Γκρέις δεν μπόρεσε να 

ξεχάσει ποτέ. Μια συγκινητική ιστορία 

αγάπης και μια σειρά από συγκλονιστι-

κά μυστήρια με φόντο τη ρημαγμένη 

από τον Μεγάλο Πόλεμο Εδουαρδιανή 

Αγγλία.

Μια απλή γραμματέας που μεγα-

λώνει μόνη το γιο της, η Μαριλού, έχει 

αργήσει πολύ σε μια σημαντική σύσκεψη 

στη δουλειά. Εγκλωβισμένη στην κίνηση 

αναγκάζεται να διανύσει την απόσταση 

τρέχοντας με τον βαρύ χαρτοφύλακα στο 

χέρι. Ο Αλμπέρ Φεν έχει φτάσει αρκετά 

νωρίτερα στο δικό του ραντεβού με τον 

συμβολαιογράφο για να συντάξει τη δια-

θήκη του. Στα εβδομήντα οχτώ του χρό-

νια τού απομένουν λίγοι μονάχα μήνες 

ζωής. Επιφανής παραγωγός του κινημα-

τογράφου, πατέρας ενός ενήλικου γιου 

με τον οποίο δεν αισθάνεται δεμένος, ο 

Τομ θέλει να ζητήσει σε γάμο την εκκε-

ντρική Λίμπυ, ένα όμως ανόητο ατύχημα 

με το ποδήλατο θα αλλάξει τα πράγμα-

τα. Η πανέξυπνη Πρυντάνς, στέλεχος σε 

γνωστή νομική εταιρεία, δυσκολεύεται 

να ανέβει στην κορυφή. Το χρώμα του 

δέρματός της εμποδίζει την επαγγελμα-

τική της εξέλιξη. Άνθρωποι χωρίς αγάπη 

στη ζωή τους που η μοίρα θα το φέρει να 

συναντηθούν όλοι σε ένα νοσοκομείο. 

Ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα για τη 

μοναξιά μας, τις αδυναμίες και τους συμ-

βιβασμούς μας.

Valérie Tong Cuong 
Το καθετί στην ώρα του
Μτφρ. Μαρία Μηλολιδάκη, Εκδ. Πόλις

Με φόντο την κοσμοπολίτικη Αθή-

να της Μπελ Επόκ, η συγγραφέας μάς 

παρουσιάζει μια ιστορία γεμάτη ιστορί-

ες: Θυσίες, πείσματα, έρωτες, ίντριγκες, 

μίση και πάθη, μικρές ζωές και μεγάλα 

πεπρωμένα.  Αθήνα, 1902. Η Λάουρα 

Αλφιέρι, κοντέσα του Μονρεάλε της Σι-

κελίας και απόγονος των Χρυσολωράδων 

του Βυζαντίου, μια γυναίκα απαράμιλλης 

ομορφιάς, αναγκάζεται να παντρευτεί τον 

ταπεινής καταγωγής αλλά ζάπλουτο Ζα-

κυνθινό Φίλιππο Ρώμα. Τον αποκαλεί με 

θυμό «καρβουνιάρη» και «ανορθόγραφο 

βάτραχο», μια και ο γάμος γίνεται για να 

σώσει την οικογένειά της από την οικο-

νομική καταστροφή. Όμως, δίχως να το 

καταλάβει, ο βάτραχος θα μεταμορφωθεί 

σταδιακά σε πρίγκιπα μέσα στην καρδιά 

της... Η Φιλομήλα Λαπατά μάς ξεναγεί 

στην “πόλη των πόνων“ και μας χαρίζει 

τις ιστορίες ενός πλήθους αξέχαστων 

ηρώων, από την Κατίγκω Χρυσολωρά 

και την αδερφή της Μαργιόλα μέχρι τον 

κόντε Φραγκίσκο Αλφιέρι και τη θεία Κο-

κόνα Κρυσταλλένια, όλοι ανυποψίαστοι 

κληρονόμοι της μνήμης, στους οποίους η 

συγγραφέας δίνει ζωή με γλώσσα έντονη, 

γεμάτη ήχους, φωνές και χρώματα.

Στη Γη των θαυμάτων, ένα θρίλερ 

που διαδραματίζεται το 1914, ο συγγρα-

φέας παρουσιάζει τις δολοπλοκίες και τις 

ραδιουργίες των εθνών της Δύσης την 

ώρα που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν 

ένα κομμάτι τής Μεσοποταμίας κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο Σόμερβιλ, ένας βρετανός αρχαιο-

λόγος, φέρνει στην επιφάνεια ένα ασσυ-

ριακό παλάτι. Η ανασκαφή του βρίσκεται 

ακριβώς πάνω στη διαδρομή που θα ακο-

λουθήσει η υπό κατασκευή σιδηροδρομι-

κή γραμμή της Βαγδάτης κι εκείνος πα-

ρακολουθεί γεμάτος ένταση την πρόοδό 

της, καθώς απειλεί να καταστρέψει την 

ανακάλυψή του. 

Στα μέλη της αρχαιολογικής απο-

στολής συγκαταλέγονται η Ίντιθ, η γυ-

ναίκα του Σόμερβιλ, η Πατρίτσια, μια 

έξυπνη απόφοιτη κολεγίου, ο Τζεχάρ, 

ένας Άραβας για όλες τις δουλειές και 

ένας αμερικανός γεωλόγος μιας πετρελα-

ϊκής εταιρείας, ο οποίος παριστάνει τον 

αρχαιολόγο και εντάσσεται με το «έτσι 

θέλω» στην ομάδα. Δεν είναι όμως ο μό-

νος που κάτω από μια πλαστή ταυτότητα 

προσπαθεί να προσεταιριστεί τα πλούσια 

κοιτάσματα πετρελαίου της περιοχής.

Φιλομήλα Λαπατά 
Η ξυπόλητη των Αθηνών
Εκδ. Καστανιώτης

Kate Morton
Όταν σκόρπισε η ομίχλη

Μτφρ. Ιωάννα Μπουζαλά, Eκδ. Ωκεανίδα

Barry Unsworth  
Η γη των θαυμάτων
Μτφρ. Ελένη Ηλιοπούλου, Εκδ. Πατάκης

κείμενο:  
Χρυσή Πυρουνάκη
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Γυρίζω από Σαντορίνη. Αποδέχτηκα τη μοίρα μου σύντομα, κάθομαι στο πάτωμα, στηρίζω 

την πλάτη μου στο σακ βουαγιάζ και ανοίγω το λάπτοπ. Ο κόσμος –κλασικά- περιφέρεται στο 

πλοίο ψάχνοντας μία καρέκλα, έναν καναπέ, κάπου να ακουμπήσει. Σε λίγη ώρα όλοι θα είμαστε 

καθιστοί χύμα στους διαδρόμους. Τέλη Αυγούστου, άλλωστε… Περίμενε κανείς να μην είναι το 

καράβι υπερπλήρες;

Τέλος εποχής, ή αρχή; Για τον κινηματογράφο, η αλήθεια είναι ανάμεσα στα δύο.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια κινηματογραφική σεζόν που υπόσχεται πολλά, και ας 

ελπίσουμε ότι θα είναι κάπως πιο φρέσκια από την περυσινή, η οποία μας άφησε μόνο μερικές 

καλές αναμνήσεις, όπως το “Ραντεβού στον Αέρα” με τον Τζωρτζ Κλούνεϊ -παρά την κακή χρονική 

συγκυρία (σε περίοδο κρίσης να βλέπεις πως θα απολυθείς). Επίσης, εκεί στους αιθέρες είδαμε το 

“Ψηλά στον Ουρανό” της Pixar, πολύ πιο ενήλικο, πιο ώριμο και πιο βαθύ animation, κάτι που δεν 

περιμένει κανείς από ένα εμπορικό στούντιο. Ίσως όμως η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η αλληγορία 

επιστημονικής φαντασίας του “District 9”, από τη Νότια Αφρική, με τα εκπληκτικά εφέ και το 

εφευρετικό σενάριο. Προσθέτεις σε αυτά το “Soul Kitchen”, τη “Λευκή Κορδέλα”, τον “Κυνηγό” 

του Χονγκ-Τζιν Να, και τις δύο εκπλήξεις της ελληνικής παραγωγής, “Στρέλλα” και “Κυνόδοντα” 

–εκπληκτική ταινία. Και βέβαια ήταν η χρονιά που ανακαλύψαμε και πάλι τη χαρά του 3D, με το 

“Avatar” να παραδίδει μαθήματα οπτικής δημιουργίας και σεναριακής βαρεμάρας, αλλά που σίγουρα 

θα μείνει στην ιστορία.

H νέα κινηματογραφική σεζόν ξεκινάει με τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος μετά τη φήμη του 

“Batman” μας ξεναγεί στον κόσμο του “Inception”, με το Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Στις ΗΠΑ έσπασε 

ταμεία -μάλλον θα τα καταφέρει και στη χώρα μας.

Τα δελτία τύπου του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας “Νύχτες Πρεμιέρας” 

πληθαίνουν. Νέες ταινίες μπαίνουν στο προσκήνιο: το “Μέσα στο Δάσος” του Άγγελου Φραντζή, 

που το  περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό να φτάσει στις αίθουσες, η ιταλική “Είμαι ο Έρωτας” (Io 

Sono L’ Amore) του Λούκα Γκουντανίνο με την Τίλντα Σουίντον, το “Stones in Exile”, που ρίχνει 

φως σε μια σκοτεινή περίοδο της πορείας των Rolling Stones, αλλά και η καινούρια ταινία του Γούντι 

Άλλεν.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα αφιερώματα: Ένα στην Autour de Minuit, τη γαλλική εταιρία 

παραγωγής που προσπαθεί να παντρέψει τις πλαστικές τέχνες, με τη μουσική και τον κινηματογράφο, 

με δεκατρείς νέες ταινίες μικρού μήκους. Ένα δεύτερο στον Βέλγο Ολιβιέ Σμολντέρ, όπου θα 

γνωρίσουμε το σύμπαν του σκηνοθέτη μέσα από οκτώ μικρού μήκους ταινίες του και τη μοναδική 

απόπειρά του για μεγάλου μήκους έργο (“Nuit Noir”, 2005). Εννοείται ότι υπάρχει ακόμη πολύ υλικό 

να προστεθεί.

Λίγο αργότερα μπορεί κανείς να πάει ως τη Δράμα για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. 

Πολύ πιο μικρό φεστιβάλ, μαζεμένο, αλλά με πολύ ενδιαφέρουσες νέες κινηματογραφικές 

δημιουργίες ανάμεσα σε άπειρες ερασιτεχνικές προσπάθειες. Για όσους δε μπορούν να πεταχτούν 

μέχρι τη Δράμα, το φεστιβάλ κάνει μία βόλτα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες 

περιοχές (μεταξύ των οποίων και στα νησιά των Κυκλάδων). 

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν το καλοκαίρι; Όχι, όλοι. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι το καλοκαίρι 

τελειώνει μόνο για τις ορδές των Αθηναίων που επιστρέφουν, οι υπόλοιποι έχουν ακόμη δύο μήνες 

σχεδόν να χαρούν τη θάλασσα και τον ήλιο. Γιατί πρέπει λοιπόν να επιβάλλεται αυτή η μουντίλα 

σε όλους; Κλείνω, λοιπόν, το Facebook -όπου μια σειρά φίλων θρηνεί για την επιστροφή της στο 

αθηναϊκό διαμέρισμα- και στρέφω το βλέμμα μου προς τα έξω. Δεν υπάρχει λόγος μελαγχολίας, αλλά 

μια ευκαιρία για νέες εμπειρίες παράλληλα με τις βουτιές στη ζέστη. Αμάν πια με τα αθηναϊκά έντυπα! 

Υπάρχει κόσμος στην Ελλάδα που τελειώνει το σχολείο ή τη δουλειά και πηγαίνει για βουτιές και 

όχι για να δει την “παρέα της φεγγαρόπετρας” ή άλλες σαπουνόπερες. Οι θερινοί κινηματογράφοι, 

άλλωστε, δεν έχουν μαζέψει ακόμη τις καρέκλες τους και τη νέα σεζόν θα την εγκαινιάσουμε εκεί.
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κείμενο:  
Φοίβος Καλλίτσης 

phever@gmail.com

Μελτέμια
κινηματογραφικά
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γεύση
Classico Restaurant
Εξαιρετικό περιβάλλον που σας 
προσφέρει στιγμές χαλάρωσης 
και ηρεμίας, συνδυάζοντας το 
μπάνιο στη θάλασσα, ένα εύ-
γευστο γεύμα και το ποτό σας.
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
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 
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
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
Απολαύστε τον καφέ σας παρέα 
με υπέροχα παραδοσιακά γλυκί-
σματα στο Cafe Χόβολη. Ανοι-
κτά από νωρίς το πρωί, σε ένα 
υπέροχα διακοσμημένο χώρο, 
σερβίρει ελληνικό μαζί με σπιτι-
κό γλυκό του κουταλιού, τσάι με 
αφράτο κέικ και φρεσκοψημένα 
μυρωδάτα κουλούρια.
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

s
a

n
to

ri
n

i

γεύση
Aeoli 
Παροικιά, 22840 24429 
Πιτσαρία
Apollon 
Παροικιά, 22840 21875 
Garden restaurant
Franca Scala 
Παροικιά, Παλαιά αγορά,  
22840 24407, 6937 358892 
Εστιατόριο
La Pasteria 
Παραλία Παροικιά, 22840 
23350 
Εστιατόριο
Magaya 
Παραλία Σουβλιά, 22840 
23791 
Εστιατόριο - Beach Bar
Miky 
Πλ. Νάουσας, 22840 23560 
Fast Food
Ostria 
Αλυκή, 22840 91362 
Εστιατόριο
Pizzarella 
Νάουσα, 22840 53150 
Πιτσαρία

Tao’s Center 
22840 28882 
Restaurant Bar
Απανεμιά 
Πλάτανος Παροικιά, 22840 
23684 
Εστιατόριο
Άρωμα 
Παροικιά, 22840 21985 
Εστιατόριο
Έπαυλης 
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
Coffeshop 
Παροικιά, Πλ. Μαντώς  
Μαυρογένους, 22840 23443 
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
Vicky’s Ice Cream
Γουστόζικο και χαριτωμένο μα-
γαζί δίπλα στο Κάστρο της Αντι-
πάρου. Εχει γευστικό (μμμμ!!) 
χειροποίητο παγωτό ημέρας 
από ποιοτικές πρώτες ύλες. 

Απολαύστε τα και στη δροσερή 
αυλή του καφέ Ναυάγιο, μαζί με 
άλλες λιχουδιές. 
Αντίπαρος, 22840 61012 
Παγωτό
View Cafe 
Παροικιά, 22840 22251 
Cafe-Bar
Yiannis 
Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 
22840 22338 
Cafe-Bar
Δίστρατο 
Παροικιά, 22840 25175 
Cafe
Η πεζούλα της λιχου-
διάς
Μικρό σπιτάκι λατρευτό μια 
σταλίτσα, μια ματιά, μια φι-
λόξενη γωνιά με αλμυρές και 
γλυκιές λιχουδιές με συνταγές 
μυστικές μα με νοστιμιά φημι-
σμένη.
Λεύκες, 22840 43189 
Παραδοσιακό Καφενείο
Μελτέμι 
Παροικιά, 22840 21092 
Cafe
Ναυάγιο 

Αντίπαρος, 22840 61012 
Cafe-Bar
Συμπόσιο 
Παροικιά, 22840 24147 
Cafe
Χάντρες 
Παροικιά, 22840 53563 
Club

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό  
Μουσείο Πάρου 
Παροικιά, 22840 21231 
Μουσείο
Βυζαντινό Μουσείο 
Νάουσας 
Νάουσα, 22840 53261 
Μουσείο
Ιστορικό και  
Λαογραφικό Μουσείο 
Ανθέμιον 
Πούντα, 22840 91010 
Μουσείο
Μουσείο Λαϊκού  
Πολιτισμού του 
Αιγαίου 
Κοιλάδα Λευκών, 22840 
41827 
Μουσείο
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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
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 Μου-
σείο Δήλου 
Νήσος Δήλος, 22890 22259 
Μουσείο
Αρχαιολογικό Μου-
σείο 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 m
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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 Θαλασσάκι 
Υστέρνια,  
22830 31366 
Εστιατόριο

Το Κουτούκι της 
Ελένης 
Χώρα, 22830 24857 
Ταβέρνα
Το Πέτρινο 
Χώρα, 22830 41940 
Εστιατόριο

διασκέδαση
Αλλού
Άνετος φιλικός χώρος, φτιαγμέ-
νος με άποψη. Με ροφήματα, 
χυμούς, παγωτά, σάντουιτς, 
ποικιλίες να συνοδεύουν τα 
«οινοπνεύματα». Free internet, 
γιγαντοοθόνες για τα σπορ, 
επιλεγμένη μουσική μέχρι πολύ 
αργά...
Χώρα, Δ. Δρόσου 12 
22830 23375 
Cafe-Bar
Κουρσάρος 
Χώρα, 22830 23963 
Bar

Μικρό Καφέ 
Χώρα, Ευαγγελιστρίας 42, 
22830 22730 
Cafe
Μονοπώλιο
Monopolio Café για ενα καλό 
καφέ το πρωί, ένα νόστιμο σνακ 
το μεσημέρι και ενα δροσιστικό 
ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Για δι-
ασκέδαση, ξεκούραση και από-
λαυση, ένα σημείο συνάντησης 
για κουβέντες και παιχνίδια.
Χώρα, Ακτή Ν. Νάζου 4, 
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

La Strata 
Χώρα, 22830 25977 
Cafe
Sivilla 
Χώρα, 22830 22511 
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μου-
σείο 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 Κεχροβου-
νίου 
Κεχροβούνι, 22830 41218,  
41219, 41671 
Μουσείο
Μουσείο  
Μαρμαροτεχνίας 
Πύργος, 22830 31290 
Μουσείο
Μουσείο Τηνίων  
Καλλιτεχνών 
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,  
Μουσείο

εάν επιθυμείτε να σας συμπεριλάβουμε στον Οδηγό Νησιών στείλτε τα 

στοιχεία σας με e-mail στη διεύθυνση guide@serious.gr ή με fax στον 

αριθμό 22810 79409
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Αγορά 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,  
22810 88329 
Bar

Αρχαίον 
Ερμούπολη, παραλία, 

22810 84114 
Club

Αστέρια 
Ερμούπολη, Βαπόρια, 

6944 388632 
Beach bar

Εν Πλω

Στον γραφικό όρμο της Βάρης, 
δίπλα στη θάλασσα, απολαύστε 
το μπάνιο σας μαζί με καφέ, 
club sandwich, δροσερή φρου-
τοσαλάτα, παγωτά, βάφλα, χυ-
μούς, μπύρες και ποτά από το 
πρωϊ μέχρι αργά το βράδυ.

Βάρη,  
22810 87550 
Cafe-Bar

Ελληνικόν Καφενείον 
Ερμούπολη, 6955 264690       
Παραδοσιακό Καφενείο

Εσαεί 
Στο κέντρο της Ερμούπολης 
σε ένα ζεστό χώρο μπορείτε 
να απολαύσετε τον καφέ, τα 
ροφήματα σας, αλλά και τα χει-
ροποίητα γλυκά, τους σπιτικούς 
μεζέδες σε μια ατμόσφαιρά που 
θυμίζει κάτι απ’ τα παλιά. 

Ερμούπολη,  
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,  
22810 82388 
Cafe

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

Ακολουθώντας τις μενεξεδί πι-
νακίδες στα σοκάκια της Άνω 
Σύρου, θα βρεθείτε σε μια 
καταπληκτική τοποθεσία λίγο 
κάτω από τον Σαν Τζώρτζη. 
Αγναντεύοντας την Ερμούπολη 
και τα κοντινά νησιά από ψηλά 
μπορείτε να απολαύσετε τις 
γλυκιές όσο και τις αλμυρές σας 
επιθυμίες. 

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

Έκθεση  
Παραδοσιακών 
Επαγγελμάτων 
Άνω Σύρος, 
22813 60952 
Μουσείο

Ενυδρείο 
Κίνι, 22813 60952 
Ενυδρείο

Ινστιτούτο Κυβέλη 
Ερμούπολη, Λεωνίδου 4,  
22810 84769 
Μουσείο

Μουσείο  
Μ. Βαμβακάρη 
Άνω Σύρος,  
22810 85159 
Μουσείο

Πινακοθήκη 
Κυκλάδων 
Ερμούπολη,  
Εμ. Παπαδάμ,  
22810 80918 
Πινακοθήκη

Τέχνης Χώρος  
“Αποθήκη” 
Ερμούπολη,  
Απόλλωνος 4,  
22810 87990 
Αίθουσα τέχνης
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Clandestino

Νοτιοαμερικανικό και μεξι-
κάνικο φαγητό, σπέσιαλ λάτιν 
ποτά: caipirinha, mojito, χιλι-
ανό κρασί... Όλα σε ευχάριστο 
περιβάλλον με λάτιν και ρετρό 
μουσική. Μαθήματά χορού, 
λάτιν πάρτι και ξεχωριστές εκ-
δηλώσεις για εταιρείες, ινστι-
τούτα, κλπ. 

Ερμούπολη,  
Χίου 32, πλ. Μιαούλη,  
6934 737209 
Εστιατόριο-bar

Fox 
Ερμούπολη,  
Λεοτσάκου 3,  
22810 81888 
Kitchen bar

Grill

Καλοψημένα, ζουμερά κρέατα 
στα κάρβουνα, ψητά λαχανικά 
και τυριά, φρέσκες δροσερές 
σαλάτες από τη μεγάλη ποικι-
λία του salad bar σ’ ένα χώρο 
επίσης δροσερό και μοντέρνο. 

Ερμούπολη,  
Ακτή Παπαγού 6  
22810 82202 
Εστιατόριο

La Dolce Vita 
Φιλίνη 3 & Επτανήσου,  
22810 86199 
Ιταλικό εστιατόριο

Pizza Star 
Ερμούπολη,  
Στ. Πρωίου 109,  
22810 80240 
Πιτσαρία

Queen Burger

Δοκιμασμένο για 30 χρόνια 
στην Αθήνα και καταξιωμένο 
για τις “gourmet” γεύσεις του 
λόγω των φρέσκων υλικών και 
των μοναδικών δικών του συ-
νταγών. Θα απολαύσετε χειρο-
ποίητα burgers, σπιτικές πατά-
τες και τη μοναδική βάφλα του 
Queen με παγωτό.

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,  
22810 85776 
Ταχυφαγείο

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 
Εστιατόριο

Άμβυξ 
Ερμούπολη,  
Ακτή Παπαγού 26,  
22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο

Διόσκουροι 
Ερμούπολη,  
Ακτή Καταδρομικού Έλλη 9, 
22810 71439 
Εστιατόριο-Καφέ

Δυο τζιζίκια  
στ’ αρμυρίκια

Δοκιμάστε φρέσκα θαλασσινά, 
ποικιλία από σαλάτες, ορεκτικά 
και τοπικά εδέσματα, φτιαγμέ-
να με τα καλύτερα υλικά. Απο-
λαύστε το γεύμα ή το δείπνο σας 
δίπλα στο κύμα! Πριν ή μετά το 
κολύμπι... 

Κίνι, 22810 71151 
Εστιατόριο

Ε-αμέ

Gourmet γεύσεις, εκλεκτές μπύ-
ρες, special cocktails, χαλαρά 
στα σκαλάκια.

Ερμούπολη, Χίου 45,  
22810 87870 
Cafe-Deli

Θεία Μέθη 
Ερμούπολη, Χίου 43, 

22810 80112 
Μεζεδοπωλείο

Κουζίνα 
Ερμούπολη, Άνδρου 5,  
22810 89150 
Εστιατόριο

Μάσα σούρα 
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη,  
22810 81744 
Μεζεδοπωλείο

Ζέφυρος 

Απολαύστε σπιτική κουζίνα και 
πεντανόστιμους μεζέδες με πιά-
τα που βασίζονται κυρίως στο 
κρέας και το ψάρι και γεύσεις 
απ’ όλη την Ελλάδα. Η θέα 
στην παραλία είναι μοναδική 
και προσφέρεται για να απο-
λαύσετε μπροστά στο κύμα την 
εκλεκτή κουζίνα μας. 

Αζόλιμνος, 22810 61712 
Εστιατόριο

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

Στης Νινέττας 
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 7 
Γλυκοπωλείο - Ουζερί

Στην Ιθάκη του Αή

Εδώ οι μεζέδες και τα φαγητά 
που θα δοκιμάσετε διακρίνο-
νται για τη σπιτική τους γεύση. 
Η παραδοσιακή ταβέρνα «Στην 
Ιθάκη του Αη» βρίσκεται από το 
1999 σε πολλά ελληνικά έντυπα 
και σε τουριστικούς οδηγούς 
της Γαλλίας και της Γερμανίας, 
ως ταβέρνα που αξίζει να επι-
σκεφτείτε.

Ερμούπολη,  
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 1, 
22810 82060 
Παραδοσιακή ταβέρνα

Συλιβάνης 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 86015 
Εστιατόριο

Στου Νικόλα 

Χρούσσα,  
6932763778 
Ταβέρνα

Τα Γιάννενα 
Ερμούπολη,  
παραλία,  
22810 82994 
Ψητοπωλείο

Της Φιλομήλας 

Αζόλιμνος,  
22810 62088 
Εστιατόριο

Το Αρχονταρίκι 
Ερμούπολη,  
Εμ. Ροΐδη, 
22810 86771 
Εστιατόριο

Το Καστρί 
Ερμούπολη,  
Πάρου 13, 
22810 83140 
Εστιατόριο

Το Κάτι Άλλο 
Ερμούπολη,  
Στ. Πρωίου 144, 
22810 85058 
Αναψυκτήριο

Το Πέτρινο 
Ερμούπολη,  
22810 87427 
Ταβέρνα

Φαληράκι 
Ερμούπολη, Δίπλα στο  
εργοστάσιο της ΔΕΗ 
22810 81881-2 
Πιτσαρία

διασκέδαση
Boheme del mar 
Ερμούπολη, παραλία,  
22810 83354 
Cafe-Bar

Cafe Greco 
Ερμούπολη,  
22810 81513 
Cafe

Cocoon 
Ερμούπολη,  
22810 85270 
Cafe

D’istinto 
Ερμούπολη,  
πλ. Μιαούλη, 
22810 83991 
Cafe-Bar

Daidadi Gelato 
Ερμούπολη, λιμάνι,  
22810 85953 
Ιταλικό παγωτό

Delice 
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 19, 
22810 81998 
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο

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

Seven30 
Ερμούπολη,   
Ακτή Π. Ράλλη 30Α,  
22810 88243 
Cafe

Tramezzini Cafe

Τα πρώτα αυθεντικά tramezzini 
της πόλης. Ο πιο αρωματικός, 
πλούσιος, γνήσιος ιταλικός 
espresso. Τα αφρώδη ιταλικά 
κρασιά prosecco. Ανακαλύψτε 
τα όλα στον ιδιαίτερο χώρο των 
Tramezzini Cafe... και κάντε 
το πιο απολαυστικό διάλειμμα 
μέσα στη μέρα σας.

Ερμούπολη,  Θ. Σπερχειού & 
Μήλου, 22810 89399 
Cafe

Σύρος
Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας, Εστιατόριο Ζέφυρος  

Άνω Σύρος ΚΕΠ Άνω Σύρου, Δημαρχείο, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά 

“Η Καμάρα”, Ποικιλοπωλείον, Συριανών Καφεποτείο Βάρη Beach bar 

Εν Πλω Γαλησσάς Cafe Αργώ, Cafe-bar Green Dollars, Camping Two Hearts 

Ερμούπολη Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο,  

Θέατρο Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, Βιβλιοπωλείο  

“Κόκκινη κλωστή δεμένη”, Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Τέχνης Χώρος Αποθήκη, Γ. Βέλλης 

Κόσμημα-Έργα Τέχνης, Μουσικά Όργανα Yajam, Cafe Jar, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe-bar 

Kimbara, Cafe Plaza, Cafe Seven30, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe Django, Cafe Εσαεί, 

Tramezzini Cafe, Cafe-bar Boheme del Mar, Beach bar Αστέρια, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο 

Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας, Εστιατόριο-

bar Clandestino, Εστιατόριο Grill, Εστιατόριο Πέτρινο, Εστιατόριο Καστρί, Μεζεδοπωλείο 

Θεία Μέθη, Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη, Περίπτερο Πλ. Μιαούλη, Φωτογραφείο 

Photo-Shop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, 

Ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Hondos Center, Super Market Παλαμάρης  

Ποσειδωνία Πρίντεζης Store

Άνδρος
Καραβοστάσι Γαυρίου Παντοπωλείο 

Ανδριακόν Όρμος Κορθίου Cafe Centro  

Μπατσί Εστιατόριο Καντούνι 

Κύθνος
Μέριχας Πρακτορείο Τύπου 

Χώρα Παραδοσιακά γλυκά Τραταμέντο 

Μύκονος
Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Σινέ Μαντώ, Scala Shop  

Gallery, Cafe-bar Galleraki, Μίνι Μάρκετ Γέμελος,  

Island Myconos Travel Αργύραινα Γρυπάρειο 

Πολιτιστικό Κέντρο 

Πάρος
Λεύκες Η πεζούλα της λιχουδιάς, Bric-a-brac Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, 

Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis, Coffeeshop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο 

Meltemi, Περίπτερο Διανομής Τύπου 

Αντίπαρος
Vicky’s ice cream, Cafe Ναυάγιο

Τήνος
Ξινάρα Δήμος Εξωμβούργου Πύργος Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο  
Χώρα Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Super Market Παλαμάρης, Cafe-bar Αλλού, Cafe 

Μονοπώλιο, Video Club Avant Premiere

Σαντορίνη
Καμάρι Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη, Classico Restaurant 
Φηρά Βιβλιοπωλείο Book & style, Cafe Classico, Cafe Diverso,  

Cafe-bar The pure

Αθήνα
Ταβέρνα του Οικονόμου - Άνω Πετράλωνα, Bartesera - Κέντρο

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα 
στα παρακάτω σημεία

Zητήστε μας 
το serious

> info@serious.gr

> 22810 79449



Φαγητό στο Κίνι | Σύρος | τηλ. 22810 71196


