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το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο του Uwe Henneken
45a Lonely Street, 2011, oil on canvas 

Παραχώρηση The Breeder

Ο Uwe Henneken γεννήθηκε στη Γερμανία το 1974 και 
ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. 

Το 2010 παρουσίασε τη δουλειά του σε ατομική έκθεση 
στο Μουσείο Braunschweig στη Γερμανία. Επίσης, 

ατομική έκθεσή του παρουσιάστηκε το 2009 στο 
Kunstmuseum Muelheim an der Ruhr. 

Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε πολλά 
μουσεία και δημόσια ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. 

Έργα του εκτίθενται έως το τέλος Απριλίου στη γκαλερί 
The Breeder (Ιάσωνος 45, Αθήνα).
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Μικρόκοσμος. Όλοι έχουμε τον δικό μας. Πάντα του αλλουνού είναι χειρότερος. Κάτι σαν την καμπούρα 

της καμήλας που η ίδια δεν τη βλέπει ποτέ. Πολλοί μικρόκοσμοι μαζί κάνουν τον κόσμο όλο. Το προφανές 

θα μου πεις. Αρκεί να υπάρχει εκείνος ο κρίκος, εκείνο το ανοιχτό πεδίο που θα φέρει τον έναν κόσμο κοντά 

στον άλλον. Όχι και εύκολο αν σκεφτεί κανείς πως συντονισμένα και δήθεν αναπόφευκτα λυγίζουμε, σπάμε. 

Όχι και τόσο δύσκολο αν σκεφτεί κανείς πως αυτά που μας χωρίζουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μας 

ενώνουν. Τελευταία με βοηθάει να βρίσκω άκρη όταν αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που ωφελείται από 

κάθε τι. Η απάντηση λύνει πολλά ζητήματα, ξεδιαλύνει διλήμματα και απορίες. Κάποιοι προτιμούν να είναι 

μεγάλοι σ’ έναν μικρό κόσμο και άλλοι μικροί σ’ έναν μεγάλο.

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

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

έκδοση 3.0. Ελλάδα. 

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

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

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

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

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

το © ALL RIGHTS RESERVED.

Συνοδεύει τα άρθρα του Serious που αδειοδοτούνται με Creative Commons.

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

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

SOME RIGHTS RESERVEDc 
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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 – αφιέρωμα 

στον Μάνο Ελευθερίου 
από την Ορχήστρα των 
Κυκλάδων. Διευθύνει ο 
Νίκος Κυπουργός. Σάβ-

βατο και Κυριακή στις 
21.00.

1
4

Τήνος
Περιήγηση στο 
Λαογραφικό 
Μουσείο Τριπο-
τάμου και δημι-
ουργία ανοιξιάτι-
κων κορνιζών για 
παιδιά 3-6 ετών.1

5

Πυρηνική Ενέργεια

Μια μικρή δόση ραδιενέργειας 
αρκεί για να προκαλέσει μόνιμες 
βλάβες στον ανθρώπινο οργανι-
σμό, άμεσα αλλά και έμμεσα μετά 
από δεκαετίες. Τα ραδιενεργά υλι-
κά, όπως το πλουτώνιο, μπορούν 
να παραμείνουν στο περιβάλλον 
για χιλιάδες χρόνια μετά τη δι-
αρροή τους και να μολύνουν την 
διατροφική αλυσίδα σε τεράστιες 
αποστάσεις. 

441 αντιδραστήρες λειτουργούν 
σε 31 χώρες στον κόσμο. Αρκεί 
ένα ατύχημα για να προκαλέ-
σει σημαντικές επιπτώσεις στην 
υγεία και το περιβάλλον. Έχουν 
γίνει ήδη τρία μεγάλα και δεκά-
δες μικρά. 

Μύκονος
Έκθεση Εικαστικών 
της ΚΔΕΠΑΜ και 
παράλληλες εκδηλώ-
σεις έως τις 15 Μαΐου. 
Δημοτική Πινακοθήκη 
& Αίθουσα ΚΔΕΠΑΜ, 
Ματογιάννι.

11

Σύρος
Την παράστα-
ση “Κόκκινα 
φανάρια” 
παρουσιάζει 
ο Θεατρικός 
Όμιλος “Απόλ-
λων”. Στις 
21.00 στο Θέα-
τρο Απόλλων.6

Σύρος
Την “Καλή οικογένεια” του Γιόακιμ 
Πίρινεν, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα 
Μίμου Άπτου έως τις 22 Μαΐου. Πληρο-
φορίες στο τηλ. 22810 79260.

Σύρος
Συναυλία του Μπάμπη Παπαδόπου-

λου διοργανώνει η Bohemian Parody 
στο Θέατρο Απόλλων.

29Σύρος
Έκθεση ζωγραφικής και 
γλυπτικής της Ειρήνης 
Τελίδου και του Νικόλα 
Χατζηελευθερίου στην 
αίθουσα τέχνης “Ερμού-
πολη” έως τις 6 Ιουνίου.2

4

Μύκονος
Παράσταση της Θεατρικής Ομάδας 

Μυκόνου με τίτλο “Κουαρτέτο” σε σκη-
νοθεσία Γιώργου Μιχαλάκη. Αίθουσα 

ΚΔΕΠΑΜ, Ματογιάννι, στις 21.30. Έως 
8 Μαΐου.

4

Τήνος
Εργαστήριο για παιδιά 
πραγματοποιείται στο 
Λαογραφικό Μουσείο 
Τριποτάμου.1

18
26

Σύρος
Ιστορία και παραγωγή χαρτιού.

Έως τέλος Μαΐου οι δηλώσεις συμμε-
τοχής για την εβδομάδα - αφιέρωμα στο 

χαρτί που θα γίνει στη Λοκάντα (στο 
Αχλάδι) την πρώτη εβδομάδα του Ιουλί-

ου. Τηλ. 22810 61225 & 6980 334921.

Σύρος
Ο γνωστός πιανί-
στας και συνθέ-
της Παναγιώτης 
Δημόπουλος δίνει 
ρεσιτάλ πιάνου, στο 
Θέατρο Απόλλων.2
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λοκάντα
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

και αίθουσα σεμιναρίων

αχλάδι - 84100 σύρα   τηλ.,φαξ: 22810 61225
κινητό: 6980 334921  email:mlocanda@gmail.com

www.locandasyros.gr
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Ανοιχτή ομιλία με θέμα τη φυσική δόμηση και τη 
βιοκλιματική αρχιτεκτονική συνδιοργανώνουν το Tao’s 
Center και η ομάδα Cob, το Σάββατο 16 Απριλίου στις 
6 το απόγευμα, στο Tao’s Center, στον Αμπελά της Πά-
ρου. Η ομιλία θα είναι μια προετοιμασία για το τριήμε-
ρο εργαστήρι που θα γίνει στο Tao’s στα μέσα Ιουνίου.

Η φυσική δόμηση και η βιοκλιματική αρχιτεκτο-
νική είναι δύο πρακτικές που έχουν σαν αποτέλεσμα 
την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, η πρώτη στη 
φάση της κατασκευής μιας κατοικίας ενώ η δεύτερη στη 
διατήρηση σταθερών συνθηκών διαβίωσης σε αυτήν. 
Και οι δύο καταλήγουν σε τεράστιο περιβαλλοντικό 
αλλά και οικονομικό όφελος. 

Ενώ η εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση απο-
μάκρυναν την αρχιτεκτονική από τις πραγματικές αν-
θρώπινες ανάγκες, με την τέχνη του χτισίματος να έχει 
εξελιχθεί ομοιόμορφη και κοινότοπη, η φυσική δόμηση 
είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στις σχέσεις των 
φυσικών οικοσυστημάτων. Αφορά το σχεδιασμό και 
την κατασκευή ανθρώπινων οικισμών και γεωργικών 
συστημάτων. Συνεπως, έχει λιγότερες απαιτήσεις σε 

ενέργεια, πιο ελαφρύ ενεργειακό αποτύπωμα και είναι 
φιλικότερη στο περιβάλλον σε σχέση με τη σύγχρονη 
δόμηση. Επίσης, είναι προσανατολισμένη στη χρήση 
τοπικών, προσεκτικά επιλεγμένων ή και ανακυκλωμέ-
νων υλικών, απλών εργαλείων και τεχνικών. 

Παρ’ όλο που ο όρος φυσική δόμηση είναι σχετικά 
πρόσφατος, η προσέγγιση που προτείνει δεν είναι καθό-
λου άγνωστη στην παραδοσιακή κυκλαδική αρχιτεκτο-
νική. Πριν τον ερχομό και την ευρεία χρήση του οπλι-
σμένου σκυροδέματος, η πέτρα, το χώμα, η άμμος, τα 
φύκια ήταν μερικά από τα υλικά που χρησιμοποιούνταν 
για την κατασκευή σπιτιών, που έδεναν αρμονικά με το 
τοπίο. Τα σπίτια σχεδιάζονταν σύμφωνα με την ηλιακή 
τροχιά, την κατεύθυνση των ανέμων, τη γεωλογία του 
τόπου, παράγοντες καταλυτικοί και για τη χωροταξία 
των οικισμών.

Όταν τα σπίτια είναι φτιαγμένα από φυσικά υλικά 
είναι πιο φθηνά, απαιτούν λιγότερη ενέργεια και πόρους 
για την κατασκευή τους, και μπορεί κανείς να τα χτίσει 
μόνος του, εφόσον βέβαια αποκτήσει την απαραίτητη 
γνώση και εμπειρία. 

Ομιλία Cob: Φυσική Δόμηση και Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

τήνος
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Στο Λαογραφικό Μουσείο Τριποτάμου Τήνου διοργανώνονται πρωτότυπες δημιουργικές 
συγκεντρώσεις. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν μέσα από διαδικασίες που 
συνδυάζουν γνώση, δράση, εμπειρία, έκφραση και διασκέδαση. Κάθε Σάββατο ή Κυριακή 
μπορούν να συμμετέχουν έως 20 παιδιά ηλικίας 5 – 10 ετών. 
Σκοπός του Λαογραφικού Μουσείου Τριποτάμου είναι η συγκέντρωση, διάσωση, διατήρη-
ση και προβολή πάσης φύσεως λαογραφικού υλικού. 
Οι συλλογές του Λαογραφικού Μουσείου Τριποτάμου αποτελούνται από έναν αριθμό ξυ-
λόγλυπτων επίπλων, αγροτικών εργαλείων, κεραμικών, χρηστικών και διακοσμητικών αντι-
κειμένων, έναν αργαλειό, ένα λιοτρίβι και είδη καθημερινής οικιακής χρήσεως, τα οποία 
συγκεντρώθηκαν με ενεργή προσπάθεια του συλλόγου Τριποταμιτών Τήνου “Ο Κάβος”.
Μερικές από τις προγραμματισμένες δράσεις του Μουσείου για παιδιά είναι οι ακόλουθες:
Το στεφάνι της Άνοιξης 
Με αφορμή την άνοιξη τα παιδιά θα πειραματιστούν με διάφορα υλικά και θα φτιάξουν το 
δικό τους στεφάνι. Τα έργα τους, χαρούμενα και πολύχρωµα, θα στολίσουν το σπίτι και θα 
φέρουν την άνοιξη (για παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών).
Σάββατο 30 Απριλίου & Κυριακή 1η Μαΐου
Ανοιξιάτικες κορνίζες
Η περιήγηση στο Λαογραφικό Μουσείο γίνεται αφορμή ώστε τα παιδιά χρησιμοποιώντας 
διάφορα υλικά και τεχνικές (κολλάζ, ζωγραφική, χειροτεχνία) να δημιουργήσουν τις δικές 
τους κορνίζες (Για παιδιά ηλικίας 3 – 6 ετών).
Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαΐου

info> Λαογραφικό Μουσείο 

> Τριπόταμος Τήνου (στην πλατεία του χωριού)

> τηλ. 22830 22181, 6973 723872

Πρωτότυπες 
παιδικές δημιουργικές 
συγκεντρώσεις 
επιμελεια κειμενου:  Χαρά Λεδάκη

επιμελεια κειμενου:  Χαρά Λεδάκη



ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Βοκοτοπούλου 4 Σύρος 
22810 85658

simvolo_siros@yahoo.gr

Η πρώτη εμφάνιση της Ορχήστρας των Κυκλάδων, τον 
περασμένο Οκτώβριο, που ήταν αφιερωμένη στη μουσική 
του Νίκου Κυπουργού για το θέατρο και τον κινηματογρά-
φο, δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες για την επόμενη. Η 
Ορχήστρα έχει ήδη προγραμματίσει τα επόμενα βήματά της 
και στις 14 - 15 Μαΐου ξανανεβαίνει στη σκηνή του Θεά-
τρου Απόλλων, για να παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στο έργο 
του Μάνου Ελευθερίου. 

Ο “δικός μας” ποιητής και στιχουργός θα παραβρεθεί 
στη συναυλία της Κυριακής 15 Μαΐου. Θα συμμετάσχει φι-
λικά ο Μανώλης Μητσιάς, που έχει επανειλημμένα ερμη-
νεύσει τραγούδια του αγαπημένου δημιουργού. Θα ακου-
στούν τραγούδια από τη συνεργασία του Ελευθερίου με 
τους συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζιδάκι, Γιάννη 
Μαρκόπουλο, Δήμο Μούτση, Θάνο Μικρούτσικο, Γιάννη 

Σπανό, Λουκιανό Κηλαηδόνη, Σταύρο Κουγιουμτζή, κ.ά.
Θα τραγουδήσουν μεταξύ άλλων η Μαρία Κουσου-

λάκου, η Χρυσούλα Κεχαγιόγλου, η Έλσα Χαραλάμπους, 
ο Ανδρέας Γιαλόγλου, ο Κλέαρχος Καραγιαννίδης και ο 
Παναγιώτης Μιχαλίτσης, ενώ θα συμμετάσχουν η Χορω-
δία του Μουσικού Ομίλου Σύρου, η Νεανική Χορωδία του 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και η θεατρική ομάδα “Μίμου 
Άπτου”. Την ορχήστρα θα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο 
οποίος επιμελήθηκε και τις ενορχηστρώσεις σε συνεργασία 
με μουσικούς της Ορχήστρας.

Η Ορχήστρα των Κυκλάδων, που σημειωτέον οι μουσι-
κοί της είναι όλοι κάτοικοι της Σύρου, συστάθηκε πρόσφατα 
σε σωματείο. Ανάμεσα στα ιδρυτικά της μέλη, είναι και η 
Μαρία Φαραντούρη, που είχε συμμετάσχει στην παρθενική 
της συναυλία και είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια γι 

αυτήν. Είχε πει 
τότε: “Η Σύρος, το 
κεντρικό νησί των  Κυκλάδων νομίζω ότι χρειαζόταν αυτήν 
την ορχήστρα. Τέτοιες σημαντικές προσπάθειες είναι μια 
παρηγοριά στην εποχή που ζούμε, μακάρι και σ’ άλλα μέρη 
να ενωθούν ανάλογες δυνάμεις και να ακολουθήσουν αυτό 
το παράδειγμα… Είχα πολύ καιρό να νιώσω τέτοια ατμό-
σφαιρα. Είδα την αγάπη, τον κόπο και την αγωνία να στη-
θεί αυτή η ορχήστρα, είδα τον ενθουσιασμό του Νίκου…  
Μέσα από την αγάπη και τη συνεργασία δημιουργούνται οι 
ωραίες στιγμές στην τέχνη”.

Η μεγάλη πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου, η οποία επί-
σης τίμησε την πρώτη εκείνη συναυλία παίζοντας Χατζιδά-
κι, βρήκε την Ορχήστρα εξαιρετική και τη βραδιά συγκινη-
τική. Εντυπωσιάστηκε όταν έμαθε ότι πολλοί μουσικοί δεν 
είναι επαγγελματίες, αλλά κάνουν και μιαν άλλη δουλειά. 
“Το σπουδαίο αποτέλεσμα οφείλεται στο περίσσευμα της 
ψυχής τους…”.

08
σύρος

> Θέατρο Απόλλων

> 14 και 15 Μαΐου 

> Ώρα έναρξης: 21.00 info

σύρος
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Αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου

Πέντε χρόνια συνεργασίας κλείνουν φέτος το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης (πλέον, Οργανισμός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Σύρου) και η Ολλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα. Συνεργασία που γνώρισε στο κοινό της Σύρου σπουδαία ονόματα 
της παγκόσμιας τζαζ, αφού όπως είναι γνωστό η Ολλανδία δεν είναι απλά μια φιλόξενη χώρα για αυτή τη μουσική, αλλά έχει να 
επιδείξει μια ντόπια σκηνή εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Τα ολλανδικά συγκροτήματα που πέρασαν από το Θέατρο Απόλλων τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν όλα τους ξεχωριστά: το τρίο Braam DeJoode Vatcher, το κουιντέτο του ντράμερ Eric Ineke, ο σαξο-
φωνίστας Yuri Honing με τους Wired Paradise και το τρίο του πιανίστα Jeroen van Vliet. Φέτος είναι η σειρά ενός νέου και πολύ 
ταλαντούχου μουσικού, του κιθαρίστα Marzio Scholten, που θα εμφανιστεί με το κουαρτέτο με το οποίο δουλεύει εδώ και οκτώ 
χρόνια. Ο Marzio Scholten αποφοίτησε από το Κονσερβατόριο του Άμστερνταμ το 2006. Το πρώτο του άλμπουμ “Motherland” 
κυκλοφόρησε το 2008 και την επόμενη χρονιά ήταν υποψήφιος για το βραβείο Deloitte Jazz Award. Η δεύτερη δισκογραφική του 
δουλειά “World Of Thought” κυκλοφόρησε πέρσι και πήρε πολύ καλές κριτικές σε αρκετά μέρη του κόσμου. Ο 29χρονος κιθα-
ρίστας έχει εμφανιστεί στα σημαντικότερα κλαμπ και φεστιβάλ της χώρας του, όπως το North Sea Jazz Festival και το περίφημο 
Bimhuis του Άμστερνταμ και έχει περιοδεύσει σε χώρες όπως το Μεξικό, η Γερμανία και η Ισπανία. Marzio Scholten (κιθάρα), 
Yaniv Nachum (σαξόφωνο), Stefan Lievestro (μπάσο), Mark Schilders (τύμπανα).

info
> Θέατρο Απόλλων    > Δευτέρα 30 Μαΐου    > Ώρα έναρξης 21:00

> Η συναυλία γίνεται με τη χορηγία 

    της Βασιλικής Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα
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Ορχήστρα 
των Κυκλάδων 

Τζαζ από το κουαρτέτο του Ολλανδού κιθαρίστα Marzio Scholten
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Η ζωή είναι πολύ όμορφη για τον Λάσσε και την οικογένειά του. Ένα υπέροχο σπίτι, 
μια καλοπληρωμένη κι ευχάριστη δουλειά, υγεία, δύο πανέξυπνα παιδιά και μια τέλεια 
σύζυγος συνθέτουν την αψεγάδιαστη εικόνα της καθημερινότητάς του, όπου οι μέρες είναι 
πάντα ηλιόλουστες, το φαγητό υπέροχο, το πλύσιμο των πιάτων ευχάριστη απασχόληση, 
τα χαμόγελα… κάτασπρα. “Η Καλή οικογένεια” του Γιόακιμ Πίρινεν είναι πάντα ευτυχι-
σμένη. Η διαφήμιση της ευτυχίας συναντάει την ευτυχία της διαφήμισης και η πραγματική 
εικόνα την εικονική πραγματικότητα. Υπάρχει μήπως κάτι που μπορεί να διαταράξει αυτή 
την ιδανική κατάσταση; 

θέατρο

Θεατρική Oμάδα Μίμου Άπτου

Η καλή οικογένεια

info

> 18-22 Μαΐου   

> Για να ενημερωθείτε για τον χώρο όπου θα 

γίνουν οι παραστάσεις και την ώρα έναρξης 

επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22810 79260 info
> Θέατρο Απόλλων
> 6-11 Μαΐου 
> Ώρα έναρξης 21.00

Το θεατρικό έργο του Αλέξη Γαλανού “Κόκκινα Φανάρια” παρουσιάζει ο Θεατρικός 
Πολιτιστικός Όμιλος Σύρου “Απόλλων” από τις 6 έως τις 11 Μαϊου. Το έργο γράφτηκε το 
1960 και πρωτοπαίχτηκε στο θέατρο “Πορεία” τον Μάρτιο του 1962, σε σκηνοθεσία Αλέξη 
Δαμιανού και μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Η μεταπολεμική Ελλάδα τη δεκαετία του ‘50 
και του ‘60 αναζητεί τη νέα της πορεία. Από τη μία δρόμοι, ενέργεια, επικοινωνία, λιμάνια, 
εργοστάσια, τεράστιες κρατικές δαπάνες και ξένη βοήθεια, κερδοσκόποι και κάθε λογής 
αετονύχηδες. Από την άλλη, πορεία προς την ξενιτιά και κάθοδος των μυρίων στην Αθήνα 
και στον Πειραιά. Η φτώχεια και η ανεργία οδηγούν στη μετανάστευση, οδηγούν φτωχά κο-
ρίτσια και γυναίκες στους δρόμους με τα “κόκκινα φανάρια”. Σήμερα τα “κόκκινα φανάρια” 
ανάβουν σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, παντού. Σε υπόγεια και σε πολυτελή διαμε-
ρίσματα. Σε δρόμους βρώμικους αλλά και σε λεωφόρους. Κόκκινα φανάρια σήμερα...

Θεατρικός Όμιλος Απόλλων

Κόκκινα Φανάρια

κειμενο:  
Βαγγέλης Αραγιάννης
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Μια ξεχωριστή έκθεση άνοιξε τις πόρ-
τες της τον Φεβρουάριο στο κτίριο Κορ-
νηλάκη του Βιομηχανικού Μουσείου. 
Η αναπαράσταση του ξυλουργικού εργα-
στηρίου του Μιχάλη Πελεκάνου είναι μια 
έκθεση-φόρος τιμής σε έναν ακούραστο 
άνθρωπο που εργάστηκε μέσα στο ίδιο 
κτίριο, αδιάκοπα επί 66 χρόνια. 

Ο Μιχάλης Πελεκάνος ήδη από τα 
6 του χρόνια άρχισε να μαθαίνει την τέ-
χνη του ξυλουργού και να εργάζεται σε 
ξυλουργεία μέχρι τα 18 του που δούλεψε 
ως τεχνικός στο βυρσοδεψείο Κορνηλάκη 
κοντά στον πατέρα του και αργότερα ως 
βυρσοδέψης. Την αγάπη του για την ξυ-
λουργική δεν την εγκατέλειψε ποτέ, αφού 
μετά το βυρσοδεψείο πήγαινε στο “μαγα-
ζάκι” του, όπου με φροντίδα και τέχνη έδι-
νε ζωή στο ξύλο φτιάχνοντας από τα πιο 
απλά μέχρι τα πιο περίτεχνα έργα. Όταν 
πήρε σύνταξη ως βυρσοδέψης, συνέχισε 

να εργάζεται ως ξυλουργός μέχρι το τέλος της ζωής του. 
Από τα χέρια του έχουν δημιουργηθεί νησιώτικοι καναπέδες, 

εξαρτήματα για αρματωσιές καϊκιών, μπαμπάδες για σκάλες, καλό-
γεροι, χάντρες για κομπολόγια, σκαλιστές και τορνευτές κονσόλες, 
σκαμνάκια, φουρούσια, τραπέζια, σαμάρια, ανθοστήλες, ακρόπρω-
ρα, ενώ έχει επιδιορθώσει πλήθος παλιών επίπλων.

Όταν δεν είχε άλλη δουλειά και επειδή δεν μπορούσε να κάθε-
ται στιγμή, έφτιαχνε σκαλιστά μπαστούνια, Πινόκιο και σβούρες. 
Ακόμα, κάθε φορά επινοούσε και έφτιαχνε τα κατάλληλα εργαλεία 
για να φέρει εις πέρας κάποιο έργο και όταν κάποιος το χρειαζόταν, 
έπιανε και την άλλη του τέχνη, τη βυρσοδεψία, και ετοίμαζε δέρμα-
τα για ασκούς, ζώνες, τουμπιά...

Τιμής ένεκεν, λοιπόν, σε μια γωνιά του Μουσείου συγκεντρώθη-
καν οι πάγκοι, οι τόρνοι, τα εργαλεία και τα χνάρια του και ξαναστή-
θηκε το εργαστήρι του, με τη συμβολή εθελοντών και την προσωπι-
κή φροντίδα της κ. Αλίκης Τσουκαλά. Τα μηχανήματα και κάποια 
έργα του Μιχάλη Πελεκάνου είναι δωρεά της οικογένειάς του.

> Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή, 9.00-15.00
> Βιομηχανικό Μουσείο, Κτίριο Κορνηλάκη
> Ηρώων Πολυτεχνείου 98 
(απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο, στον Αξό)

info

Α ν α π α ρ ά σ τ α σ η 
ξυλουργικού 
εργαστηρίου

σύρος
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Εβδομήντα παιδιά και έφηβοι θα έχουν 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν φέτος στην 
Μουσική Κατασκήνωση που διοργανώνει 
για τρίτη φορά η Φιλαρμονική του Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης, σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σύρου. 

Το πρόγραμμα επιμελείται η Αρχιμου-
σικός Alice Labarche, σε συνεργασία με το 
δάσκαλο κρουστών Στέφανο Λαρεντζάκη 
και περιλαμβάνει μαθήματα πνευστών και 
κρουστών μουσικών οργάνων, μαθήματα 
μουσικής θεωρίας, σολφέζ, ρυθμική αγωγή 
και χορωδία. Κατά τη διάρκεια της κατα-
σκήνωσης τα παιδιά αναπτύσσουν μουσι-
κές και κοινωνικές δεξιότητες, μέσα από τη 
συνεργασία τους σε μουσικά σύνολα, ενώ 
τους δίνεται η δυνατότητα να παρουσιά-
σουν το έργο τους, στην τελετή λήξης κάθε 
κατασκηνωτικής περιόδου. 

Φέτος, η κατασκήνωση θα πραγματο-
ποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ποιμαντι-
κού Κέντρου «Άγιος Παύλος» στην Ποσει-
δωνία, σε δύο καλοκαιρινές περιόδους:
• 17 - 25 Ιουνίου για παιδιά 8-12 ετών, με 
ανώτατο όριο συμμετοχής 30 άτομα,
• 21 - 29 Ιουλίου για εφήβους 12-20 ετών, 
με ανώτατο όριο συμμετοχής 40 άτομα. 

Για εγγραφές και πληροφορίες μπορείτε 
να απευθύνεστε στη Φιλαρμονική Δήμου Σύ-
ρου-Ερμούπολης, στην οδό Γ. Σουρή 2, Ερ-
μούπολη, Τηλ. 22810 85478 και 6979264671 
και στο e-mail  musicsyros@gmail.com.

Ο Κώστας Μπαλάφας μας ταξιδεύει με το φακό του στο Άγιον Όρος προσεγγίζοντας τον 
ιδιαίτερο αυτόν τόπο μέσα από την ανθρωπιστική φωτογραφία. Στην έκθεση που θα διαρκέσει 
έως τις 18 Απριλίου ξετυλίγεται η επαφή του με το Άγιον Όρος, η οποία χρονολογείται στα 1969, 
μέσα στην περίοδο της επταετίας. “Πρόθεσή μου από τα ταξίδια αυτά στο Όρος, είναι να μπω 
μέσα στο πετσί των ανθρώπων. Και αυτά τα κτήρια και αυτά τα λειτουργήματα τα κάνουν άν-
θρωποι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πως ζουν, πως συμπεριφέρονται και ποιος είναι τελικά ο 
σκοπός τους. Φωτογράφησα λοιπόν και τα κτήρια και τους ανθρώπους και χωρίς να είναι άσχετα 
το ένα με το άλλο”, επισημαίνει ο ίδιος.

Ο Κώστας Μπαλάφας γεννήθηκε το 1917 στο ορεινό χωριό Χώσεψη της Ηπείρου. Μυήθηκε 
στη φωτογραφική τέχνη, την οποία αγάπησε και υπηρέτησε για εξήντα και πλέον χρόνια, στα 
Γιάννενα, λίγο πριν το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Από το 1941 έως 
το 1944 φωτογράφησε τον ένοπλο αντάρτικο αγώνα του ηπειρώτικου λαού κατά των κατακτη-
τών. Έργα αυτής της περιόδου εκτίθενται αυτές τις μέρες στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. 
Από το 1952 ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, φωτογραφίζοντας και κινηματογραφώντας τη ζωή 
και τα έθιμα των ανθρώπων της επαρχίας. 

ΦωτογραΦικο οδοιπορικο 
στο αγιον οροσ 1969-2001
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Μουσική 
κατασκήνωση

κειμενο:  
Μαρίνα Ρηγούτσουc b a

> Αίθουσα τέχνης “Ερμούπολη”
> 9-18 Απριλίου
> καθημερινά 19.00-22.00 & Κυριακή 11.00-13.00 
> Διοργάνωση: Θεατρικός Πολιτιστικός Όμιλος Σύρου «Απόλλων» 
    & Μουσείο Μπενάκη info

Κώστας Μπαλάφας
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κειμενο:  
Φοίβος Καλλίτσης 
phever@gmail.com c b a

Τα φαινόμενα 
της μόδας 
με αφήνουν 
αδιάφορη
Την είχα δει στις Κάννες λαμπερή και απόμακρη. Η Κατρίν Ντενέβ ήταν ανέκαθεν η μεγάλη απλησία-
στη σταρ, αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού λαμπερού τοπίου και του κόκκινου χαλιού. Έξι χρόνια 
μετά, τη συναντάω σε ένα λιγότερο λαμπερό φεστιβάλ -αλλά σίγουρα πιο ουσιαστικό και πραγματικό-, 
στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Ήταν παρούσα για να προωθήσει τη νέα της ταινία 
“Potiche”, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, τον Ζερεμί Ρενιέ και την Καρίν 
Βιάρ και όπου συναντήθηκε, πίσω από την κάμερα, με τον Φρανσουά Οζόν, δέκα χρόνια μετά τις “8 
Γυναίκες”.

Έντεκα το πρωί στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας, σε μια συνέντευξη Τύπου γεμάτη 
φωτογράφους, η Ντενέβ καταφτάνει σε κλίμα πρωινής βόλτας, χωρίς το ύφος της σταρ που τη συνόδευε 
στο κόκκινο χαλί. Κι όμως, αν και απλά ντυμένη και με γυαλιά οράσεως, συνέχιζε να ακτινοβολεί. “Είναι 
σίγουρα συνέντευξη τύπου; Γιατί αισθάνομαι ότι έχω έρθει για φωτογράφιση”, θα σχολιάσει για να παύσουν 
κάποια στιγμή τα φλας.

Άλλωστε η ίδια δε δείχνει να ανησυχεί αν κάποια στιγμή δεν είναι στο φως της δημοσιότητας: “Είμαι μια 
γυναίκα που μπορώ και ζω όπως θέλω. Έχω τα προσωπικά μου κριτήρια. Συνήθως τα φαινόμενα της μόδας 
με αφήνουν αδιάφορη, με απασχολεί πιο πολύ το τι συμβαίνει στον κόσμο μας”.

Ο τίτλος της ταινίας σημαίνει “διακοσμητικό βάζο” (αυτό που στην ελληνική γλώσσα λέμε μεταφορικά 
“γλάστρα”) και αναφέρεται σε μια μεγαλοαστή στα τέλη του ’70, η οποία αποφασίζει να πάρει την κατάστα-
ση στα χέρια της όταν τα συνδικάτα κηρύσσουν απεργία στο εργοστάσιο που διοικεί ο άντρας της. Πρόκειται 
για μια κωμωδία με έντονη πολιτική χροιά. “Ο Φρανσουά Οζόν αποφάσισε να κάνει σενάριο το θεατρικό 
έργο μετά το ντιμπέιτ των τελευταίων εκλογών της Γαλλίας, όπου για πρώτη φορά υπήρξε μια γυναίκα υπο-
ψήφια για την Προεδρία. Στο αρχικό κείμενο δεν υπήρχε το πολιτικό υπόβαθρο, αλλά από τη στιγμή που μια 
γυναίκα μπορεί να διοικεί το εργοστάσιο της, γιατί όχι την πόλη της και γιατί όχι και τη Γαλλία. Περιγράφει 
μια κατάσταση που βλέπουμε ακόμη και σήμερα, όπου στα εργοστάσια κυριαρχούν τα αυταρχικά αφεντικά 
και οι κόντρες με τα συνδικάτα”.

Μια γυναίκα-γλάστρα πόσο κοντά είναι σε μια τόσο μεγάλη σταρ; “Νομίζω ότι όπως όλοι έτσι κι εγώ 
έχω βρεθεί σε ρόλο “γλάστρας”. Και αυτό ισχύει και για τους άντρες. Το να είσαι “γλάστρα” ισοδυναμεί με 
το να είσαι κάπου παρών και να μην έχεις κάτι να πεις, να μην κάνεις τίποτα άλλο από το να υπάρχεις”. 

Την ίδια στιγμή δεν υποβιβάζει την ηρωίδα της: “Δεν πιστεύω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι τόσο με-
γαλοαστή όσο φαίνεται, ούτε ότι αντιμετωπίζει τόσο μεγάλες αλλαγές στον τρόπο σκέψης της. Είναι απλώς 
μια γυναίκα που ζει υπό τη σκιά του άντρα της και δεν εκφράζεται, υποχωρώντας για χάρη της συμφιλίωσης 
μέσα στο σπίτι”. 

Αντίθετα νιώθει ότι την καταλαβαίνει: “Η Σουζάν είναι άλλοτε πολύ κοντά και άλλοτε πολύ μακριά 
από εμένα. Υπάρχουν πολλές στιγμές που καταλαβαίνω τη ζωή της, τη διαδρομή της, τις ευθύνες της, το 
πώς έφτασε εκεί. Ταυτόχρονα είναι πολύ μακριά από τη δική μου προσωπικότητα. Και είναι ξεκάθαρα για 
μένα ένας σπουδαίος ρόλος - δε θα μπορούσα να ταυτιστώ μαζί της, όμως την υποστήριξα με όλη μου την 
καρδιά”.

Η δεύτερη συνεργασία με τον Οζόν μοιάζει ιδανική: “Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τις “8 γυναίκες” 
και σε αυτά τα χρόνια και οι δύο μας έχουμε εξελιχθεί. Γνωριζόμαστε πλέον καλά και κερδίζουμε χρόνο. 
Μου αρέσει πάρα πολύ η φαντασία του, το πνεύμα του και η δημιουργικότητά του. Τα γυρίσματα έγιναν 

Κατρίν    

στο Βέλγιο, πράγμα που μας έφερε όλους πιο κοντά μια και ήμασταν όλοι εκεί για την 
ταινία, και δεν επιστρέφαμε απλά σπίτια μας. Δεθήκαμε έτσι περισσότερο και μπορώ να 
πω ότι ήταν ειδυλλιακά”. Ο δε τρόπος που δουλεύει ο Οζόν προσφέρει σιγουριά γιατί 
“σκηνοθετεί πάντα πολύ κοντά στους ηθοποιούς, είναι πάντα πίσω από την κάμερα και 
παρακολουθεί, ακούει το ρυθμό της ταινίας. Ασχολείται με όλες τις λεπτομέρειες, τα 
κουστούμια, τα σκηνικά, τα χτενίσματα, πλησιάζει από πολλές πλευρές το ρόλο. Οπότε, 
με έμμεσο τρόπο προσεγγίζει τους χαρακτήρες και τους αναλύει με μεγάλη ακρίβεια, 
μεταδίδοντας σιγουριά”.

Επίσης, ήταν εντυπωσιακή η άρνησή της στην προσπάθεια των δημοσιογράφων 
να την αναδείξουν πρέσβειρα της Γαλλίας: “Δε θα μιλήσω δημοσίως για ένα τέτοιο 
θέμα (σ.σ. τη συμμετοχή της Γαλλίας στην επέμβαση στη Λιβύη), ειδικά σε μια τέτοιου 
είδους δημόσια συζήτηση, δεν είναι η θέση μου”. Στη δε προφανή ερώτηση για την κρί-
ση στην Ελλάδα τόνισε την ανάγκη βοήθειας: “Βρίσκεστε σε μία δύσκολη θέση, είναι 
γεγονός, και η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει ποια είναι η  κατάσταση. Ο μόνος τρόπος 
να ξεπεραστούν τέτοια εμπόδια είναι η αλληλεγγύη. Ωστόσο, με ανησυχεί πιο πολύ η 
κατάσταση στην Ιαπωνία, όπου υπάρχει μία πολύ πιο πραγματική κρίση. Δεν είναι ένα 
οικονομικό θέμα, αλλά ένα γεγονός που επηρεάζει ολόκληρο το μέλλον της χώρας και 
της ύπαρξής της”. 

Όσον αφορά στις επιλογές της η ίδια απλά ξεκαθαρίζει ότι υποστηρίζει τους νέους 
σκηνοθέτες: “Με ρωτάνε συχνά αν μου αρέσει να δουλεύω με νέους σκηνοθέτες. Πάντα 
αυτό έκανα, δεν έχουν αλλάξει τα γούστα μου. Όταν δούλεψα με τον Πολάνσκι, για 
παράδειγμα, εκείνος ήταν στα πρώτα του βήματα. Η διαφορά είναι ότι εγώ μεγαλώνω 
και μονίμως παρουσιάζονται νέοι σκηνοθέτες με τους οποίους θα ήθελα να δουλέψω”. 
Εντούτοις, δεν αποκλείει τίποτα: “Υπάρχουν πολλοί νέοι σκηνοθέτες που έχουν πολύ 
συντηρητική ματιά και πιο ηλικιωμένοι, όπως ο Μανοέλ ντε Ολιβέιρα, που κάνουν πολύ 
νεανικό κινηματογράφο”.

Χαμογελαστή κλείνει τη συνέντευξη μιλώντας για τη νέα της ταινία δίπλα στην 
κόρη της Κιάρα Μαστρογιάνι, που σκηνοθετεί ο Κριστόφ Ονορέ, “ένας εξαιρετικός 
σκηνοθέτης”. Μιλώντας για την ταινία τονίζει ότι “το μεγαλύτερο μέρος είναι τραγου-
διστό” και ότι κάνει κάθε σινεφίλ να χαμογελάει. Για την ώρα, ας τη δούμε να χορεύει 
και να τραγουδά στο Potiche που έχει ήδη βγει στις ελληνικές αίθουσες.

Ντενέβ
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Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘70 και έπειτα οι κτηνοτρόφοι της ηπειρωτικής Ελλάδας 

άρχισαν να χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα δολώματα -που μπορεί να ήταν και ολόκληρα 

ζώα ποτισμένα με δηλητήριο- για να απαλλαγούν από τον μεγαλύτερο εχθρό των 

κοπαδιών τους, το λύκο. Όμως από τα δηλητηριασμένα αυτά δολώματα εκτός από τους 

λύκους, που ήταν ο στόχος, έτρωγαν και τελικά πέθαιναν και τα όρνια.

Ο γύπας της 
Νάξου

c b a

κειμενο/φωτογραφιεσ:  
Γιάννης Βαβίτσας // Τεχνολόγος Γεωπονίας, 

MSc. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τα όρνια -σπάνια στην Ελλάδα- προτιμούν ανοι-
χτές περιοχές όπου αναζητούν πτώματα ζώων ως τρο-
φή. Στη Νάξο φωλιάζουν σε απότομους γκρεμούς στο 
κέντρο του νησιού. Ο πληθυσμός τους εκτιμάται γύρω 
στα 45-50 άτομα και ίσως είναι ο μεγαλύτερος στην 
Ελλάδα, μετά από αυτόν της Κρήτης. Βέβαια, μέχρι 
πριν λίγες δεκαετίες ο πληθυσμός τους ήταν πολύ με-
γαλύτερος, γεγονός που καθιστούσε τα όρνια κοινό 
είδος. Ωστόσο, μειώθηκε σημαντικά λόγω της παρά-
νομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που χρη-
σιμοποιούσαν αγρότες προκειμένου να απαλλαγούν 
από τους λύκους, αλλά και της μείωσης της ελεύθερης 
κτηνοτροφίας η οποία στη Νάξο –ευτυχώς- κρατάει 
ακόμα. Στη Νάξο τα βλέπουμε κυρίως στην ενδοχώρα 
όπου υπάρχουν τα δυο μεγάλα βουνά του νησιού, ο 
Ζας και το Μαυροβούνι, με υψόμετρο κοντά στα 1000 
μέτρα. Πάντως δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που 
σε αναζήτηση τροφής επισκέπτονται την Πάρο και τις 
Μικρές Κυκλάδες, αφού για αυτά τα πουλιά αυτές οι 
αποστάσεις είναι αστείες. 

Τα όρνια με τον τρόπο τους βοηθούν στην εξυγί-
ανση των οικοσυστημάτων μιας και τα απαλλάσσουν 
από νεκρά και άρρωστα ζώα που αποτελούν εστίες 
μόλυνσης για τα υγιή ζώα. Οι κτηνοτρόφοι του νη-
σιού φαίνεται ότι έχουν καταλάβει τη σπουδαιότητα 
του όρνιου και μάλιστα έχουν ορίσει σημεία κοντά σε 
γκρεμούς όπου αφήνουν τυχόν νεκρά ζώα για τους γύ-
πες.

Κυκλάδες: πολλά νησιά και εκατοντάδες βραχονησίδες διάσπαρτες 
στη μέση του Αιγαίου πελάγους. Αυτά τα νησιά εκτός από τον 

άνθρωπο φιλοξενούν και πλήθος από ζώα. Τα περισσότερα μι-
κροσκοπικά, όπως έντομα, τρωκτικά, ερπετά,  σκαντζόχοι-

ροι, κουνάβια κλπ. Στην ερώτηση πoιό είναι το μεγαλύ-
τερο ζώο που ζει σε άγρια κατάσταση στις Κυκλάδες, 

το μυαλό πολλών ίσως πάει στον ασβό, αλλά δεν 
είναι η σωστή απάντηση. Ας δώσουμε άλλη μια 

πληροφορία: το μέγεθος του φτάνει έως τα 
2 μέτρα και 70 εκατοστά… Η απάντηση; 

Πρόκειται για πτηνό και δεν είναι άλλο 
από το όρνιο ή αλλιώς γύπα, που ζει 

στη Νάξο.

se se

Αν λοιπόν επισκεφτείτε τη Νάξο και ο δρόμος σας περνά κοντά από τα χωριά 
Χαλκί, Φιλώτι ή Απείρανθο, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά! Αν είστε τυχεροί, μπορεί να 
δείτε αυτά τα εκπληκτικά πλάσματα να πετούν από πάνω σας. Αυτή τη στιγμή είναι 
από τα μεγαλύτερα πτηνά που πετάνε στον πλανήτη. Η εμπειρία σίγουρα θα σας 
μείνει αξέχαστη. Δεν βλέπεις συχνά πλάσματα σε μέγεθος αλόγου να πετάνε...



> Το συγγραφικό σου έργο αποτελεί ένα βήμα προς μια 
διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με την υποκριτική 
σου ιδιότητα. Δυσκολεύτηκες να το κάνεις; Είσαι ικα-
νοποιημένη από την ανταπόκριση που βρήκε;
Έγραφα από τον καιρό που ήμουνα στην δραματική σχο-
λή. Δεν δυσκολεύτηκα, ήταν ανάγκη να γράφω. Βρήκα 
περισσότερη ανταπόκριση απ’ όση περίμενα. Εγώ πάντα 
περιμένω τα λιγότερα, όχι από ταπεινότητα ή ανασφά-
λεια, αλλά επειδή βρίσκω μέσα μου περισσότερη δύναμη 
άμα δεν σκέφτομαι την αποδοχή που θα έχει αυτό που 
κάνω ή το αποτέλεσμα. Γνωρίζω, ότι άμα ζήσω τη διαδι-
κασία της γραφής, χωρίς την έγνοια του αν θα αρέσω ή 
όχι, έχω σίγουρα περισσότερες πιθανότητες να είναι καλό 
αυτό που γράφω. Οπότε, ειλικρινά, ποτέ δεν περιμένω 
κάτι σπουδαίο. Φυσικά όμως και χαίρομαι όταν αυτό που 
κάνω αρέσει και σε κάποιον άλλον.
> Αυτή την περίοδο υποδύεσαι τη Ρωξάνη στο Εθνικό 
Θέατρο, πλάι στον Νίκο Καραθάνο. Πρόκειται για μια 
ιδιαίτερη απόδοση του γνωστού έργου “Σιρανό ντε 
Μπερζεράκ”. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της παρά-
στασης;
Νομίζω ότι σε αυτήν την παράσταση αφηγούμαστε την 
ιστορία του Σιρανό με έναν τρόπο ζωντανό, με μία γνή-
σια χαρά, με μια διάθεση παιχνιδιού. Υπάρχουν ελάχιστα 
σκηνικά, κάτι στρώματα, κάτι κουβέρτες, μία ξύλινη σκά-
λα που παριστάνει το περίφημο μπαλκόνι και τα φώτα. 
Λίγο πολύ αυτά ήταν και τα πράγματα που χρησιμοποιού-
σαμε και στις πρόβες που κάναμε στο ΡΕΞ. 
Η ιδέα της σκηνογράφου Έλλης Παπαγεωργακοπούλου 
και φυσικά του Νίκου Καραθάνου, ήταν να τα κρατήσου-
με όλα αυτά ως έχουν, έτσι ώστε να διατηρήσουμε αυτή 
την “αυτοσχέδια” διάθεση. Αφεθήκαμε στο παιχνίδι του 
θεάτρου, δεν φοβηθήκαμε να συγκινηθούμε με το έργο. 
Ανακαλύψαμε πως καμιά φορά με το τίποτα, με το πιο 
απλό πράγμα μπορεί να φτιαχτεί κάτι μαγικό. Με πέντε 
απλά στρώματα δημιουργήθηκε ο πόλεμος, η γαμήλια 
τούρτα, μέχρι και ένα κυριακάτικο απόγευμα. Οι ηθοποι-
οί μάθανε όλοι τους από ένα όργανο και η μουσική της 
παράστασης παίζεται ζωντανά από αυτούς. 
> Είσαι ανήσυχος άνθρωπος. Ασχολείσαι με τη συγ-
γραφή, τη σκηνοθεσία, την ηθοποιία, τη μουσική. Από 
που αντλείς δύναμη και κουράγιο;
Όλα αυτά είναι η δύναμή μου. Αν δεν μπορούσα να δι-
οχετεύω όλα αυτά που σκέφτομαι, να τα κάνω εικόνες, 
στίχους, κίνηση, κάτι τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι θα 
ήμουνα στα καλά μου. Αν έχω μπροστά μου ένα άσπρο 
χαρτί θα το γεμίσω με σχέδια και με λέξεις, δεν θα μείνει 
ούτε μία άσπρη γωνίτσα. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
> Υπάρχουν πράγματα, βιώματα, άνθρωποι που απο-
τελούν το “δίχτυ ασφαλείας” σε όσα κάνεις;
Ο εαυτός μου. Ένα πράγμα μέσα μου, πολύ αυτόνομο, 
εκεί δεν μπαίνει κανένας. Και αυτό μόνο ξέρει.

> Έχεις σκηνοθετήσει δυο παραστάσεις οι οποίες ση-
μείωσαν μεγάλη επιτυχία. Τη “Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.” και 
τη “Γυναίκα της Πάτρας”. Πόσο δύσκολο είναι να κα-
θοδηγείς;
Πρέπει σίγουρα ο άλλος να σε καταλαβαίνει και ως ένα 
βαθμό να σε εμπιστεύεται. Αυτό είναι δύσκολο να συμ-
βεί απόλυτα - ακόμα και με τον πιο κοντινό σου άνθρωπο 
υπάρχουν διαφορές. Εκεί πρέπει να βρεις τη δύναμη να 
βάλεις λίγο πίσω τον εγωισμό σου, να μπορείς να πετά-
ξεις στα σκουπίδια μία δικιά σου ιδέα, ακόμα κι αν είσαι 
σίγουρος ότι είναι καλή. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να 
είναι ελεύθερος ο άνθρωπος επάνω στη σκηνή, να μην ευ-
νουχίζεται, να πιστεύει αυτό που κάνει. Εκεί είναι που θέ-
λει γερό στομάχι το πράμα. Να μπορείς να κάνεις πίσω, να 
μπορείς να πάρεις από τον άλλον τον καλύτερο εαυτό του 
και όχι να υποφέρεις που δεν κάνει αυτό που εσύ φαντάζε-
σαι. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να σκηνοθετήσω ένα σύνολο 
ανθρώπων. Μέχρι στιγμής είχα να κάνω με μονολόγους 
και μάλιστα με δύο από τις καλύτερες ηθοποιούς που 
έχουμε, την Μαρία Πρωτόπαππα και την Ελένη Κοκκί-
δου, πράγμα το οποίο με βοήθησε πολύ, γιατί το 50% της 
παράστασης, υποκριτικά 
τουλάχιστον, ήταν ήδη λυ-
μένο εξ αρχής από εκείνες, 
από τη δική τους ικανότητα 
και δημιουργικότητα. Οπό-
τε στο θέμα του παιξίματος 
είχα και στις δύο περιπτώ-
σεις μία απίστευτη εμπι-
στοσύνη και σιγουριά. Πε-
ρισσότερο έπαιρνα, παρά 
έδινα.
 > Τα βιβλία σου είναι γε-
μάτα αντιήρωες. Στο θέα-
τρο σε έλκουν οι παράξε-
νοι σκοτεινοί ρόλοι;
Όλοι οι άνθρωποι είναι 
αντιήρωες. Ήρωες υπάρ-
χουν μόνο στο Χόλιγουντ. 
Ο πραγματικός ήρωας νο-
μίζω ότι είναι αυτός που 
έχει επίγνωση των αδυνα-
μιών του. Οι καλοί ρόλοι 
πάντα είναι παράξενοι και 
σκοτεινοί, γιατί είναι γραμ-
μένοι από καλούς συγγρα-
φείς. Στο θέατρο γενικά με 
έλκουν οι καλές συνεργα-
σίες και όχι τόσο οι ρόλοι. 
Είναι μία τέχνη ομαδική 
και χρονοβόρα και άμα δεν 
έχεις κοινή αισθητική, κοι-
νό γούστο, κοινή επιθυμία 

με τον άνθρωπο που συνεργάζεσαι (π.χ. με τον σκηνοθέ-
τη), δεν μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα. Ούτε να είσαι 
δημιουργικός. Ακόμα κι αν έχεις να παίξεις τη Μήδεια. 
Δεν έχει κανένα νόημα.

c b a συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιού

Πρωταγωνιστεί στη θεατρική 
παράσταση “Σιρανό Ντε Μπερζεράκ” 
στο Εθνικό Θέατρο, τραγουδάει 
ρεμπέτικα στο Ποντίκι live, γράφει, 
σκηνοθετεί. Η Λένα Κιτσοπούλου, 
είναι φιλική, ανεπιτήδευτη, σίγουρη. 
Εξηγεί ότι αυτό που τη γλιτώνει από 
τις αγωνίες είναι η καλή σχέση με 
τη μαύρη πλευρά της ζωής και με τη 
ματαιότητα. “Τις αγωνίες μου τις 
κάνω διηγήματα κι αυτό μου προκαλεί 
ευχαρίστηση”, λέει. 

“Όλοι οι άνθρωποι είναι αντιήρωες. 
Ήρωες υπάρχουν μόνο στο Χόλιγουντ. 
Ο πραγματικός ήρωας νομίζω ότι είναι 
αυτός που έχει επίγνωση των αδυναμιών του” 

Θέλω να 
μην ξέρω 

τι μέρα είναι
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Κιτσοπούλου
Λένα

> Θα μπορούσε κανείς να πει πως ισορ-
ροπείς ανάμεσα στην εξωστρεφή ομα-
δική δημιουργία (θέατρο, μουσική) και 
τη μοναχική δημιουργία (γράψιμο). Πού 
νιώθεις καλύτερα;
Νιώθω καλύτερα στη μοναχική δημιουργία, 
πιο ήρεμη, πιο ελεύθερη. Στα φώτα και στη 
σκηνή περνάω μεγαλύτερη ανασφάλεια και 
έχω κάμποσα εμπόδια να περάσω μέχρι να 
πετύχω αυτό που θέλω, αλλά βλέπω ότι και 
αυτή η έκθεση μου είναι εξίσου απαραίτη-
τη. Η τέχνη της σκηνής είναι μία σωματική 
εμπειρία και ένας διάλογος με το κοινό στο 
εδώ και τώρα. Αυτό έχει μία δύναμη που δε 
συγκρίνεται με τίποτα άλλο και νομίζω ότι 
οποιοσδήποτε το έχει ζήσει αυτό στη ζωή 
του, δύσκολα το αποχωρίζεται.

se se



> Επισκέπτεσαι συχνά τη Σαντορίνη. Επιζητάς στη 
ζωή σου την ομορφιά; Πόσο σε δυσκολεύει η ζωή στην 
Αθήνα; 
Έχω εκεί ένα σπίτι και πηγαίνω πολύ συχνά. Θα ήθελα να 
ζω μόνιμα σε ένα τέτοιο μέρος. Είναι όνειρό μου. Μακάρι 
να μην είχα άλλες ανάγκες που απαιτούν να είμαι σε πόλη, 
όπως π.χ. το θέατρο. Κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό 
μου, αν θα μπορούσα να έχω μία ταβέρνα κάπου και να 
ζω έτσι, αλλά τελικά μάλλον δεν μπορώ. Αν μπορούσα θα 
το είχα κάνει. Η Αθήνα πάντως με αρρωσταίνει, μου δη-
μιουργεί πρόβλημα αυτή η καθημερινότητα, δεν είναι φυ-

σιολογική πόλη. Δυστυχώς ο άνθρωπος συνηθίζει. Όταν 
φεύγω από δω καταλαβαίνω πόσο χάλια ζω. Εναντίον του 
εαυτού μου. Δεν υπάρχει ούτε μία μέρα στην Σαντορίνη 
που να έχω ξυπνήσει άσχημα, που να μην χαίρομαι που 
ζω. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να είναι ο λόγος να 
μην ζω στην Αθήνα. Ο άνθρωπος νομίζω πρέπει να ζει 
στο ίδιο επίπεδο με το χώμα και πρέπει να έχει ορίζοντα. 
Οτιδήποτε άλλο είναι δευτερεύουσας σημασίας. 
>Δηλαδή, θα άλλαζες τους όρους της καθημερινότητας 
σου για να ζήσεις σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον, 
σε κάποια επαρχία;
Θα ήθελα να καταφέρω να το κάνω. Όπως είπα πιο πάνω, 
η επαρχία έχει κάποια πολύ βασικά καλά και κυρίως μία 
ανθρώπινη, ή μάλλον φιλάνθρωπη καθημερινότητα. Η 
φύση απλώνεται τεράστια γύρω σου κι εσύ είσαι το μι-
κρό ανθρωπάκι. Αυτή η πραγματικότητα από μόνη της σε 
ηρεμεί, σε κάνει να μην έχεις τεράστιες απαιτήσεις από 
τον εαυτό σου, σε σώζει από περιττές αγωνίες. Δυστυχώς 
όμως είναι μεγάλη και η δύναμη της συνήθειας. Για να 
ζήσω στην επαρχία θα έπρεπε να είναι πολύ δυνατός ο 
λόγος που θα με κράταγε εκεί, π.χ. θα έπρεπε να αποφα-
σίσω ότι θα ασχολούμαι μόνο με το γράψιμο και επίσης 
θα έπρεπε να βρω έναν τρόπο να βγάζω κάποια χρήματα. 
Να ανοίξω ένα μαγαζί, να έχω ένα χωράφι, από κάπου 
τέλος πάντων θα πρέπει να τρώω. Επίσης, επειδή έχω πε-
ράσει μεγάλα διαστήματα στην ελληνική επαρχία, ξέρω 
ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα από πλευράς 
ανθρώπων. Αν βιώνουμε εδώ στην Αθήνα μία φορά πό-
λεμο, καχυποψία, έλλειψη παιδείας από πλευράς ανθρώ-
πινης συμπεριφοράς, εκεί τα πράγματα είναι δέκα φορές 

χειρότερα. Ο ρατσισμός για τον “ξένο”, το κουτσομπολιό, 
οι ντόπιες “πολιτικές”. Είναι άγρια τα πράγματα. Και δεν 
έχεις και πολλές εναλλακτικές. Έχεις να κάνεις με δέκα 
ανθρώπους. Για να αντέξεις την επαρχία νομίζω ότι πρέ-
πει να είσαι καλά οχυρωμένος μέσα σε έναν δικό σου μι-
κρόκοσμο.
> Έχεις το άγχος της δημιουργίας επιδιώκοντας να κά-
νεις συνέχεια πράγματα για να μην μείνεις εκτός ή να 
μην ξεχαστείς ή εκφράζεσαι όποτε υπάρχουν κατάλλη-
λες συνθήκες και ανάγκες;
Παλεύω καθημερινά για το δεύτερο, μερικές φορές το 
καταφέρνω. Και άλλες πάλι, χτυπάω το κεφάλι μου πάνω 
στο πρώτο.
> Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης τι σε προ-
βληματίζει περισσότερο; Ποιες είναι οι αγωνίες σου;
Έχω μία καλή σχέση με τη μαύρη πλευρά της ζωής, με 
τη ματαιότητα, οπότε αυτό με γλιτώνει από τις πολλές 
αγωνίες. Τείνω να πιστέψω ότι η ζωή είναι μία άσκηση 
θανάτου (κάποιος το έχει πει αυτό). Τις αγωνίες μου τις 
κάνω διηγήματα κι αυτό μου προκαλεί ευχαρίστηση. Ψά-
χνω χαρά μέσα στο κακό ή κάνω πλάκα. Αγαπάω τη ζωή, 
χαίρομαι που ζω, αλλά θεωρώ το ανθρώπινο είδος λίγο 
ηλίθιο και άρρωστο. Σίγουρα πάντως το χειρότερο απ’ 
όλα τα άλλα ζώα. Τη ζωή την σώζουν οι θάλασσες, οι 
ουρανοί και οι γαλαξίες.
>Έχεις κάποια σχέδια που μπορείς να μοιραστείς μαζί 
μας;
Θέλω το καλοκαίρι να τραγουδάω σε ταβέρνες, θέλω να 
γράψω, θέλω να διαβάσω, θέλω να μην ξέρω τι μέρα εί-
ναι.   
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Πολύς λόγος γίνεται για τις πρόσφατες εξελίξεις στο μείζον ζήτημα της 
παιδείας, με κεντρικό θέμα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα σχολεία, 
τα οποία απειλούνται εξαιτίας ανεύθυνων και επιπόλαιων πρακτικών της 
πολιτικής ηγεσίας. Οι συζητήσεις με συναδέλφους και φοιτητές στο Τμήμα 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στη Σύρο, οδήγησαν στην ανάγκη να είμαστε περισσότερο εξω-
στρεφείς προς την κοινωνία, καταθέτοντας τις δικές μας απόψεις, ώστε 
να αντισταθμιστεί η στρέβλωση της πραγματικότητας που καλλιεργούν 
τα ΜΜΕ. Με αυτή την πρόθεση, μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας 
μοιράζονται τις σκέψεις τους σε μια “ενδοοικογενειακή” πρωτοβουλία με 
τον τίτλο “300 λέξεις για την παιδεία”.

Ένα από τα προβλήματα που μας απασχόλησε είναι το γεγονός που πε-
ριγράφει ο κ. Βασίλης Μουλιανίτης, διδάσκων με βάση το ΠΔ 407/80: “Ενώ 
στο προεκλογικό (και μετεκλογικό) πρόγραμμα του κόμματος που κυβερνά 
τον τόπο αυτό, αναγράφεται επί λέξει ότι στόχος είναι η αύξηση των δαπανών 
και η δημόσια και δωρεάν παιδεία, με πρόσχημα το ΔΝΤ γίνεται ακριβώς το 
αντίθετο. Το ΕΣΥΠ, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης, εξετάζει όλες τις εναλ-
λακτικές και προσπαθεί να βρει ‘μαύρο’ εργατικό δυναμικό για το κενό που 
θα δημιουργήσει η πολιτική αυτή”. Πολλοί συμμερίζονται τον κίνδυνο και, 
όπως προσθέτει ο κ. Μουλιανίτης, “αν συνεχίσουμε με αυτό τον ρυθμό θα 
δημιουργηθεί μια γενιά πολιτών η οποία θα χαλιναγωγείται σύμφωνα με τις 
ορέξεις του κεφαλαίου και των κατευθυνόμενων πολιτικών. Μια γενιά γεμάτη 
πτυχία που θα παραδώσει άνευ όρων όσα κερδήθηκαν με αίμα από απλούς 
εργάτες με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο”. Η αίσθηση του επείγοντος 
επιτείνεται από το γεγονός ότι “ενώ συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, μερι-
κής ή πλήρους απασχόλησης, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (κατά 
75% σε ορισμένα τμήματα),  στα πλαίσια της ‘οικονομικής εξυγίανσης’ οι 
πόροι μειώνονται χωρίς όμως οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες που αφορούν την 
εκπαίδευση να έχουν αλλάξει”.

Aν περάσει το επικείμενο νομοσχέδιο, θα μεταβούμε σε μία μη αναστρέ-
ψιμη νέα πραγματικότητα για την παιδεία. Στο κείμενο διαβούλευσης το 
οποίο απέστειλε το υπουργείο Παιδείας και όπου παρουσιάζει τον σχεδιασμό 
της κυβέρνησης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, πολλοί διακρίνουν 
έναν απώτερο σκοπό.  Ο κ. Νίκος Ζαχαρόπουλος, λέκτορας υπό διορισμό, 
τον περιγράφει ολοκληρωμένα: “Το υπουργείο προωθεί ένα αποικιοκρατι-
κό πρότυπο εκπαίδευσης κατά το οποίο εδώ και χρόνια οι πολιτικές ηγεσίες 
προετοιμάζουν σταδιακά την παιδεία για ένα απροκάλυπτο ρόλο εγγυητή του 
κοινωνικού συστήματος μέσω, εν μέρει, της παραγωγής ειδικευμένης εργα-
τικής δύναμης. Έτσι, η εστίαση στην χρησιμοθηρική, άμεσα εξαργυρώσιμη 
γνώση υποβάλει τους απόφοιτους σε μια διαδικασία ‘δια βίου μάθησης’, δη-
λαδή σεμιναριακής εργαλειακής εκπαίδευσης και εργασιακής ανασφάλειας 
μέσω της ακύρωσης των ‘μίας χρήσης’ δεξιοτήτων τους”. Η πολιτική αυτή 
κατά την άποψη του κ. Ζαχαρόπουλου, “στερεί την ικανότητα της σκέψης 
έτσι ώστε διδάσκοντες και διδασκόμενοι να χάνουμε τον προσανατολισμό μας 

Παιδεία  
      κατεπείγουσα

κειμενο - εικονογραφηση:  
Πάνος Δραμυτινός

 Διδάσκων στο Παν/μιο Αιγαίου με βάση το ΠΔ 407/80
panos@dramitinos.grc b a
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μέσα σε ένα λαβύρινθο διαδικασιών και τεχνικών. Περι-
θωριοποιείται η μάθηση που αναδεικνύει τις σχέσεις του 
εαυτού μας με τον φυσικό κόσμο και τον δημόσιο βίο. Οι 
μαθητές/ φοιτητές αντιμετωπίζονται ως άδεια δοχεία που 
πρέπει να γεμίσουν με προκαθορισμένη γνώση και αντα-
μείβονται στο βαθμό που πληρούν τα κριτήρια αναισθησί-
ας /αφασίας: another brick in the wall”. 

Με αφορμή το θέμα αυτό, η κ. Αθηνά Μάγειρα, δι-
δάσκουσα 407/80, συμβάλλει με ένα απόσπασμα από 
ανοιχτή επιστολή καθηγητή του Πανεπιστημίου Μπρά-
ντεϊς  προς τον πρόεδρο του Πολιτειακού Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης, στο Άλμπανι, σχετικά με την κατάρ-
γηση  τμημάτων  του Πανεπιστημίου στις ανθρωπιστι-
κές και κλασικές σπουδές, στις αρχές του ακαδημαϊκού 
έτους 2010-11: “Μου φαίνεται πως αποτελεί εσφαλμένη 
αντίληψη η ιδέα πως ένα πανεπιστήμιο θα πρέπει να λει-
τουργεί σαν επιχείρηση. Δε λέω πως δε θα πρέπει να έχει 
συνετή διαχείριση, αλλά η ιδέα πως κάθε πανεπιστήμιο θα 
πρέπει να αυτοσυντηρείται είναι μια ιδέα που έρχεται σε 
σύγκρουση με τον ίδιο τον ρόλο του πανεπιστημίου. Φαί-
νεται πως εκτιμάτε προγράμματα σχετικά με την επιχει-
ρηματικότητα -και πρακτικά μαθήματα τα οποία μπορεί 
να παράγουν καινοτόμο έργο για το οποίο θα έχετε την 
πνευματική ιδιοκτησία- περισσότερο από ‘παλιομοδίτικα’ 
προγράμματα σπουδών. Αλλά τα πανεπιστήμια δεν είναι 
μόνο για να ανακαλύπτουν και να κεφαλαιοποιούν τη νέα 
γνώση. Οφείλουν επίσης να διατηρούν τη γνώση από το 
να χαθεί στο πέρασμα του χρόνου και αυτό είναι κάτι το  
οποίο απαιτεί χρηματική επένδυση”.
Ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο

Σκιαγραφώντας δύο ακραίους αφορισμούς που προέρ-
χονται από μερίδες της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότη-
τας, ο κ. Σπύρος Βοσινάκης, λέκτορας, παρατηρεί: “Στην 
Ελλάδα δεν μας αρέσουν πολύ οι διαβαθμίσεις, προτιμού-
με να διακρίνουμε τα πράγματα σε άσπρα και μαύρα. Έτσι 
και με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Από τη μία ακούγεται η 
άποψη ότι εμείς τα κάνουμε όλα καλά και ούτε αξιολογή-
σεις έχουμε ανάγκη ούτε τα πρότυπα του εξωτερικού χρει-
άζεται να ακολουθήσουμε και ότι το μόνο μας πρόβλημα 
είναι η υποχρηματοδότηση. Από την άλλη λέγεται ότι τα 

πανεπιστήμια είναι κέντρα διαφθοράς, οικογενειοκρατίας 
και παράγεται χαμηλής ποιότητας διδακτικό και ερευνη-
τικό έργο”.

Μία από τις προτάσεις της κυβέρνησης αφορά στην 
αξιολόγηση των πανεπιστημίων για την οποία πολλά μέλη 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αντιδρούν. Πολλοί αντι-
δρούσαν ανέκαθεν επί της αρχής. Ακόμα και άλλοι όμως 
που θα ήταν δεκτικοί σε μια τέτοια πρακτική, αντιδρούν 
με τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που προτείνει 
το Υπουργείο Παιδείας.  Ωστόσο, υπάρχουν φωνές που 
επικαλούνται μια πιο ψύχραιμη λογική. Όπως λέει ο κ. 
Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, λέκτορας,  “σε μια διαδι-
κασία αξιολόγησης δεν είναι ορθολογικό να εστιάζουμε 
μόνο στα δυνητικά προβλήματα, αν θέλουμε να είμαστε 
εποικοδομητικοί. Θα πρέπει να εντοπίσουμε αυτά με τα 
οποία συμφωνούμε, να διευκρινίσουμε αυτά που δεν κα-
ταλαβαίνουμε, να επιχειρηματολογήσουμε εκεί που δια-
φωνούμε. Τόσο απλά, χωρίς φωνές, κραυγές και συνθήμα-
τα. Μπορούμε; Δυστυχώς όχι. Είμαστε προκατειλημμένοι 
[….] Κατά τη γνώμη μου είναι ευθύνη της εκάστοτε κυ-
βέρνησης να προτείνει αλλαγές και να τις εφαρμόζει. Και 
αν θέλουμε να ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι 
δική μας ευθύνη να εφαρμόζουμε τους νόμους (το πνεύμα 
τους), ακόμα κι αν διαφωνούμε με αυτούς. Αν όλοι μας 
εφαρμόζαμε τους νόμους σε αυτή τη χώρα, δεν θα είχα-
με φτάσει στη βαθειά κοινωνική κρίση που βρισκόμαστε 
σήμερα”. 

Το πρόβλημα με τα πανεπιστήμια είναι σίγουρα πολυ-
παραγοντικό. Σίγουρα αν όλα ήταν άρτια, κανένα πρόσχη-
μα της κυβέρνησης και καμία σοφιστεία των ΜΜΕ δεν 
θα απειλούσε το μέλλον της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευ-
σης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να δομηθεί ένα αξιόπιστο 
σύστημα βάσει του οποίου θα μπορούμε να διακρίνουμε 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν, όπως λέει εκ πείρας ο κ. Βο-
σινάκης “άνθρωποι, ομάδες και εργαστήρια που παράγουν 
υψηλής ποιότητας έρευνα, διδάσκοντες με πραγματικό εν-
διαφέρον να μεταδώσουν τη γνώση και την εμπειρία τους 
στους φοιτητές και  τμήματα που προσφέρουν ουσιαστικές 
σπουδές”. Ίσως με αυτό τον τρόπο να διεκδικήσουμε την 
εξυγίανση της ζοφερής εικόνας όπου “το πανεπιστήμιο 

μοιάζει με μια μεγάλη ‘παιδική χαρά’. Φοιτητές που δεν 
έχουν πατήσει ποτέ στα έδρανα, που κλείνουν τμήματα με 
τη βία, που προπηλακίζουν καθηγητές, που χτίζουν πόρτες 
γραφείων, που καθορίζουν τα αποτελέσματα προεδρικών 
και πρυτανικών εκλογών μετά από συναλλαγές με πολιτι-
κά κόμματα και νεολαίες. Καθηγητές που διορίζονται και 
εξελίσσονται με ανύπαρκτο ερευνητικό έργο, γιατί είναι 
καλοί και υπάκουοι ψηφοφόροι στα συλλογικά όργανα και 
τους αγαπούν οι πρόεδροι, που ασκούν τα διδακτικά τους 
καθήκοντα πλημμελώς μέσα από παρωχημένα συγγράμ-
ματα και σημειώσεις, γιατί ποτέ δεν μπήκε κανείς στον 
κόπο να τους ελέγξει, που οι επιστημονικές τους εργασίες 
είναι προϊόντα λογοκλοπής και δεν τιμωρήθηκαν ποτέ για 
αυτό [.…] Και τελικά είναι αυτά τα φαινόμενα που, αν 
και δεν είναι -ελπίζω- ο κανόνας, καταπιέζουν τους άξι-
ους, διδάσκοντες ή διδασκόμενους, και τους αναγκάζουν 
να μεταναστεύουν στο εξωτερικό”.

Η κ. Αγγελική Μπρισνόβαλη, μέλος ΕΕΔΙΠ, τονίζει 
τη σημαντικότητα της κατάστασης λέγοντας πως “έχουμε 
προσβληθεί  καιρό τώρα και νοσούμε. Όσοι δεν το αντι-
λαμβανόμαστε θα υπολογιστούμε ως φορείς της νόσου 
και μέρος του προβλήματος και μέσα από κάποια έξοχη 
βιοδιεργασία, είτε θα καταρρίψουμε το οικοδόμημα συθέ-
μελα, είτε θα αυτοϊαθούμε μέσω κάθαρσης”.

Μια ακόμα παράμετρος που τροφοδοτεί τον γενικότερο 
προβληματισμό προκύπτει από το κείμενο που μοιράζεται 
μαζί μας ο κ. Φίλιππος Αζαριάδης, επίκουρος καθηγητής, 
από το βιβλίο “Εισαγωγή στην επιστήμη της Κοινωνιολο-
γίας” του Ν. Κουλουγλιώτη και αφορά την υπερπληθώρα 
φοιτητών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το κείμενο είναι 
εισηγητική έκθεση για το νομοθετικό διάταγμα 4379/1964 
(εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964), με πρωθυπουργό 
και υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο Παπανδρέου: 

“Η χώρα μας έχει ανάγκην επιστημόνων υψηλού επι-
πέδου εις μεγαλύτερον από τον υπάρχοντα σήμερον αριθ-
μόν. Ούτε η πνευματική, ούτε η οικονομική μας πρόοδος 
θα πραγματοποιηθή με ταχύν ρυθμόν, εάν δεν αποκτή-
σωμεν περισσότερους και καλύτερους επιστήμονας. Δύο 
είναι αι αδύναμίαι, από τα οποίας πάσχει το σύστημα της 
Ανώτατης μας Εκπαιδεύσεως: Πρώτον τα ιδρύματά της ευ-

ρίσκονται συγκεντρωμένα εις τας δύο μεγάλας πόλεις της 
χώρας, τας Αθήνας και την Θεσσαλονίκην, ενώ η επαρχία 
στερείται εστιών πνευματικής ακτινοβολίας. Δεύτερον ο 
φοιτητικός πληθυσμός εις τοιούτον βαθμόν διογκώθή εις 
τα Πανεπιστήμιά μας, ώστε ούτε η διδακτική εργασία 
ούτε η διοίκησίς των είναι πλέον δυνατή και σύμφωνος 
προς τους στοιχειώδεις κανόνες της καλής λειτουργίας”.

Σε αντιδιαστολή, το έτος 2011, το Υπουργείο Παιδεί-
ας της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου διενεργεί 
“δημοσκόπηση” από την οποία προκύπτει μεταξύ άλλων 
πως “ένα 67% κρίνει ότι οι εισακτέοι στην ανώτατη εκπαί-
δευση της χώρας είναι περισσότεροι από όσους ‘αντέχει’ 
η χώρα”.
Τι μέλλει γενέσθαι;

Ο κ. Αζαριάδης βοηθάει στην ανασυγκρότηση της 
σκέψης με μια κινέζικη παροιμία που λέει πως “αν χά-
σεις τον προορισμό σου, ψάξε να βρεις την πηγή σου”.  
Το ερώτημα για τον κ. Βοσινάκη είναι απλό: “Θέλουμε 
να αφήσουμε την παραπάνω κατάσταση να διαιωνίζεται 
γιατί ίσως έτσι μας βολεύει, ή θέλουμε να την αλλάξουμε 
ώστε το πανεπιστήμιο να έχει μια ουσιαστικότερη συνει-
σφορά στην κοινωνία (από την οποία άλλωστε χρηματο-
δοτείται); Είναι η αυξημένη φοιτητική συμμετοχή και το 
άσυλο το πρόβλημα; Είναι μήπως η έλλειψη αξιολόγησης 
και λογοδοσίας; Η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού; Μή-
πως είναι το μοντέλο διοίκησης προβληματικό στο σύνο-
λό του; Η υποχρηματοδότηση; Μπορεί να είναι όλα αυτά 
και πολλά παραπάνω. Το σίγουρο είναι ότι ο μεγαλύτερος 

εχθρός μας είναι ο κακός εαυτός μας. Δεν χρειάζεται να 
ψάξουμε πολύ για να τον βρούμε – βρίσκεται μέσα μας 
και δίπλα μας και απέναντί μας. Ας τον κοιτάξουμε για 
πρώτη φορά κατάματα”. Κατά την άποψη του κ. Μου-
λιανίτη “είναι καθήκον μας να εμποδίσουμε την πολιτική 
αυτή η οποία θα οδηγήσει μέσω της παιδείας σε πολίτες 
μαριονέτες οι οποίοι δεν θα διεκδικούν”. Όπως προτείνει 
ο κ. Κουτσαμπάσης, “έχουμε ευθύνη, βέβαια, να λέμε τη 
γνώμη μας και η διαμαρτυρία είναι ένας τρόπος γι’ αυτό. 
Αλλά έπειτα ας επιστρέψουμε στο πανεπιστήμιο και ας 
εργαστούμε σκληρότερα υπό τις όντως αντίξοες συνθή-
κες. Και ας κάνουμε την αυτοκριτική μας για την κρίση 
στην παιδεία - όλοι μας έχουμε κάποιο μερίδιο ευθύνης, 
ίσως μεγαλύτερο από τους πολιτικούς. Όλοι μπορούμε να 
προσφέρουμε περισσότερα”. Είναι δε γεγονός, σύμφωνα 
με την κ. Μπρισνόβαλη, ότι “οι εκπαιδευτικοί είμαστε οι 
πρώτοι που μπορούμε να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά 
χωρίς αυτοκριτική και ανανέωση αποτελούμε μόνο ένα 
από τα μεγαλύτερα μέρη του προβλήματος. Αν και η λύση 
δεν έρχεται από μία κατεύθυνση μόνο -και σίγουρα δεν 
είναι θεωρητική και ανώδυνη-, οφείλουμε να προσπαθή-
σουμε να σκεφτούμε περισσότερο, παρά να αντιδρούμε 
σαν αμοιβάδες [.…] Δεν θα βγούμε χαμένοι αν δοκιμά-
σουμε να αμφισβητήσουμε την ορθότητα του συστήματος 
των προσωπικών ή και συλλογικών μας δοξασιών ώστε να 
επιτρέψουμε την δημιουργία νέων μοντέλων σκέψης και 
δράσης. Είναι αναπόφευκτο, είναι γύρω μας, μας πιέζει! 
[.…] Υπάρχει κίνδυνος να μας απομείνει μόνο η διαιωνι-

ζόμενη ψευδαίσθηση του ατομικού κέρδους, υποβασταζό-
μενη από την απομόνωση και την καλλιέργεια της μετριό-
τητας και της μετριοπάθειας στη χώρα. Και αυτό είναι το 
αδιέξοδό μας, νοητό αλλά και συγκεκριμένο πια”.
Μακριά από τη φυλακή της ημιμάθειας

Ένα άξιο τέλος σε αυτό το άρθρο είναι τα παρακά-
τω λόγια του κ. Ζαχαρόπουλου: “Η ελεύθερη (κυρίως 
ανώτατη) εκπαίδευση στοχεύει στον ορθολογικό συνδυ-
ασμό άμεσα αξιοποιήσιμης γνώσης αλλά και ανάπτυξης 
κριτικής σκέψης και ευαισθησίας για τη γενικότερη κα-
τανόηση του κόσμου. Ειδικά στην εποχή μας απαιτείται 
η ανάπτυξη κριτηρίων που θα διευκολύνουν τη γρήγορη 
και δημιουργική προσαρμογή στις γρήγορα μεταβαλλόμε-
νες συνθήκες. Η ουσιαστική δια βίου μάθηση προκύπτει 
φυσιολογικά ως εσωτερική διεργασία στον άνθρωπο που 
έχει παιδευτεί μέσα σε ένα σύστημα που παρέχει ευρύτητα 
πεδίου, γνωστικές ικανότητες, καλλιέργεια της φαντασίας 
και ανάπτυξη αξιών. Η παιδεία είναι η διεργασία για να 
γίνουμε αυτό που είμαστε προορισμένοι να γίνουμε: να 
αποκτήσουμε μια νοοτροπία με χαρακτηριστικά την ελευ-
θερία, την δικαιοσύνη, την ηρεμία, το μέτρο, την σοφία. 
Κυρίως την ελευθερία από την φυλακή της ημιμάθειας και 
στενομυαλιάς, την ελευθερία να αναζητούμε κριτικά την 
αλήθεια αλλά και την αρετή ώστε να μην καταλήξουμε 
‘κύμβαλα αλαλάζοντα’”.

Μπορείτε να διαβάσετε τα πλήρη κείμενα στο διαδίκτυο στο 
link: http://my.aegean.gr/web/article3047.html

“Οι μαθητές - φοιτητές αντιμετωπίζονται ως άδεια δοχεία που 

πρέπει να γεμίσουν με προκαθορισμένη γνώση και ανταμείβονται στο 

βαθμό που πληρούν τα κριτήρια αναισθησίας - αφασίας: another brick in the wall”.
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Ήχοι εκ του εσωτερικού ωτός
Μια από τις πιο ρομαντικές ιστορίες στη μουσική  αφορά τις 

ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες. Όσο το διαδίκτυο απευθυνό-
ταν στη μειοψηφία, η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη και απαι-
τούσε προσεκτικές κινήσεις. Η εύρεσή τους απαιτούσε μελετημένη 
αναζήτηση από τον ενδιαφερόμενο.

Η διάχυση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (τα καθιερω-
μένα πλέον myspace, facebook, twitter κλπ.) συνέβαλε στην άνθηση 
πολλών μικρών εταιρειών με γνώμονα την καλλιτεχνική ελευθερία, 
την καλαισθησία, την do-it-yourself φιλοσοφία, τις προσεκτικές πα-
ραγωγές.

Στο παρελθόν, πολλές δισκογραφικές εταιρείες ανά τον κόσμο 
που ξεκίνησαν ταπεινά, εξελίχθηκαν σε καθοδηγητές των τάσεων 
στο μουσικό γίγνεσθαι. Φωτεινά παραδείγματα η 4AD και η Rough 
Trade. Στην Ελλάδα, καταγράφηκαν αρκετές προσπάθειες, ιδιαίτερα 
κατά τη δεκαετία του ‘80. Η αυτάρκεια όμως αυτών των εταιρειών 
αποτελούσε συνεχώς ένα δύσκολο στοίχημα με αντίπαλο το χρόνο, 
που ελάχιστες κατάφεραν να κερδίσουν.

Την τελευταία πενταετία, στην Πάτρα παρατηρήθηκαν δύο αντι-
διαμετρικές περιπτώσεις. Από τη μία, η Low Impedance Records, 
που κινήθηκε αρκετά πειραματικά με επίκεντρο την ηλεκτρονική 
μουσική και τελικά κατέβασε το διακόπτη πέρυσι. Από την άλλη, ζει 
και αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο η Inner Ear, που αποτελεί 
σήμερα τον πιο ελπιδοφόρο φορέα εντόπιων ποιοτικών μουσικών 
έργων. 

Ξεκίνησε δειλά το 2007 με την κυκλοφορία του δίσκου των Your 
Hand in Mine. Σήμερα έχει ένα ρόστερ που θα ζήλευε αριθμητικά 
αλλά και ποιοτικά κάθε μεγάλη δισκογραφική. Οι τελευταίες της κυ-
κλοφορίες απασχολούν ήδη την πλειοψηφία της ελληνικής μουσικής 
κοινότητας, αφού αποτελούν έργα καλλιτεχνών με μαζική απήχηση 
και αφοσιωμένο κοινό. Ο λόγος για το Θανάση Παπακωνσταντίνου, 
τη Λένα Πλάτωνος και το Φοίβο Δεληβοριά. Μεγάλο μέρος της δύ-
ναμής της αντλείται κι από ονόματα με χαμηλότερο προφίλ, όπως 
οι ψυχεδελικοί Baby Guru, οι ηλεκτρισμένοι Abbie Gale (έχουν εμ-
φανιστεί και στα Ερμουπόλεια), ο ιδιαίτερος The Boy (στο Serious 
16 απάντησε στις ερωτήσεις μας) και οι μποέμηδες Electric Litany. 
Η αποθέωση της ρομαντικότητας αλλά και της ποιότητας υπηρε-
σιών έγκειται στη βινυλιακή έκδοση των κυκλοφοριών της. Ποιος 
θα φανταζόταν πριν από χρόνια ότι θα μπορούσε να έχει δίσκο του 
Δεληβοριά σε βινύλιο; Ευχόμαστε η Inner Ear να αντέξει στο χρόνο 
και στη δύσκολη συγκυρία, πείθοντας τους ακροατές ότι η ποιότητα 
και η αξία του έργου της ανταποκρίνεται στο οικονομικό αντίτιμο.   

κειμενο:  
Γιώργος Μανίνης //  gimanin@gmail.com
http://to-and-fro.tumblr.com
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01//Θανάσης Παπακωνσταντίνου – Ο ελάχιστος εαυτός
Καθ’ όλη την πορεία του, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου άνοιξε τα αυτιά του πέρα από τα στενά και τυπικά 
όρια του έντεχνου, λαμβάνοντας ποικίλα ερεθίσματα μέσα από τις συνεργασίες του. Έχοντας κλείσει ένα 
κύκλο με λοξοδρομήσεις (από τους δίσκους που τον καθιέρωσαν, στον πειραματικό “Η βροχή από κάτω’’ 
και από κει στο “Σαμάνο” με το Σαββόπουλο), σήμερα τον συναντάμε σε μία συγκεχυμένη αρτιότητα. Ανα-
σκαλεύει το παρελθόν, χωρίς να αμελεί το παρόν και την εξέλιξη. 
Μπορεί η μεταγραφή του από την “κυρία” Λύρα στη “δεσποινίδα” Inner Ear να προκάλεσε συζητήσεις, 
όμως ο ίδιος δε φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε εντελώς τη δημιουργική ελευθερία που του παρείχε το νέο 
περιβάλλον, κυρίως στο κομμάτι της σύνθεσης. 
Συνθετικά, ο Παπακωνσταντίνου βρίσκεται σε στάδιο αφομοίωσης των εμπειριών του και πραγμάτωσής 
τους σε σύνολο, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια όπως με τη “Βροχή από κάτω”. Η μπουζουκομάνα εναρμονί-
ζεται με τις λούπες και τα σαμπλ που προσφέρουν τα τεχνολογικά μέσα. Τα έγχορδα του Σιώτα αλλάζουν 
πρόσωπο φιλτραρισμένα από παραμορφώσεις, ενώ τα πνευστά γλυκαίνουν τη μελωδία παραπέμποντας σε 
παραδοσιακή τζαζ. Πολλά ακόμα όργανα (ξυλόφωνα, γκάιντες, organetto κ.ά.) δίνουν ξεχωριστό χρώμα στις 
συνθέσεις. Από το τραγούδι “Στην Αμερική” με τον Μάλαμα, το ταξίδι συνεχίζεται στην “Ανταρκτική” με 
τον ανανεωμένο Περίδη, το πιο εύπεπτο κομμάτι αυτού του δίσκου. 
Στιχουργικά είναι ό,τι πιο σύνθετο έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα. Οι αναφορές του, ευφάνταστες και παρα-
στατικές, με εικόνες που παραπέμπουν στην ύπαιθρο, τις λαϊκές συνήθειες, την παιδική ηλικία. Στη μνήμη 
του ακροατή σίγουρα θα καταγραφούν στίχοι όπως “το χαμένο όνειρο του ναύτη της Κροστάνδης”, το 
“πτυελοδοχείο του Μπακούνιν” και το “San Michele” ως το χωριό που ξεκουράζεται τα καλοκαίρια. Η 
“Ερώτηση κρίσεως” θα μπορούσε να είχε γραφτεί τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και να παίζεται (σε 
ένα ελεύθερο σχολείο) από τις σχολικές μπάντες στη γιορτή της 17 Νοέμβρη, αλλά δυστυχώς ακούγεται 
ακόμα επίκαιρη. Ο “Ελάχιστος εαυτός” συνοψίζει μια προσωπικότητα που νοσταλγεί, που σαν άσωτος υιός 
αναζητά τον επαναπατρισμό στην καλή ζωή και την ήπια προσαρμογή. Αυτός ο εαυτός θα βρει πολλές προ-
σωποποιήσεις τη στιγμή που η επιστροφή στην επαρχία και το χωριό είναι ανερχόμενη κοινωνική τάση.
Από την επαφή με το υφασμάτινο εξώφυλλο δημιουργείται η εικόνα ενός εκλεπτυσμένου περιεχομένου. 
Αυτό που μένει ως τελική εντύπωση μετά από συνεχείς ακροάσεις είναι η προσπάθεια εξισορρόπησης λα-

ΗΧΟΤΟΠΙΑ 
που χρήζουν 
ακρόασης

ϊκού και νεωτερικότητας, αλλά σε υψηλότερο καλλιτε-
χνικό επίπεδο απ’ ότι οι προηγούμενες δουλειές του. Ο 
Παπακωνσταντίνου καταφέρνει να γράψει τραγούδια 
που “δεν θ’ ανάβουν αναπτήρες”, όπως αναφέρει ο ίδιος 
στο αυτοπροσδιοριστικό κομμάτι με τίτλο “Τα τραγού-
δια που έγραψα”. Στο εξωτερικό, το είδος της μουσικής 
του θα είχε το πρόθεμα “post”.  Το δεύτερο συνθετικό το 
διαλέγει κάθε αυτί προσωπικά. 

02//Φοίβος Δεληβοριάς – Ο αόρατος άνθρωπος
Την περίοδο που “Εκείνη” άρχισε να παίζει σε τηλεο-
ράσεις και ραδιόφωνα, διάφοροι ειδήμονες υποστήριξαν 
ότι ο Δεληβοριάς θα εξελιχθεί στον Σαββόπουλο της γε-
νιάς του. Μπορεί η ματαιόδοξη αυτή δήλωση να βασί-
στηκε στην αμεσότητα των στίχων του Δεληβοριά που 
πάντα δημιουργούν οικείες εικόνες και δένουν το κοινό 
του. Όπως και να ‘χει, τέτοιου είδους συγκρίσεις ποτέ 
δεν ευδοκιμούν και μόνο κινδύνους μπορεί να προκαλέ-
σουν στην ποιότητα ενός καλλιτέχνη. Ευτυχώς ο Δελη-
βοριάς βάδισε πάνω στη δική του πορεία, καθιέρωσε το 
δικό του στυλ και κατάφερε να παραμείνει αλώβητος και 
συνάμα αληθινός. Ένας τροβαδούρος που πέρα από το 
να τραγουδά για τον έρωτα, μπορεί να γελοιοποιεί τις 
κωμικοτραγικές καταστάσεις της καθημερινότητας. 
Ο “Αόρατος άνθρωπος” (τίτλος που πρωτοχρησιμοποιή-
θηκε σε νουβέλα του Γουέλς) δεν αποτελεί αλλαγή πλεύ-
σης, όπως έχει ειπωθεί, αλλά εξέλιξη και εξερεύνηση, 
η οποία, ναι μεν υπάρχει σε κάθε δίσκο του Δεληβοριά, 
εδώ όμως ακούγεται πιο έντονα. Πλαισιωμένος από τους 
μουσικούς Σ. Σταματάκη και Γ. Κατσάνο που ανησυχούν 
για τις ικανότητες μουσικών οργάνων ευρείας γκάμας, 
μεταφέρουν το Δεληβοριά από τη γνώριμη μπαλάντα σε 
electrofunky διασκεδαστικό groove. 
Τα τραγούδια που θα διαχωριστούν από το δίσκο για να 
μεγαλώσουν την playlist με τα αγαπημένα είναι η “Αμ-
φιβολία”, που σκοτεινιάζει για να συναντήσει το “Face 
to Face” της Siouxsie, συγχρονισμένο παράλληλα με τις 
τάσεις της σκανδιναβικής electronica (άκου Royksopp), 
το “Bolero” με τον πρωτότυπο ήχο του στυλόφωνου, το 
απαισιόδοξο “Ωροσκόπιο” που ο Δεληβοριάς χαρίζει 
στην αειθαλή Αρλέτα και φυσικά το χιουμοριστικό “Μη-
δέν εισερχόμενα”. Η Ρένα Μόρφη, αρκετά χρόνια πλάι 

στο Δεληβοριά, δίνει ακόμα μια παράσταση των ερμη-
νευτικών της ικανοτήτων στο “Σκοτάδι των δυο”.

03//Drog_A_Tek – Homeland
Δεν ξέρω αν η “Χώρα Προέλευσης” μπορεί να υπερη-
φανεύεται για το σενάριό της και την απόδοσή της, αλλά 
σίγουρα μπορεί να το κάνει για τη μουσική της. Όχι μόνο 
επειδή οι Drog_A_Tek συνθέτουν ένα πρωτότυπο σάου-
ντρακ για ελληνικό σελιλόιντ, αλλά κυρίως για το λόγο 
ότι σπανίζουν παγκοσμίως οι ταινίες των οποίων το σά-
ουντρακ ξεπερνά μια εύστοχη επιλογή γνωστών τραγου-
διών. Στα ορχηστρικά χνάρια των Max Richter και Clint 
Mansell λοιπόν, η κολεκτίβα των Drog_A_Tek δεν μετα-
τοπίζεται από την προσωπική της πορεία που διαγράφει 
ο πειραματισμός βασισμένος σε φυσικά όργανα, ηλε-
κτρονικά και ανορθόδοξα μέσα. Προσθέτουν όμως αρκε-
τό συναίσθημα και δραματικότητα, κάτι που απαιτούσε 
η ατμόσφαιρα της περίστασης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 
μελωδία. Προβάλλεται σε πρώτο ρόλο το ρυθμικό δίδυ-
μο της κιθάρας και του μπάσου, υποστηριζόμενο από την 
τρομπέτα, ηλεκτρονικό μπιτ, ψηφιακά κρουστά, βόμβο. 
Τα αποσπάσματα από το διάλογο της ταινίας τοποθετού-
νται ξεκομμένα ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια, αλλά 
μετά το τέλος της ακρόασης, ακόμα κι αν κάποιος δεν 
έχει δει την ταινία, διαισθάνεται μέσω της μελωδίας, τις 
έντονες στιγμές, τη θλίψη και τον πόνο. Αυτό το στοιχείο 
και μόνο, καθιστά το σάουντρακ επιτυχημένο. 
Για ιστορικούς λόγους να αναφέρουμε ότι οι Drog_A_
Tek είχαν πραγματοποιήσει μια πρωτόλεια εμφάνιση το 
2006 στη Σύρο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιστημονι-
κής Φαντασίας.

04//Baby Guru  – Baby Guru
Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία της Inner Ear ανήκει στους 
νεοσύστατους Baby Guru. Όντας απόγονοι των Duke 
Abduction (διάβασε Serious 9) μετρούν μόλις ένα χρόνο 
ζωής. Έχουν καταφέρει όμως (και με τη συμβολή διαφό-
ρων lifestyle μέσων ενημέρωσης) να χτίσουν ένα ηχηρό 
όνομα στους μουσικούς κύκλους. Οι συχνές εμφανίσεις 
τους χαρακτηρίζονται από τη ζωντάνια και τον υπέρμε-
τρο ενθουσιασμό του τρίο ντραμς/μπάσο/φωνή, συνθ, 
σαμπλς).
Η ανακύκλωση της μουσικής είναι ένα γεγονός που προ-
καλεί πλέον ελάχιστη εντύπωση. Μάλιστα μπορεί να θε-
ωρείται δεδομένη και να επιζητείται. Η παρθενογένεση 
έχει εκλείψει προ πολλού. Οι Baby Guru δε διαφωνούν. 
Είναι πιτσιρικάδες και δεν διστάζουν να προτάξουν χωρίς 
ενδοιασμούς τις μουσικές τους επιρροές που υπόκεινται 
στη ταμπέλα “Krautrock” και τους πρωτεύσαντες του εί-
δους, “Can” και “Neu!”. Το krautrock αναπτύχθηκε στη 
Γερμανία του ‘70, συνδυάζοντας το progressive rock της 
εποχής με ηλεκτρονικά στοιχεία. Καθιέρωσε το “Motorik 
beat”, έναν επαναλαμβανόμενο 4/4 ρυθμό στα τύμπανα, 
πάνω στον οποίο αυτοσχεδιάζουν τα υπόλοιπα μέλη. 

Αναφέρεται και ως “Deutsche Elektronische Musik”. 
Όσοι εκείνη την εποχή κοιτούσαν περισσότερο προς την 
Αμερική, τότε στη μουσική των Baby Guru θα αναπο-
λήσουν τους χίπικους ήχους των Jefferson Airplane και 
των United States of America (Marilu). Αυτοί που ανα-
ζητούν διαμάντια στους έθνικ ήχους, τότε θα προσέξουν 
τη χρήση των αφρικάνικων κρουστών ανάμεσα στα υπό-
λοιπα εφέ (I’m only spinning). Οι φίλοι της αβανγκάρντ 
θα επιχειρήσουν συγκρίσεις με τους παιχνιδιάρικους 
πειραματισμούς του Moondog (Perfect Make-Up), ενώ 
όσοι δεν θέλουν να σκαλίζουν μνήμες του παρελθόντος 
θα αρκεστούν στην επιρροή του James Murphy (LCD 
Soundsystem) και στην ερμηνευτική  διάθεση (Bounce). 
Οι πολυδιάστατοι Baby Guru ξεκινούν ορθά το ταξίδι 
προς την ενηλικίωση

05//Μανώλης Αγγελάκης – Τι κάνουν οι σκιές τη 
νύχτα;
Στο ημίφως ενός καπνισμένου δωματίου, ποτισμένο με 
μπόλικο αλκοόλ, παράξενοι θόρυβοι ακούγονται από το 
σοκάκι. Εκεί ευδοκιμεί ο σουρεαλισμός και το φιλοσο-
φείν. Αν η παραπάνω περιγραφή δινόταν από τη γραφή 
του Perec, τότε εύκολα θα μπορούσε κανείς να σκιαγρα-
φήσει ένα  περιβάλλον όπου ηχούσαν επίμονα οι: Kurt 
Weill, Tom Waits, Leonard Cohen, Dr John, Nick Cave, 
Mark Lanegan... Ο Μανώλης Αγγελάκης διαβάζει και 
αναπαράγει τα αισθαντικά μπλουζ.
Δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτά. Ως Έλληνας 
bluesman έχει ισχυρό πλεονέκτημα έναντι άλλων ομοει-
δών του, αφού πέρα από τις αμερικάνικες επιρροές έχει 
εύκολη πρόσβαση στα ρεμπέτικα. Το ακουστικό συνον-
θύλευμα των δύο στοιχείων προκαλεί -αν μη τι άλλο- εν-
διαφέρον. 
Κατέχοντας την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία από 
τη μέχρι τώρα πορεία του, διαμορφώνει εύστοχα το φό-
ντο και το προσκήνιο από ηλεκτρισμένες κι ακουστικές 
κιθάρες, νεωτερικά ηλεκτρονικά μπιτ, κρουστά διαφό-
ρων τύπων, απόκοσμους θορύβους. Η φωνή του βαραί-
νει, βραχνιάζει, μαλακώνει, χάνεται, μπουκώνει. Πότε 
στο ένα και πότε στο άλλο επίπεδο.
Η θεματολογία των στίχων με τις ανάλογες ομοιοκατα-
ληξίες και τις ανάποδες επαναλήψεις που χαρακτηρίζει 
το ρεμπέτικο, εσωκλείει ιστορίες για το δρόμο, το ταξίδι, 
τα τοπία, τη φυλακή, τον έρωτα, τη μετανάστευση. Τα 
αδέσποτα σκυλιά δίνουν απαντήσεις για την πορεία των 
ανθρώπων. Μια “δαγκωματιά” αρκεί για να μεταποιήσει 
το “Άστα τα μαλλάκια σου” του Σουγιούλ. 
Βέβαια, δύσκολα κλείνει η ακρόαση χωρίς να επιχειρη-
θούν συγκρίσεις με τους προαναφερθέντες, πόσο μάλλον 
με το παραπλήσιο όνομα “Αγγελάκας”. Η παραγόμενη 
αίσθηση συγγενεύει με τη συνεργασία Αγγελάκα – Βε-
λιώτη. Οι “Σκιές τη νύχτα” βάζουν ακόμα ένα λιθαράκι 
στην εξερεύνηση του ρεμπέτικου μέσα από σύγχρονα 
μέσα και πειραματισμούς.
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Τριανταφυλλιά 
Κωνσταντινίδου

“Η γερακίνα και ο κύκνος” “Άγριος Δούναβης”
Ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με 
φόντο το Βουκουρέστι και το 
πέρασμά του από την μια εποχή 
στην άλλη. Ο Δούναβης, συνδετικός 
κρίκος μιας υδάτινης αλυσίδας 
που φθάνει μέχρι τα νερά του 
Θερμαϊκού, θα φέρει κοντά με μια 
ακατανίκητη, όσο και επικίνδυνη 
έλξη, τον Στεφάν και τη Δανάη.

δύο ανθρώπους αντίθετους σχεδόν 
από κάθε άποψη, που όμως θα 
αγαπηθούν με πάθος και θα 
συγκρουστούν μ’ έναν κόσμο γεμάτο 
προκατάληψη. Θα καταφέρει, 
άραγε, ο άγριος ποταμός να δώσει 
ζωή στα όνειρά τους ή θα τους 
παρασύρει στην άβυσσο;

Εκδόσεις Μaλλιάρης-Παιδεία

Α’ Βραβείο παραμυθιού

 “Η γερακίνα και ο κύκνος” έχει 
τιμηθεί με το πρώτο βραβείο 
παραμυθιού σε πανελλήνιο 
λογοτεχνικό διαγωνισμό.  
Η Αράγια, η μικρή γερακίνα, 
ανυπομονούσε να γίνει όμορφη 
και να κατακτήσει τον Ζεούντο, 
τον ολόλευκο κύκνο. Ήταν έτοιμη 
να κάνει οποιαδήποτε θυσία, αρκεί 
να πραγματοποιούσε το όνειρό 
της. Τη συμβουλή της μητέρας 
της, να μείνει αυθεντική, την είχε 
εντελώς ξεχάσει. 
Ένα ανατρεπτικό παραμύθι, 
που θα συγκινήσει μικρούς και 
μεγάλους.

Δυνατότητα 

παραγγελίας 

σε όλα τα 

βιβλιοπωλεία
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keimeno:  
Νικόλας Καμακάρης

εικονογραφηση:  
Βασίλης Ευδοκιάςc b a

Βράδυ, ώρα 8. Αρχίζουν τα δελτία ειδήσεων. Κάθο-
μαι αναπαυτικά στον καναπέ και ανοίγω την τηλε-
όραση. Στα χέρια μου ένα κεσεδάκι γιαούρτι κι ένα 
κουτάλι, ελέω καταραμένης δίαιτας. Οι “συνάδελ-
φοι” στην οθόνη με ενημερώνουν για το γιαούρτω-
μα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Θόδωρου 
Πάγκαλου από πολίτες στα Καλύβια, σε νυχτερινή 
του έξοδο.

Το θέμα εξελίχθηκε σε μείζον πολιτικό ζήτημα (ίσως 
μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό) και τα πλάνα με την 
κηλιδωμένη μορφή του κ. Πάγκαλου κυριάρχησαν στους 
τηλεοπτικούς δέκτες και στο διαδίκτυο, εντός και εκτός συ-
νόρων. Έξαλλος ο κ. Αντιπρόεδρος καταλόγισε ευθέως την 

Αν μη τι άλλο, το γιαούρτωμα αποτελεί τη λιγότερο βί-
αιη και την πλέον αναίμακτη επίθεση που μπορεί να δεχτεί 
κάποιος πολιτικός σε επίπεδο φυσικής υπόστασης. Αναμ-
φίβολα, όμως, αποτελεί την πιο οδυνηρή επικοινωνιακά, 
όσον αφορά στη δημόσια εικόνα του πολιτικού προσώπου 
και την πιο αποδεκτή όσον αφορά στην απήχησή της στην 
κοινή γνώμη. Δεν είναι τυχαίο ότι μη επιστημονικά γκάλοπ 
που διενεργήθηκαν σε sites και blogs αμέσως μετά το περι-
στατικό εναντίον του κ. Πάγκαλου, έδειξαν πως η πλειονό-
τητα των πολιτών επικρότησε τη συγκεκριμένη ενέργεια ή 
αλλιώς: το χάρηκε… Και η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή: 
Οι πολίτες, των οποίων η αξιοπρέπεια καταρρακώνεται 
καθημερινά σε όλους τους τομείς (εργασία, υγεία, παιδεία 
κλπ) με ευθύνη του Κράτους, άρα της πολιτικής ηγεσίας, 
δεν μπορούν παρά να απολαμβάνουν χαιρέκακα το πλήγμα 
στην αξιοπρέπεια πολιτικών προσώπων τα οποία, μάλιστα, 
επανειλημμένα έχουν προκαλέσει το κοινό αίσθημα - δηλώ-
σεις όπως “μαζί τα φάγαμε” ή “κοπρίτες” μπορεί να σβή-
νονται κάποια στιγμή από τις τηλεοπτικές οθόνες και τις 
σελίδες των εφημερίδων, καταγράφονται, όμως, ανεξίτηλα 
στην κοινή μνήμη.

Όσον αφορά στην πολιτική διαχείριση του θέματος, 
αναμφίβολα η στοχοποίηση ενός κόμματος διαμαρτυρίας, 
όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη 
λύση. Αφενός αποδυναμώνει την εντύπωση πως τέτοιες 
ενέργειες αποτελούν αυθόρμητες αντιδράσεις, αφετέρου 
επιχειρεί να απαξιώσει στη συνείδηση του εκλογικού σώ-
ματος έναν πολιτικό σχηματισμό με μικρή δύναμη μεν, η 
οποία όμως –όντας στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστε-
ράς– μπορεί να εξελιχθεί σε χρήσιμη μετάγγιση, σε ενδεχό-
μενη εκλογική αναμέτρηση για το κυβερνόν κόμμα. Ας μην 
ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η δύναμη των 
δύο κομμάτων εξουσίας έχει μειωθεί σημαντικά καθιστώ-
ντας όνειρο απατηλό την αυτοδυναμία, ενώ στο πολιτικό γί-
γνεσθαι έχουν προστεθεί άλλοι δύο πολιτικοί σχηματισμοί, 
επιφέροντας περαιτέρω πολυδιάσπαση των εκλογικών πο-
σοστών.

Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων τελειώνουν. Προσπαθώ 
να κρύψω ένα ανεπαίσθητο μειδίαμα που σχηματίζεται στα 
χείλη μου… Το “πρέπον” μάχεται μέσα μου να καταπνίξει 
αυτό το μειδίαμα. Στρέφω το βλέμμα στο κεσεδάκι με το 
γιαούρτι μου, που  παραμένει σχεδόν άθικτο…

ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, ενώ 
η πράξη καταδικάστηκε έντονα από την κυβέρνηση. Μά-
λιστα, δεν έλειψαν οι δημόσιες δηλώσεις προβληματισμού 
από στελέχη της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμμα-
τος για τη συχνότητα τέτοιων φαινομένων, ενώ εκφράστη-
καν έντονοι φόβοι περί επανάληψής τους, δεδομένης και 
της δύσκολης κατάστασης στην οποία βυθίζεται μέρα με 
την ημέρα η ελληνική κοινωνία.

Φυσικά το γιαούρτωμα του κ. Θόδωρου Πάγκαλου δεν 
αποτέλεσε καινοτομία, ούτε ήταν το πρώτο τέτοιο περιστα-
τικό. Αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, πολίτες –για 
διάφορους λόγους– έχουν χρησιμοποιήσει το ωφέλιμο και 
γευστικό αυτό έδεσμα ως “όπλο” εναντίον πολιτικών προ-
σώπων, με στόχο να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Η 
φράση “θα μας πάρουν με τα γιαούρτια” αποτελεί, άλλω-
στε, μόνιμο εφιάλτη για κάθε φορέα εξουσίας, πόσο μάλλον 
ενός πολιτικού, κυρίως όταν υπάρχει διάχυτη η αίσθηση 
πως η άσκηση αυτής της εξουσίας δεν γίνεται πρωτίστως 
υπέρ του πολίτη.

Ασχέτως εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τέτοιες 
μορφές διαμαρτυρίας, οφείλουμε άπαντες να παραδεχτού-
με (ακόμη και οι ίδιοι οι “στόχοι”) πως βασική αιτία τέ-
τοιων ενεργειών είναι η δυσαρέσκεια που επικρατεί στην 
κοινωνία για τη ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών σε επί-
πεδο εισοδημάτων, εργασίας και βιοτικού επιπέδου, ελέω 
μνημονίου, που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού. Η δυσαρέσκεια αυτή (που σταδιακά μετατρέπεται σε 
αγανάκτηση) σε συνδυασμό με την κοινή πεποίθηση πως οι 
πολιτικές ηγεσίες φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης 
για τα σημερινά αδιέξοδα, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγ-
μα αντίδρασης που εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, όπως 
π.χ. συλλογικές παραβατικότητες -τύπου κινήματος «Δεν 
πληρώνω»- ή μεμονωμένες ενέργειες (εν μέσω όχλου), 
όπως το γιαούρτωμα.

Το γιαούρτι 
στον  

κ. Αντιπρόεδρο
και άλλες

ιστορίες...
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Τήνος
γεύση 
Άγονη Γραμμή 
Πάνορμος,  
Ταβέρνα
Αίθριο 
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών, 
22830 23033 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Βωλάξ 
Βωλάξ, 22830 41021 
Εστιατόριο
Επίνειο 
Χώρα, 22830 24294 
Ταβέρνα
Κατώι 
Φαλατάδος, 22830 4100 
Εστιατόριο
Λεύκες 
Φαλατάδος, 22830 41335 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Μαΐστρος 
Πάνορμος, 22830 31280 
Ψαροταβέρνα
Μάρκος 
Πάνορμος, 
22830 31336, 31221 
Εστιατόριο
Μεταξύ μας 
Χώρα, 22830 24137 
Εστιατόριο
Παλαιά Παλλάδα 
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών, 
22830 23516 
Ταβέρνα
Παλέτα 
Πάνορμος, 22830 31930 
Ψαροταβέρνα
Πεντόστρατο 
Μέση, 22830 41127 
Ταβέρνα
Ρακομπερδέματα 
Φαλατάδος, 22830 41810 
Μεζεδοπωλείο
Ρόκος 
Βωλάξ, 22830 41989 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Τα Μυρώνια 
Πύργος, 22830 31229 
Μεζεδοπωλείο
Ταρσανάς 
Χώρα, 22830 24667 
Εστιατόριο
Το Ζευκί 
Χώρα, Αλεξ. Λαγούρου 6, 
22830 22231 
Εστιατόριο-Ψαροταβέρνα
Το θαλασσάκι 
Υστέρνια, 22830 31366 
Εστιατόριο
Το κουτούκι της 
Ελένης 
Χώρα, 22830 24857 
Ταβέρνα
Το Πέτρινο 
Χώρα, 
22830 41940 
Εστιατόριο

διασκέδαση
La Strata 
Χώρα, 
22830 25977 
Cafe

Sivilla 
Χώρα, 22830 22511 
Cafe-Bar
Αλλού
Άνετος φιλικός χώρος, φτιαγμέ-
νος με άποψη. Με ροφήματα, 
χυμούς, παγωτά, σάντουιτς, 
ποικιλίες να συνοδεύουν τα 
“οινοπνεύματα”. Free internet, 
γιγαντοοθόνες για τα σπορ, επι-
λεγμένη μουσική μέχρι πολύ 
αργά...
Χώρα, Δ. Δρόσου 12, 
22830 23375 
Cafe-Bar
Αερικό 
Μέση, 22830 41569 
Cafe-Bar
Αιολία 
Χώρα, 22830 25615 
Cafe
Δωδώνη 
Χώρα, 
22830 25855 
Cafe-Παγωτό
Έναστρον 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22326 
Cafe-Bar
Κουρσάρος 
Χώρα, 
22830 23963 
Bar
Κυριακάτικο 
Χώρα, Γ. Πόμερ - Γ. Γάφου, 
22830 22606 
Καφενείο

Λαμαρίνα 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22172 
Cafe-Bar
Μέλι-Γάλα 
Πύργος, 22830 31339 
Cafe-Bar
Μεσκλιές 
Χώρα, Παραλία, 22830 22151 
Cafe-Ζαχαροπλαστείο
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
Ρεμέτζο 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 25644 
Cafe-Bar

Ροδάρια 
Πύργος, 22830 31560 
Cafe-Ζαχαροπλαστείο
Το Κεντρικόν 
Πύργος,22830 31670 
Cafe-Ζαχαροπλαστείο
Φευγάτος 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 24078 
Cafe

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό  
Μουσείο Τήνου 
Χώρα, 
22830 22670 
Μουσείο
Ίδρυμα Τηνιακού 
Πολιτισμού 
Χώρα, 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

βιβλίο

Ιστορικά μυθιστορήματα που μας κόβουν την ανάσα, ιστορίες αγάπης που θα κάνουν 
και τις πιο δύσκολες ψυχές να αναστενάξουν, περιπέτειες φαντασίας που θα ανοίξουν τους 
ορίζοντές μας, κοινωνικά και πολιτικά δοκίμια, ποίηση, παιδικά αναγνώσματα… Στην 
καρδιά της Άνοιξης οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν το απαραίτητο καύσιμο για τα 
ταξίδια του μυαλού.

Μετρό 2033. Η καταστροφή έχει αγγίξει τον πλανήτη όπως ποτέ πριν. Το ανθρώπινο είδος έχει 
σχεδόν εξαλειφθεί. Οι μισοερειπωμένες πόλεις έχουν πάψει πια να είναι κατοικήσιμες λόγω της 
ραδιενέργειας. Πέρα από τα όριά τους, λένε, απλώνονται ατέλειωτες καμένες έρημοι και αποκαΐδια 
καταπράσινων περιοχών που κάποτε έσφυζαν από ζωή. Πάνω από 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε 
που το τελευταίο αεροπλάνο έκανε την τελευταία του πτήση και σκουριασμένες σιδηροδρομικές 
γραμμές εκτείνονται στους ορίζοντες χωρίς να οδηγούν πουθενά. Ο άνθρωπος έχει παραδώσει τα 
σκήπτρα για την κυριαρχία του πλανήτη σε νέες μορφές ζωής, μεταλλαγμένες και πιο ικανές να προ-
σαρμοστούν στον νέο αυτό κόσμο. Οι επιζώντες, μετρημένοι, επιβιώνουν χωρίς να ξέρουν αν είναι 
οι μόνοι που έχουν παραμείνει ζωντανοί. Κατοικούν στο Μετρό της Μόσχας, το μεγαλύτερο κατα-
φύγιο αεροπορικής επιδρομής που έχει ποτέ χτιστεί. Το τελευταίο καταφύγιο της ανθρωπότητας. Η 
ΒΕ-ΝΤΕ-ΕΝ-ΧΑ είναι ο βορειότερος σταθμός της γραμμής και παραμένει ακόμη ασφαλής. Μια νέα 
όμως απειλή ξεπροβάλλει. Στον Αρτιόμ, σε έναν νεαρό που ζει στη ΒΕ-ΝΤΕ-ΕΝ-ΧΑ ανατίθεται η 
αποστολή να εισχωρήσει στην καρδιά του Μετρό, στη θρυλική Πόλη, για να ειδοποιήσει όλους τους 
υπόλοιπους σχετικά με  τον φριχτό κίνδυνο που παραμονεύει, αλλά και να φέρει βοήθεια. Κρατάει 
στα χέρια του το μέλλον του σταθμού του. Θα καταφέρει άραγε να τους σώσει, και μαζί με αυτούς 
και όλη την ανθρωπότητα; Ένα εκπληκτικό ανάγνωσμα από τον Ντμίτρι Γκλουχόφσκι και τις εκ-
δόσεις Καστανιώτη.

Από τις ίδιες εκδόσεις, μια θαυμάσια μαρτυρία - χρονικό μιας ολόκληρης εποχής της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας, η αυτοβιογραφία της Μαρίας Μπέικου “Αφού με ρωτάτε, να θυμηθώ”. “Γεν-
νήθηκα στην Ιστιαία της Εύβοιας. Στον πόλεμο βρίσκομαι στην Αθήνα, φοιτήτρια της Ιατρικής. 
Οργανώνομαι και δουλεύω παράνομα με τον Λεωνίδα Κύρκο στο πανεπιστήμιο. Συλλαμβάνεται 
ο αδερφός μου. Οδηγείται στις φυλακές. Παρά την αντίθεση των γονιών μου, κατατάσσομαι στον 
ΕΛΑΣ. Η πρώτη μου μάχη είναι στο Καρπενήσι. Παραδίδω το όπλο μου στη Βάρκιζα. Παντρεύομαι 
τον Γεωργούλα Μπέικο. Ξαναπιάνω το ντουφέκι για να αμυνθώ, δεύτερη φορά, με το Δημοκρατικό 
Στρατό. Το αφήνω, ηττημένη πια, στα αλβανικά σύνορα και φεύγω περνώντας στο άγνωστο. Ζω 
είκοσι επτά χρόνια στη Σοβιετική Ένωση. Φοιτήτρια στο Ινστιτούτο Κινηματογραφίας της Μόσχας, 
στην τάξη του Μιχαήλ Ρομ, με το συμφοιτητή και πολύ καλό φίλο μου Αντρέι Ταρκόφσκι. Σκηνο-
θετούμε από κοινού τους Φονιάδες του Χέμινγουεϊ. Δουλεύω ως εκφωνήτρια στον Ραδιοφωνικό 
Σταθμό της Μόσχας. Είκοσι επτά χρόνια χωρίς ιθαγένεια. Ψάχνω κάποιον ν’ ακούσει την ιστορία 
μου. Τη λέω παντού. Στα όνειρά μου βλέπω ακόμα ότι τρέχω στα βουνά”.

Οι εκδόσεις Αιώρα και η γνωστή στο εξωτερικό συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων Ρόζ-
μαρι Σάτκλιφ μας προσφέρουν ένα συναρπαστικό βιβλίο με φόντο τα βόρεια σύνορα της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας και το θρύλο της Ενάτης Λεγεώνας, η οποία προέλασε στο βρετανικό βορρά για να 
συντρίψει τις φυλές της Καληδονίας, της σημερινής δηλαδή Σκοτίας, το 117 μ.Χ., και εξαφανίστηκε 
μυστηριωδώς. Χρόνια μετά, ένας νεαρός Εκατόνταρχος, ο Μάρκος Φλάβιος Ακίλας και ο φίλος 
του και παλιός του σκλάβος Έσκα ξεκινάνε ένα ταξίδι με σκοπό να ανακαλύψουν τη συνέβη στη 
θρυλική λεγεώνα και στον αρχηγό της, πατέρα του Μάρκου. Μεταμφιεσμένοι περνάνε το τείχος του 
Αδριανού και αρχίζουν να ψάχνουν το χαμένο Αετό της λεγεώνας, που φήμες λένε πως τον κρατά 
στα χέρια της μια από τις φυλές του βορρά. “Ο αετός της Αυτοκρατορίας” είναι ένα ιστορικό μυθι-
στόρημα με ενδιαφέρουσα πλοκή, ήρωες πιστούς στις ιδιαιτερότητες της εποχής τους και όμορφες 
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περιγραφές που θα σας ανταμείψει αν δώσετε λίγο χρόνο στη δράση να εξελιχθεί και 
κάνετε λίγη υπομονή μέχρι να περάσουν τα πρώτα κεφάλαια.

Στην “Περίπτωση Φίνκλερ”, ο Τζούλιαν Τρέσλαβ, ένας άσημος πρώην παραγωγός 
ραδιοφώνου του BBC και ο Σαμ Φίνκλερ, ένας δημοφιλής εβραίος φιλόσοφος, συγγρα-
φέας και άνθρωπος της τηλεόρασης, είναι παλιοί συμμαθητές. Παρά την ιδιαίτερη σχέση 
τους και τις άκρως διαφορετικές τους ζωές, δεν έχουν ποτέ χάσει ο ένας την επαφή του με 
τον άλλον καθώς και με τον παλιό τους δάσκαλο, Λίμπορ Σέβτσικ. Οι δύο έχουν χάσει τις 
γυναίκες τους κι ο ένας, ο Τρέσλαβ, έχει παραμείνει ένας ανύπαντρος δανδής. Ένα βράδυ 
που δειπνούν στο διαμέρισμα του Σέβτσικ, οι  τρεις τους μοιράζονται ένα γλυκόπικρο 
παρελθόν, νοσταλγώντας και συλλογιζόμενοι τα χρόνια που πέρασαν, τα χρόνια προτού 
αγαπήσουν και χάσουν. Η βραδιά αυτή σε συνδυασμό με ένα ατυχές γεγονός που θα συμ-
βεί στον Τρέσλαβ στο δρόμο του γυρισμού και το οποίο εκείνος θα θεωρήσει πως είναι 
δείγμα αντισημιτισμού, θα χαρίσουν στον αναγνώστη ένα υπέροχα αστείο, εξοργιστικό, 
αξέχαστο μυθιστόρημα σχετικά με τη φιλία και την απώλεια, τη σοφία και την ανθρωπιά 
που ακολουθεί τα χρόνια της ωριμότητας. Ένα ζεστό, ειλικρινές βιβλίο από τις εκδόσεις 
Ψυχογιός και τον συγγραφέα Χάουαρντ Τζέικομπσον.
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!Ο Cosmos της Σοφίας
Πολύχρωμα ρούχα, πρωτότυπα 
κοσμήματα, ιδιαίτερα αξεσουάρ. 
Όλα από γήινα υλικά. Η Σοφία 
Πονηράκη έχτισε... τον Cosmo 
ξεκινώντας από ένα κατάστημα 
ρούχων στην Ερμούπολη Σύρου 
πριν από περίπου 17 χρόνια. Τα 
ταξίδια της στην Ασία υπήρξαν 
καταλυτικά για τον σχεδιασμό και τη 
δημιουργία ξεχωριστών ρούχων, τα 
οποία πλέον πωλούνται σε δεκάδες 
καταστήματα σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. http://www.cosmosyr.com/, 
τηλ. Επικοινωνίας 22810 77080.

tips
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Μουσείο 
Κεχροβουνίου 
Κεχροβούνι, 
22830 41218, 41219, 41671 
Μουσείο
Μουσείο  
Μαρμαροτεχνίας 
Πύργος, 22830 31290 
Μουσείο
Μουσείο 
Τηνίων Καλλιτεχνών 
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,  
Μουσείο

Σαντορίνη
γεύση
Dionysos Cuisine 
Φηρά, 22860 23845 
Εστιατόριο
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
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 γλυκίσματα 
στο Cafe Χόβολη. Ανοικτά από νω-
ρίς το πρωί, σε ένα υπέροχα διακο-
σμημένο χώρο, σερβίρει ελληνικό 
μαζί με σπιτικό γλυκό του κουτα-
λιού, τσάι με αφράτο κέικ και φρε-
σκοψημένα 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

Πάρος
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
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

Μύκονος
γεύση
Blu 
Παλιό Λιμάνι, 22890 22955 
Εστιατόριο
Camares 
Χώρα, 22890 28570 
Εστιατόριο
Chez Marias 
Χώρα, Καλογερά 27,  
22890 27565-6 
Εστιατόριο
Elia 
Ελιά, 22890 71204 
Εστιατόριο
Gola 
Χώρα, 
22890 23010 
Εστιατόριο
La Medusse 
Ορνός, 
22890 24094 
Εστιατόριο

Leto Restaurant 
Χώρα, 
22890 22207, 22918 
Εστιατόριο
Mamacas 
Χώρα, 22890 26120 
Εστιατόριο
Αύρα 
Χώρα, 
22890 22298 
Εστιατόριο
Μα’ερειό 
Χώρα, 
Καλογερά 16, 
22890 28825 
Ταβέρνα
Σταύρος 
Άνω Μερά, 
22890 71577 
Ταβέρνα

διασκέδαση
Blu Blu 
Παλιό Λιμάνι, 
22890 28711 
Lounge & internet cafe
Coffee Cat 
Χώρα, 
Πλατεία Αγ. Κυριακής, 
22890 79796 
Cafe
Galleraki 
Χώρα, 22890 27188 
Bar
Music Cafe 
Παλιό Λιμάνι, 
22890 27625 
Restaurant-bar
Scarpa cafe 
Χώρα, Σκάρπα, 
22890 23294 
Cocktail bar
Veranda Club 
Χώρα, Σκάρπα, 
22890 26262 
Cocktail bar

τέχνη - μουσεία
Scala Shop Gallery 
Ματογιάννι 48, 22890 26992 
Αίθουσα τέχνης
Minima Gallery 
Πλατεία Γουμενιώ, 22890 23236 
Αίθουσα Τέχνης
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Δήλου 
Νήσος Δήλος, 22890 22259 
Μουσείο
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Μυκόνου 
Χώρα, 22890 22325 
Μουσείο
Δημοτική Πινακοθήκη 
Μυκόνου  
Ματογιάννι 45,  
22890 27190 
Αίθουσα Τέχνης
Λαογραφικό Μουσείο 
Κάστρο, 
22890 22591 
Μουσείο
Ναυτικό Μουσείο  
Αιγαίου 
Ενόπλων Δυνάμεων 10, 
22890 22700 
Μουσείο

Σύρος
γεύση 

Clandestino

Νοτιοαμερικανικό και μεξικά-
νικο φαγητό, σπέσιαλ λατινικά 
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,
6934737209 
Εστιατόριο-bar
Grill

Καλοψημένα, ζουμερά κρέατα 
στα κάρβουνα, ψητά λαχανι-
κά και τυριά, φρέσκες δρο-
σερές σαλάτες από τη μεγάλη 
ποικιλία του salad bar σ’ ένα 
χώρο επίσης δροσερό και μο-
ντέρνο.
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 6,
22810 82202 
Εστιατόριο
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
Άμβυξ

Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο
Αλλού Γυαλού

Κίνι,
22810 71196
Εστιατόριο
Δωδώνη

Ερμούπολη,  
πλ. Κανάρη,
22810 87684 
Παγωτό
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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
Η στρίγγλα που’φαγε 

αρνάκι

Αζόλιμνος,
22810 81588 
Εστιατόριο

Ηλιοβασίλεμα

Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325 
Εστιατόριο
Θεία Μέθη

Η Θεία Μέθη ξεφεύγει από 
φαγάδικο και μεζεδάρει στη 
γεύση! Καθημερινά -εκτός Δευ-
τέρας- παραδοσιακή, ρεμπέτικη 
και κρητική μουσική.
Ερμούπολη, Χίου 43,
6908 520165 
Μεζεδοπωλείο
Κουζίνα

Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150 
Εστιατόριο
Μάσα σούρα

Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 81744 
Μεζεδοπωλείο
Νησιωτοπούλα

Ερμούπολη, Πλ. παπάγου
22810 81214 
Εστιατόριο-Ταβέρνα
Ξανθομάλλης

Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου & 
Ι. Καποδίστρια
Ταβέρνα

Οινοπνεύματα

Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 9,
22810 82616 
Μεζεδοπωλείο
Περι Ουσίας

Ερμούπολη,
6936719929 
Μεζεδοπωλείο
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
Στου Νικόλα

Χρούσσα,
6932763778 
Ταβέρνα
Συλιβάνης

Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015 
Εστιατόριο
Τα Γιάννενα

Ερμούπολη, παραλία,
22810 82994 
Ψητοπωλείο

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
Της Φιλομήλας

Ανοιχτά από Παρασκευή 
μεσημέρι έως Κυριακή αργά 
το απόγευμα. Από 1η Μαΐου 
ανοικτά καθημερινά. Πα-
ρασκευές βράδυ το μουσικό 
σχήμα ΜΠΑΝΤΑ-Ν.Α.Α. 
με έντεχνο, ρεμπέτικο και 
σμυρναίικο.
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 114,
22810 85058 
Αναψυκτήριο
Το μικράκι... 

που μεγάλωσε

Ερμούπολη, 
Θερμοπυλών & Φολεγάνδρου,
22810 85840 
Μεζεδοπωλείο
Το Πέτρινο

Ερμούπολη, 
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 9,
22810 87427 
Ταβέρνα
Φαληράκι

Ερμούπολη, Δίπλα στο εργο-
στάσιο της ΔΕΗ,
22810 81881-2 
Πιτσαρία

διασκέδαση
Boheme del mar

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83354 
Cafe-Bar

Belle Époque

"Εδώ δεν υπάρχουν ξένοι, 
παρά μόνο φίλοι που δεν 
έχουν γνωριστεί ακόμα". Στο 
κέντρο της Ερμούπολης, αρ-
χίζει το ταξίδι στη δική μας 
"Ωραία Εποχή" με διαφορε-
τικές προτάσεις για όλες τις 
ώρες της ημέρας, συνδυάζο-
ντας την παράδοση της Σύρου 
με γαλλικές πινελιές.
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388 
Café & more
Cocoon

Ερμούπολη,
22810 85270 
Cafe
Cozy

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
22810 83991 
Cafe-Bar
Cafe Greco

Ερμούπολη,
22810 81513 
Cafe
Delice

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

se 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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Coffee Island

Ένας “ζεστός” χώρος για 
να τα πείτε με την παρέα 
σας και να απολαύσετε έναν 
καφέ συνοδευόμενο με το 
αγαπημένο σας γλυκό, κρέπα 
ή βάφλα, σε ένα ήρεμο παρα-
δοσιακό σοκάκι της Ερμού-
πολης με τις βοκαμβίλιες να 
κυριαρχούν.
Ερμούπολη, 
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 6,
22810 82972 
Cafe
Django

Ερμούπολη, 
Χίου,
22810 82801 
Cafe-Παγωτό
Jar

Ερμούπολη, 
Εμ. Ροΐδη 16,
22810 79225 
Cafe

Kimbara

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 81513 
Cafe-Bar
Like Home

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη 40Α,
22810 87838 
Cafe
Liquid

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
Cafe-Bar
Macao

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
22810 88140 
Cafe-Bar
Okio

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 84133 
Cafe-Bar
Plaza

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 85337 
Cafe
Ponente

Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,

22810 81700 
Cafe-Bar
San Telmo

Ερμούπολη, 
Μήλου 3
Traditional & tango bar
Seven30

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη 30Α,
22810 83949 
Cafe-Bar
Severo

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη,
22810 88243 
Cafe-Bar
Scritto

Χίου 25, 
Αγορά Ερμούπολης,  
Cafe-Bar
Tramezzini Cafe

Ερμούπολη, 
Θ. Σπερχειού & Μήλου 1,
22810 89399 
Cafe
Αγορά

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 88329 
Bar
Ελληνικόν Καφενείον

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,

22810 87550 
Παραδοσιακό Καφενείο
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
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 

Αγιογραφίας

Άνω Σύρος, 
Πιάτσα,
22810 88658 
Αίθουσα τέχνης
Έκθεση  

Παραδοσιακών 

Επαγγελμάτων

Άνω Σύρος,
22813 60952 
Μουσείο
Ενυδρείο

Κινι,
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
“Τo Καράβι”

Άνω Σύρος, 
Πιάτσα
22810 84230 
Χώρος Τέχνης

se

Σύρος
Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον της Φιλομήλας

Άνω Σύρος κΕπ Άνω σύρου, δημαρχείο, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά 

“Η καμάρα” Ερμούπολη δημοτική Βιβλιοθήκη, πνευματικό κέντρο, 

Θέατρο απόλλων, κιν/φος παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, 

Βιβλιοπωλείο “κόκκινη κλωστή δεμένη”, Βιβλιοπωλείο σελεφαΐς, 

γ. Βέλλης κόσμημα-Έργα τέχνης, Μουσικά Όργανα Yajam, Cafe Belle Époque, 

Cafe Jar, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe-bar Boheme del 

Mar, καφέ-Ζαχαροπλαστείο στέλλας, καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, γρηγόρης 

Μικρογεύματα,  γλυκοπωλείο-ουζερί στης νινέττας, Εστιατόριο-bar Clandestino, 

Εστιατόριο Grill, Εστιατόριο πέτρινο, Εστιατόριο καστρί, Μεζεδοπωλείο Θεία Μέθη, 

οινοπνευματοπωλείον κριτσίνη, Φωτογραφείο Photo-Shop, ταξιδιωτικό πρακτορείο 

TeamWork, ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Hondos 

Center, Super Market παλαμάρης, Super Market Βιδάλης 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, Scala Shop Gallery, 

Cafe-bar Galleraki, Μίνι Μάρκετ γέμελος, Island 

Myconos Travel Αργύραινα γρυπάρειο πολιτιστικό κέντρο 

Νάξος
Super Market Βιδάλης 

Πάρος
Παροικιά δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis, 

Coffeeshop, ταξιδιωτικό πρακτορείο Meltemi, ταξιδιωτικό πρακτορείο Polos Tours, 

περίπτερο διανομής τύπου, Super Market Βιδάλης 

Aντίπαρος Vicky's Ice Cream, Cafe ναυάγιο

Τήνος
Ξινάρα δήμος Εξωμβούργου Πύργος τύπος-ταχυδρομικό πρακτορείο  
Χώρα Ίδρυμα τηνιακού πολιτισμού, Super Market Βιδάλης, Super Market παλαμάρης, 

Cafe-bar αλλού, Cafe Μονοπώλιο, Μικρό καφέ, καφενείο κυριακάτικο, 

ταξιδιωτικό πρακτορείο αλοιμόνου, ταξιδιωτικό πρακτορείο Malliaris Travel, 

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 Μεγαλοχώρι οινοποιείο Μπουτάρη

Αθήνα
ταβέρνα του οικονόμου - Άνω πετράλωνα, Bartesera - κέντρο

Το Serious  κυκλοφορεί και στα πλοία της NEL LinesΑίολος Κεντέρης ΙΙ και Aqua Jewel και τηςAegean Speed LinesSpeedrunner III

Zητήστε μας 
το serious

> info@serious.gr

> 22810 79449

το

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα 
στα παρακάτω σημεία




