
     Φεστιβάλ Πολιτισμού

                                                                    συνέντευξη  
Nicole Garcia

Ο χορογράφος

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ

 2
0

1
1

 -
 #

1
9

antanaclasis στη Μύκονο

 Σύρος, Τήνος, Νάξος, Πάρος

Renato Zanella
και η χορεύτρια
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το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο του 

Κωνσταντίνου Δεμερτζή

Ο Κωνσταντίνος Δεμερτζής γεννήθηκε στην Αθήνα 

το 1970. Ζει και εργάζεται στην Τήνο.

Από 3 έως 24 Ιουλίου εκθέτει τα έργα του στο 

καφενείο Κυριακάτικο στη Χώρα Τήνου. 

Οι Ταξιδεμένες Πόλεις αποτελούνται από 

ζωγραφικά έργα , λάδι σε μουσαμά και ξύλινες 

πολύχρωμες πόλεις φτιαγμένες από σανίδες 

παιδικών κρεβατιών.

04 // Ατζέντα 

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

06 // Αντανακλάσεις στη Μύκονο

07 // Φεστιβάλ στη Νάξο

08 // Σύρος Πολιτισμός

Το νέο ενιαίο Φεστιβάλ 

10 // Συνέντευξη Nicole Garcia 

Ατενίζοντας τη Μεσόγειο

12 // Στην ξεχωριστή Τήνο

14 // Ραντεβού στο Πάρκο Πάρου

 

16 // Ο χορός ταξιδεύει στο Αιγαίο

Συνέντευξη Ρενάτο Τζανέλα, Μαρία Κουσουνή

18 // Τέχνης Έργα

Εικαστικά στη Σύρο

20 // Χάσμα πολιτικής και πραγματικότητας

22 // Μήδεια, Τραβιάτα, Κάρμινα Μπουράνα, Ρόουζ

Φεστιβάλ Αιγαίου

24 // Ηχοτόπια που χρήζουν ακρόαση

26 // Πάνω από τα κύματα

της Χρυσής Πυρουνάκη

 

27 // Οδηγός Νησιών – Seriously

Τάσεις, προτάσεις
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Στις παρυφές του όρους Πατέρα, λίγο έξω από τη Μάνδρα Αττικής, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από 
την αγανάκτηση, το θυμό, τα ασύστολα ψέμματα, τις ανυπόστατες υποσχέσεις, την απανθρωπιά των 
κυβερνώντων, μια κοινωνία ανθρώπων επιμένει να επιβιώνει, να κάνει όμορφα πράγματα, να μοιράζεται, να 
εξαντλείται, να απολαμβάνει.

Εθελοντές και φιλοξενούμενα παιδιά, μοιράζονται την ίδια ζωή. Κοινωνικές, οικονομικές δυσκολίες, 
φυλετικές, γλωσσικές, θρησκευτικές διαφορές δεν στέκονται αρκετά σημαντικές για να μην επιτρέψουν στην 
ανθρώπινη φύση να είναι ελεύθερη, να σκέφτεται και να πράττει έξω από φόρμες, “πρέπει” και κοινωνικές 
συμβάσεις. 

Η μυρωδιά του πεύκου, η λάμψη των αστεριών, το παιδικό χαμόγελο, το εφηβικό κλάμα, η μεσημβρινή 
ραστώνη του ενήλικα συνθέτουν την ομορφιά, που στη ζωή είναι ικανή να κάνει τους αγώνες μας να έχουν 
στόχο, αντοχή στο χρόνο και τελικά αποτέλεσμα.

Οι πλατείες είναι γεμάτες και αυτή η χούφτα ανθρώπων είναι αρκετή γιατί λέει “όχι” στην αναγκαστική 
μιζέρια, τρέφεται από τη χαρά και αντιστέκεται στη χρόνια προσπάθεια εξαθλίωσης.

4-24 Ιουλίου 2011
Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά Χαρούμενα Νιάτα
www.kataskinosi.gr

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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ατζέντα ατζέντα

05se se

Eάν θέλετε να παρουσιάσουμε 

τις εκδηλώσεις που οργανώνετε 

(εκθέσεις, συναυλίες, 

παραστάσεις, κοινές δράσεις 

κ.α.) ενημερώστε μας με e-mail 

στο agenda@serious.gr

agenda

Ιούλ ιος
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  
Χαρούμενα Παιδιά 
Χαρούμενα Νιάτα

140 παιδιά και 60 εθελοντές από 

25 χώρες του κόσμου για 21 

μέρες θα μοιραστούν και φέτος 

όλοι μαζί τη χαρά στην Κατα-

σκήνωση στο βουνό Πατέρας. 

Οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα 

Παιδιά - Χαρούμενα Νιάτα 

λειτουργούν εδώ και 79 χρόνια, 

ενάντια στις δυσκολίες της κάθε 

εποχής, προσφέροντας αφιλοκερ-

δώς το χαμόγελο σε χιλιάδες παι-

διά με οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα. 

http://www.kataskinosi.gr

Πάρος
H 1η Διεθνής Ακαδημία Τζαζ στην 

Πάρο παρουσιάζει τη συναυλία 
“Paris-Paros Project” στο Θέατρο 
Πάρκου “Αρχίλοχος” στις 21.30.

8

Τήνος
Το θεατρικό έργο 
“Γιαννούλης Χαλεπάς: 
Η κοιμωμένη μου”, του 
συγγραφέα Γιώργου 
Χριστοδούλου, πα-
ρουσιάζεται στο χωριό 
Βεναρδάδος.

Σύρος
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αιγαίου πα-
ρουσιάζεται, το μπαλέτο “Η Επιλογή της 
Μήδειας”, βασισμένη στην μουσική από 
την όπερα Μήδεια του Μίκη Θεοδωρά-
κη. Στο Θέατρο Απόλλων στις 21.00.

24

Σύρος
Συναυλία με τίτλο “Το πάθος της 

παράδοσης και η μαγεία του μύθου” με 
το συγκρότημα ιρλανδέζικης μουσι-

κής Celtoi στο Κηπάριο 
Μεταμόρφωσης στις 

21.00. Στο πλαίσιο του 
18ου Φεστιβάλ Κιθάρας 

Ερμούπολης. 6

Τήνος
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 
“Ένα εργαλείο που το λέγαν αργαλειό” 
οργανώνει το Λαογραφικό Μουσείο 
Τριποτάμου. Για παιδιά 7 έως 12 χρό-
νων, ώρες 11.00 και 12.00.

3

2
0

Τήνος
Το Eργαστήρι Tεχνών 
Aιγαίου θα παρουσι-
άσει στα Λουτρά μια 
παράσταση χορού με 
βάση την παραδοσια-
κή μουσική.1

Σύρος
Μουσικοχορευτική 
βραδιά από τους 
πολιτιστικούς συλ-
λόγους Φοίνικα και 
“Ο Ποσειδών”. Στην 
έπαυλη Τσιροπινά 
(πρώην Δημαρχείο 
Ποσειδωνίας) στις 
21.00.9 Κύθνος

Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής του 
Νίκου Γεωργιάδη, με τίτλο “Εικαστικό 

ταξίδι”, υπό την αιγίδα της Ένωσης 
Γυναικών Κύθνου. Στο Άλσος της Χώ-

ρας  έως 15/8, απογευματινές ώρες.

10

Τήνος
«Ένα κορίτσι φτερουγίζει στον Κεραμει-
κό». Ο Χρήστος Μπουλώτης αφηγείται 
την ομώνυμη ιστορία και η ομάδα Χο-
ρόνδε παρουσιάζει χορευτικό θέαμα με 
έμπνευση αρχαιοελληνική. Στο Μουσείο 
Μαρμαροτεχνίας (Πύργος) στις 19.30.

22

*

Κέα
Αφήγηση παρα-
μυθιών από τον 
Δημήτρη Πρού-
σαλη με τίτλο 
“Της θάλασσας τα 
κύματα θα φέρουν 
ιστορίες...” στο 
πλαίσιο της 9ης Γιορτής Παραμυθιών. 
Στην πηγή στα Ελληνικά στις 21.30.

4 Σύρος
Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής της 
Όλγας Χανδέλη με τίτλο “Μνήμες και 

σπαράγματα” στην Αίθουσα Τέχνης 
Ερμούπολη. Από 4 έως 14 Ιουλίου.

5 Μύκονος
Τζαζ συναυλία στο Ανοι-
κτό Θέατρο Λάκκας στις 
21.00, με το σαξοφωνί-
στα, τραγουδιστή και συν-
θέτη Δημήτρη Βασιλάκη 
και guest star τη τζαζ 
ντίβα Juliet Kelly.

7

Σύρος
Συναυλία του Γιάννη Αγγελάκα στο 
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου. Έναρξη 
στις 21.00.

11 Τήνος
Η Θεατρική Ομάδα Τήνου ζωντανεύει 
το παραμύθι “Τα καινούργια ρούχα 
του Αυτοκράτορα” του Χάνς Κρίστιαν 
Άντερσεν στα Λουτρά. 13

Τήνος
Έκθεση του Κωνσταντίνου Δεμερτζή 
στο Κυριακάτικο Καφενείο στη Χώρα. 
Από 3 έως 24 Ιουλίου.

15
Νάξος
Εγκαίνια έκθεσης με 
επεξεργασμένες εικόνες 
από το φωτογραφικό 
αρχείο του Μουσείου 
Μπενάκη, με τίτλο “Συρ-
τάρι XXII - Φωτογραφίες 
σε αποσύνθεση”. Στον 
Πύργο Μπαζαίου έως τις 
2 Σεπτεμβρίου.2

3

Μύκονος
Έκθεση κοσμημάτων της 
Άρτεμης Σιδερίδου με τίτλο 
“Παιχνίδια” στη Scala 
Gallery. Έως 31 Ιουλίου.2

5

Σύρος
Έκθεση χειροποίητου κοσμήματος και 
εικονογράφησης με τίτλο “Γυναίκες του 
κόσμου” από τις Fedralita και Λίλιαν 
Συρίγου, στο χώρο του Πνευματικού 
Κέντρου  Άνω Σύρου. Από 25 έως 31 
Ιουλίου.

2
7 Τήνος

Η μαγεία του Flamenco, θα ζωντανέ-
ψει μέσα από τη μοναδική φωνή του 
Alfredo Tejada, τον εντυπωσιακό χορό 
της Ελένης Γιαννοπούλου και τη δυ-
ναμική κιθάρα του Alejandro Chacon. 
Στα Λουτρά στις 21.00.

29

Νάξος
Μια περιπλάνηση στον κόσμο της τζαζ 

με τη σύμπραξη του τρομπετίστα και 
συνθέτη Markus Stockhausen των τρι-
ών βιρτουόζων μουσικών. Στον Πύργο 

Μπαζαίου στις 21.30.

30
Πάρος

Σε μια μοναδική 
συναυλία η Μόνικα 
θα ερμηνεύσει δικά 

της κομμάτια και 
διασκευές αγαπημέ-

νων της τραγουδιών. 
Στο Θέατρο Πάρκου 

“Αρχίλοχος” στις 
21:30.
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Στις 7 Ιουλίου στο Ανοικτό Θέατρο Λάκκας, ο σαξοφωνίστας, τραγουδιστής και συν-
θέτης Δημήτρης Βασιλάκης που έχει χαρακτηριστεί “Έλληνας θεός της τζαζ” από το 
BBC Music Magazine παρουσιάζει το καινούργιο του άλμπουμ που περιλαμβάνει δια-
σκευές τραγουδιών που έχουν σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή, όπως το Nature Boy του 
Nat King Cole, το Across The Universe των Beatles, το Light My Fire των Doors, το 
Four Women της Nina Simone κ.ά, επιλογές από τις βραβευμένες του συνθέσεις, αλλά 
και ενορχηστρώσεις του που έχουν ηχογραφηθεί στη Νέα Υόρκη από κορυφαίους κοσμο-
πολίτες της τζαζ. Special guest, η “μαύρη” φωνή της Βρετανίδας τζαζ ντίβας Juliet Kelly 
που θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια, αλλά και κομμάτια από τους προσωπικούς της 

δίσκους Aphrodite ’s child και Delicious Chemistry.
Δημήτρης Βασιλάκης (σαξόφωνο/φωνητικά), Juliet Kelly (φωνητικά), Μάνος Σαρι-

δάκης (πιάνο), Μάνος Λούτας (μπάσο), Γιώργος Πολυχρονάκος (τύμπανα). 

Στον διασημότερο ελληνικό προορισμό, εκεί που τα ολόλευκα 
κυβόσχημα σπίτια αντανακλούν το φως του ήλιου κάνοντάς το να 
λάμπει σε όλο το Αιγαίο, διοργανώνεται φέτος για πρώτη χρονιά το 
φεστιβάλ “Αντανακλάσεις”, υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου και με 
την υποστήριξη του Γρυπάρειου Πολιτιστικού Κέντρου. 

Τέσσερις “φωτεινές” συναυλίες, δύο κλασικής, μια τζαζ και μια ελληνικής μουσικής, δώδεκα καλλιτέχνες διεθνούς φήμης από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό που τιμούν την πρώτη αυτή διοργάνωση με τη συμμετοχή τους και μας καλούν σε μουσικές διαδρομές στο νησί της Μυκόνου έως τον Οκτώβριο. 

Dimitri Vassilakis quartet…featuring Juliet Kelly / “Delicious Chemistry Across The Universe” 

info
> Ανοικτό Θέατρο Λάκκας

> 7 Ιουλίου  > Ώρα έναρξης 21.30

> Τιμές εισιτηρίων 15 €, 10 € (φοιτητικό)

Καλοκαίρι στη Σκάλα
Έκθεση γλυπτικής του Γιώργου Κυπρή με τίτλο “Vanity”, έως τις 14 Ιουλίου. Ο καλλιτέχνης 
παρουσιάζει αυτή τη φορά ένα εικαστικό θέμα στο οποίο η ως τώρα πολύχρονη μελέτη του για 
τα ψάρια δίνει τη θέση της σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό αντικείμενο έρευνας. Με υλικά κυρίως 
το ατσάλι, τον σίδηρο και το πλέξιγκλας, o Κυπρής δεν αγγίζει επιδερμικά, αλλά καταγράφει και 
καταθέτει, σχεδόν καταγγέλλει, με τον μοναδικό του τρόπο το κατ’ αποκλειστικότητα ανθρώπινο 

χαρακτηριστικό της ματαιοδοξίας. Αμέσως μετά και έως τις 24 Ιουλίου στη Scala εκτίθενται έργα 
ζωγραφικής της Σοφίας Γαϊτάνη. Η έκθεση “Girls”, περιλαμβάνει ξέγνοιαστα, όμορφα, λαμπερά, 

κεφάτα, δυναμικά, στιλάτα, κορίτσια που ποζάρουν κάτω από τον ήλιο, ξαπλώνουν στις παραλίες και 
κάνουν βόλτα στα σοκάκια της πιο ωραίας γειτονιάς του κόσμου. Τα έργα αντλούν την έμπνευσή τους 

κυρίως από τη σύγχρονη καλοκαιρινή ζωή στη Μύκονο, ενώ παράλληλα υπάρχει αναφορά στην παράδοση και τον πολιτισμό του νησιού με τη ματιά και τον τρόπο που χαρακτηρίζει τη 
δουλειά της  ζωγράφου. Από τις 25 έως 31 Ιουλίου, ο χώρος θα πλημμυρίσει “Παιχνίδια”  - κοσμήματα της Άρτεμις Σιδερίδου. Πρόκειται για μια σειρά εμπνευσμένη από τον κόσμο 
των παιδιών. Η καλλιτέχνης, με τη διάθεση να παίξει κυρίως με τα συναισθήματα των μεγάλων, ανασυνθέτει παιχνίδια δημιουργώντας κοσμήματα με πνεύμα ανακύκλωσης.

info> Scala Gallery    > Ματογιάννι 48, Μύκονος     > Ωράριο λειτουργίας:10.00-24.00     > www.scalagallery.gr  

11ο Φεστιβάλ Νάξου
Συρτάρι  XXII / Φωτογραφίες σε αποσύνθεση

Έκθεση με επεξεργασμένες εικόνες από το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, ξεκινά 
στις 23 Ιουλίου στον Πύργο Μπαζαίου. Οι διοργανωτές ανατρέχουν στο φωτογραφικό αρχείο του 
Μουσείου Μπενάκη και μαζί με τους επιμελητές του, ανασύρουν ένα πρωτότυπο όσο και αξιοπρό-
σεκτο υλικό.

 Πρόκειται για φωτογραφίες, που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα εκτίθονταν ποτέ: εικόνες που 
παρά την ακρίβεια της φωτογραφικής περιγραφής έχουν χάσει το αφηγηματικό τους περιεχόμενο. 
Τα “κατεστραμμένα” αρνητικά προσεγγίζονται εκ νέου και αποτυπώνονται σε εικόνες με έντονο 
αισθητικό ενδιαφέρον.  

Η φθορά του χρόνου πάνω τους δένει αρμονικά με τον πύργο του 17ου αιώνα, όπου φιλοξενούνται. 
Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, ο θεατής καλείται να δει πέρα από τις φθορές και να δώσει τη δική του ερμηνεία, 
να προχωρήσει σε μια προσωπική ανάγνωση, να ανακαλύψει την ομορφιά τους. Έτσι, θ’ ανακαλύψει το ουσιαστικό μέσα στο εναπομείναν ελάχιστο.

“Less is more” είναι άλλωστε, το θέμα του φετινού Φεστιβάλ Νάξου, που χαρακτηρίζεται από παρουσιάσεις με πληρότητα αν και είναι μινιμαλιστικών προδιαγραφών.

info
> 23 Ιουλίου έως 2 Σεπτεμβρίου     > Καθημερινά 10:00 με 17:00

> Επιμέλεια: Λεωνίδας Κουργιαντάκης, Αλίκη Τσίργιαλου       > Οργάνωση: Μάριος Βαζαίος 

> Διοργάνωση: ΑΙΩΝ Πολιτιστικός Οργανισμός – Μουσείο Μπενάκη

Aegean jazz concert 

Μια περιπλάνηση στον κόσμο της τζαζ με τη σύμπραξη σπουδαίων μουσικών. Πρό-
κειται για τον διάσημο Γερμανό τρομπετίστα και συνθέτη Markus Stockhausen και τους 
Έλληνες βιρτουόζους Γιώργο Καλούδη στο τσέλο, Βασίλη Ρακόπουλο στην κιθάρα και 
Τάκη Φαραζή στο πιάνο. Η μουσική παρουσία του Stockhausen απλώνεται σε ένα ευρύ 
πεδίο που δεν αφορά μόνο τη λεγόμενη ευρωπαϊκή τζαζ, αλλά αγκαλιάζει την ηλεκτρονική 
ή (και) τη συμφωνική μουσική, την εφαρμοσμένη και multimedia τέχνη κ.ά. Ασκώντας 
μάλλον μια «ηχητική γλυπτική», ο Stockhausen εκτείνει την καλλιτεχνική του εκφραστική 
σε ένα ευρύ φάσμα, το οποίο ξεκινάει από την αβανγκάρντ και καταλήγει στις ιδιαίτερες 
πινελιές της μουσικής.

info
> Σάββατο 30 Ιουλίου    > Ώρα έναρξης 21:30  > Πύργος Μπαζαίου

> Διοργάνωση Πολιτιστικός Οργανισμός ΑΙΩΝ
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Αφιέρωμα στον Μητσάκη στις 5 Ιουλίου στο Συριανών Καφεποτείον. Στις 10 Ιουλίου 
“από τη Μουσκάτ στη Σύρο” με τους S. Alras, Yalharasi, W. Aldhanki. “Ο Γιάννης Αγ-
γελάκας στη Γειτονιά του Μάρκου” στις 11 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου. 
Στις 14 Ιουλίου “τα αγαπημένα του Στέλιου” στο Τσιπουράδικο 50-50, στην Άνω Σύρο. 
“Σολίστες της Μεσογείου”: Cihan Turkoglu, Solis Barki 
στις 18 Ιουλίου στην Άνω Σύρο. Στις 31 Ιουλίου ει-
καστικοί διαβάζουν αγαπημένους συγγραφείς: 
ο Κώστας Τσόκλης διαβάζει Αλέξανδρο Πα-
παδιαμάντη στη Μονή Αδελφών του Ελέ-
ους στην Ερμούπολη.

πρόγραμμα
> Σύρος Πολιτισμός  
    (τον Ιούλιο μεταξύ άλλων) 

Φεστιβάλ “Σύρος Πολιτισμός”

συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιούc b a

Τρία επιτυχημένα φεστιβάλ ενώνονται και από φέτος υπό κοινή διοργάνωση -όπως ο Καλλικράτης επέβαλε- 
συγκροτείται στο δήμο Σύρου - Ερμούπολης ένα άκρως ενδιαφέρον και πολυαναμενόμενο καλλιτεχνικό γεγο-
νός. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Θέμης Ροδαμίτης μιλάει για τους στόχους, το πρόγραμμα και τις 

προσδοκίες από το “Σύρος Πολιτισμός”.

> Ποια είναι η φιλοσοφία του ενιαίου νέου φεστιβάλ 
που ξεκινά στην Σύρο;

Κοιτάξτε, είναι ένα ενιαίο φεστιβάλ κάτω από τον τίτλο “Σύρος-
Πολιτισμός”, ένα ξεκίνημα προς μια νέα εποχή όπου αφήνουμε 
πίσω μας ό,τι μας βαραίνει και ξεκινάμε όλοι μαζί από δημιουργι-
κές αφετηρίες. Τα “Ερμουπόλεια” θα ανανεωθούν και θα εμπλου-
τιστούν αποτελώντας ένα σημείο διαλόγου πολιτισμών, σ’ ένα βε-
βαίως αστικό περιβάλλον. Οι “Γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη” 
θα διατηρήσουν το χαρακτήρα του λαϊκού πολιτισμού που έχουν 
μέχρι και τώρα, που είναι ένας χώρος συνάντησης καλλιτεχνών, 
όπου θα έχουν τη θέση τους δημιουργίες από τους ντόπιους αλλά κι 
από τους επισκέπτες. Τα δε “Ποσειδώνεια” θα έχουν μια αναφορά 
στη θάλασσα. Όλα αυτά μαζί, οι τρεις αυτές ενότητες, θα αποτε-
λέσουν έναν ενιαίο θεσμό και θα αναδείξουν μαζί ότι το κυρίαρχο 
προϊόν του τόπου είναι ο πολιτισμός. Όλοι μας, μαζί με τον νεοσύ-
στατο Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Σύρου, με πρόεδρο τον 
Γιάννη Κεράνη, συμμετέχουμε ενεργά στην υλοποίηση αυτής της 
σημαντικής προσπάθειας.

> Ποια είναι τα στοιχήματα;
Το όραμα στον άνθρωπο και τη συνοχή στην κοινωνία το δίνει ο 
πολιτισμός - αυτό είναι το “βαρύ πυροβολικό” της,  το μέσον με το 
οποίο πρέπει να βαδίσουμε προς την ανάπτυξη. Μέσα από τον πο-
λιτισμό ξεπηδούν διάφορες δράσεις - ακόμα και η πολιτική από τον 
πολιτισμό μπορεί να ξεκινήσει. Αν δε γίνεται αυτό, παρεκτρέπεται. 
Η τέχνη είναι η μεγάλη ομπρέλα, αυτή μας ενώνει, ανεξάρτητα 
από ιδέες και ιδεοληψίες. Εκείνη δίνει τον παλμό, τον χτύπο της 
καρδιάς προς την αισθητική, την ομορφιά. Και η ομορφιά είναι η 
ίδια μας η ζωή, κάνει τον άνθρωπο να νιώθει δυο φορές άνθρωπος. 
Αυτό είναι το όραμα και είμαστε αρκετοί άνθρωποι εδώ που πα-
λεύουμε, με τις ίδιες αξίες, γι’ αυτό πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε 
το στοίχημα.

> Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία διοργάνωσης φεστιβάλ σε πολ-
λές περιοχές της Ελλάδας. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της 
Σύρου;
Κοιτάξτε, έρχομαι από την αγαπημένη μου Τήνο. Γνωρίζω καλά 
τις Κυκλάδες. Η Σύρος έχει μια πολύ πλούσια ιστορία, είναι ένας 
πολύ όμορφος τόπος, πολύ ζωντανός. Έχει παρέες καλλιτεχνικές, 
κάτι που δε συμβαίνει σε πολλά μέρη. Αυτό είναι το ζωντανό της 
στοιχείο και πρέπει να αξιοποιηθεί τα μέγιστα, η δυναμική αυτή 
να συνεχίσει να υφίσταται αλλά από καλύτερη θέση. Κι εμείς θα 
παίξουμε αυτό το ρόλο, θα δώσουμε το βήμα, ώστε η Σύρος να 
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλά-
δας. Θα δείτε μέσα στις παραγωγές που κάνουμε ότι είναι ιδιαίτε-
ρες. Σκεφτείτε τη βραδιά που είναι αφιερωμένη στον Κοέν όπου 
θα τραγουδήσει η Μαρία Ναυπλιώτου στο Θέατρο Απόλλων, τον 
Δημήτρη Καταλειφό που θα διαβάσει Ευάγγελο Ρούσσο και αρ-

χαία ελληνική γραμματεία μπροστά στο σπίτι  του Νίκολας Κάλας, 
κάτω από τους ήχους του τσέλου. Σκεφτείτε τις βραδιές δίπλα στο 
κύμα όπου θα αποκαλύψουμε μουσικά τη σχέση του Κολ Πόρτερ 
με τον Μάνο Χατζιδάκι και κάτω από το γεμάτο φεγγάρι θα τρα-
γουδήσουμε τραγούδια που “έδεσαν” ανθρώπινες σχέσεις με πάθος 
από τα χρόνια  της αθωότητας. Θα απολαύσουμε αφηγήματα του 
Στέλιου Μάινα στην αυλή των Αδελφών του Ελέους, με συνοδεία 
τεσσάρων κλαρινέτων. Θα δείτε ότι η Σύρος παρουσιάζει δυνατές 
παραγωγές, ειδικά σχεδιασμένες για αυτήν. Από τη μια, λοιπόν το 
Αιγαίο, από την άλλη ο κόσμος, κάπου ανάμεσα η Σύρος που μπο-
ρεί να αποτελέσει έναν γόνιμο τόπο.

> Είναι μια διοργάνωση που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση 
με το κοινό, ενώ υπάρχει η αίσθηση της προσπάθειας το φεστι-
βάλ να πάει παντού. Πιστεύετε ότι θα πετύχει το εγχείρημα;
Μακάρι μέσα από τη μουσική να αναδεικνύαμε και τα ωραία το-
πία, τα ωραία σπίτια, ακόμα και τις λεπτομέρειες που μπορεί να 
κρύβει ο κάθε τόπος. Ο στόχος είναι να δείξουμε ότι η μουσική 
παντρεύεται με την ομορφιά όπου κι αν βρίσκεται. Δεν είναι μόνο 
για μια αίθουσα μουσικής, ίσως να μπορεί να αποδοθεί καλύτερα 
σε ένα ηλιοβασίλεμα, σ’ ένα ξημέρωμα, σ’ ένα σημείο μέσα στα 
πεύκα. Νομίζω ότι αλλιώς βιώνεται η μουσική και γενικά η τέχνη 
μέσα στη φύση. Ο στόχος είναι να είμαστε μέσα στο φυσικό παλμό 
του ανθρώπου, δηλαδή δίπλα στη φύση. Όσο αυτό είναι δυνατόν, 
θα το προσπαθήσουμε.

> Η “γεωγραφική απλωσιά” που παρουσιάζει το φεστιβάλ συ-
νοδεύεται και από ποικιλία δράσεων. Μπορείτε να μας δώσετε 
μια αίσθηση από αυτές τις διαφορετικές εκδηλώσεις που ορ-
γανώνετε;
Σας είπα ήδη κάποιες νωρίτερα, αλλά θα προσθέσω μερικές. Υπάρ-
χουν οι βραδιές στα κουτούκια, αφιερώματα σε φυσικό ήχο σε 
σημαντικούς δημιουργούς: Βαγγέλης Παπάζογλου, Μητσάκης, ο 
Πειραιάς και το ρεμπέτικο, ο Στέλιος Καζαντζίδης, κτλ. Από την 
άλλη μεριά, γνήσιοι αφηγητές λένε παραμύθια και τραγουδούν αυ-
θόρμητα, μουσικοί που ξεχύνονται κατά ομάδες και στα σοκάκια 
περνούν από τα σπίτια και παίζουν μουσική και τέλος συναντιού-
νται κάπου για να ανακαλύψουν κάτι, έναν χαμένο θησαυρό. Από 
κει και πέρα, μεγάλοι σολίστες όπως ο περίφημος Μάρκους Στοκ-
χάουζεν, διάσημος τρομπετίστας στην Ευρώπη, ο Βασίλης Ρακό-
πουλος, ο Τάκης Φαραζής, ο Γιώργος Καλούδης. Επειτα, ο Τζιχάν 
Τούρκογλου με τον Σολίς Μπαρκί, σπουδαίοι μουσικοί. Κι αυτό 
είναι μόνο η αρχή. Υπάρχει ενότητα όπου εικαστικοί θα διαβά-
ζουν αγαπημένους συγγραφείς, με πρώτο τον Κώστα Τσόκλη που 
διαβάζει Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Επίσης, υπάρχει ένα ζωντανό 
βήμα για νέα παιδιά και νέους ήχους. Ένας ανοιχτός, λοιπόν, χώρος 
συνάντησης νέων δράσεων και -το σημαντικότερο κατά τη γνώμη 
μου- νέων προτάσεων.

Θ έ μ η ς  Ρ ο δ α μ ί τ η ς

> Η παρακμή στην οποία έχουν περιέλθει πολλές δομές και τα τεράστια προβλήματα 
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο θεωρείτε πως θα απομακρύνουν αυτό το καλο-
καίρι τον κόσμο από τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις;
Αυτό παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα. Για μένα, το μεγάλο στοίχημα παραμένει τα προ-
βλήματα να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, να καταλάβουμε ότι 
ο πολιτισμός είναι η μόνη ομπρέλα που μπορεί να μας κρατήσει πραγματική σκιά και να 
μας ενεργοποιήσει θετικά, κάτι που στη χώρα μας είναι αναγκαίο, μια αλλαγή νοοτροπί-
ας. Το σημαντικό είναι όλοι μαζί, κι όχι μόνο οι καλλιτέχνες, να μπούμε σ’ ένα μεγάλο ερ-
γαστήρι, το εργαστήρι των τεχνών και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Γιατί δεν υπάρχει κοινό 

και καλλιτέχνες, υπάρχουν άνθρωποι που συμμετέχουν. Ο καθένας μπορεί να δημιουργή-
σει κάτι δικό του, οτιδήποτε, ακόμα κι ένα δικό του βηματισμό την ώρα που περπατάει. 
Αυτό είναι το μεγαλείο της τέχνης, ότι απελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά του, 
τον κάνει πιο ελεύθερο. Αυτή η διαδρομή είναι το μεγάλο κέρδος. Η κοινωνική συνοχή 
και η προσωπική απελευθέρωση, λοιπόν, είναι τα ζητούμενα. Δε μπορώ να σας απαντήσω 
αν τα προβλήματα θα διασπάσουν τον κόσμο, εμάς όμως σίγουρα αυτό είναι το ζητούμε-
νό μας, να μη χωρίσουμε τους ανθρώπους, να τους ενώσουμε. Αυτό κάνει ο πολιτισμός, 
αυτό υπηρετούμε. Εξάλλου και το Αιγαίο αυτό μας λέει αιώνες τώρα, με το φως του να 
κρατήσουμε ανοιχτό τον δρόμο προς τον εσώτερο κόσμο μας στην πιο λιτή μορφή του.



ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

22810 85658
simvolo_siros@yahoo.gr

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πρωτοπαπαδάκη 32, Σύρος

N i c o l e

συνέντευξη
10 11
συνέντευξη

Garc ia

sese > Ο ήλιος ήταν η αιτία να γυρίσετε μια ταινία στη Μεσόγειο;
Θα μπορούσες να το πεις κι έτσι, ο ήλιος, το τοπίο, η θάλασσα, το κλίμα του Νότου. 
Είναι ο ρυθμός, ο τρόπος που γελάς. Μεγάλωσα σε αυτό το τοπίο, σε αυτό τον κόσμο 
και ήθελα να κάνω μια ταινία σε αυτά τα μέρη.

> Οπότε μεταφέρατε τη δράση στην Αλγερία.
Η Αλγερία στην ταινία είναι η ρομαντική πλευρά των πραγμάτων, είναι οι αναμνήσεις 
που πρέπει να ανασυρθούν από το παρελθόν. Στην ουσία ο ήρωας πρέπει να ανακαλύ-
ψει εκ νέου τη χώρα των παιδικών του χρόνων, δε μπορεί να αναγνωρίσει τον τόπο ή 
τα πρόσωπα. Ο τρόπος που απομακρύνθηκε από τη χώρα τον έκανε να χάσει και την 
ανάμνησή της, ακόμη και του παιδικού του έρωτα. Η ταινία έχει να κάνει με αυτή την 
αδυναμία αναγνώρισης του τόπου και των προσώπων και στηρίζει το σασπένς σε αυτή 
τη βίαια ξεριζωμένη μνήμη.

> Δύο άνθρωποι που έχουν το ίδιο παρελθόν αλλά διαφορετικές αναμνήσεις.
Είναι γεγονός ότι ποτέ δεν έχουμε τις ίδιες αναμνήσεις. Η μνήμη είναι καθαρά υποκει-
μενική και μόνο όσα μας έχουν πραγματικά αγγίξει παραμένουν. Στην ταινία υπάρχουν 
στιγμές που βλέπουμε πόσο διαφορετικά έχουν ζήσει οι δύο χαρακτήρες την ίδια στιγμή. 
Η παιδική ηλικία είναι ένα μυστήριο, έτσι και ένας παιδικός έρωτας μπορεί να χαθεί από 
στιγμή σε στιγμή.

> Είναι μια ιστορία αγάπης με μία δόση μυστηρίου.
Ακριβώς. Είναι μια ερωτική ιστορία παρουσιασμένη ως αστυνομική έρευνα. Υπάρχουν 
στοιχεία που έχουν χαθεί και πρέπει οι δύο ήρωες να ανακαλύψουν.

> Και αφήσατε ένα πολύ μικρό ρόλο στην αγαπημένη μου Sadrine Kimberlain.
Πολλοί μου είπαν ότι είναι κρίμα να μην εκμεταλευτώ μία τόσο λαμπερή ηθοποιό, όμως 
θεώρησα ότι ήταν η κατάλληλη ηθοποιός για τον συγκεκριμένο ρόλο. Ωστόσο, δεν ήταν 
το θέμα η ιστορία του Marc με τη γυναίκα του, αλλά η ιστορία του με τη Marie-Jeanne, 
τον παιδικό του έρωτα. Το να εγκαταλείπεις, άλλωστε, μία τόσο εντυπωσιακή γυναίκα 
δείχνει και την ένταση του πάθους.

> Ποια είναι λοιπόν τα σημαντικότερα στοιχεία όταν γράφετε ένα σενάριο;
Οι χαρακτήρες και τα πρόσωπα. Η αλήθεια των ηρώων, τρόπος με τον οποίον ταλαντεύ-
ονται μπροστά στα διλήμματα που εμφανίζονται, οι αντιθέσεις τους, το πώς στέκονται 
στην ιστορία. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι να διηγούμαι ιστορίες, αυτό θέλω να 
κάνω. Ιστορίες που δεν φαίνονται τεχνητές, που πηγάζουν από τα πρόσωπα και τους 
ήρωες.

> Πως είστε λοιπόν σίγουρη ότι οι ηθοποιοί σας θα αποδώσουν τους χαρακτήρες 
που με τόσο κόπο πλάσατε;
Βρίσκω τους ηθοποιούς που μου ταιριάζουν. Πολλές φορές με ρωτάνε γιατί δεν έχω κά-
ποιο σταθερό επιτελείο ηθοποιών. Πολύ απλά αφήνω τους ήρωές μου να με οδηγήσουν 
στους ηθοποιούς και όχι το αντίθετο. Οπότε, προσπαθώ να βρω τον κατάλληλο Γάλλο 
ηθοποιό. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να αναζητήσω ηθοποιούς έξω από το γαλ-
λόφωνο κόσμο. Από κει και πέρα κάνουμε αρκετές συναντήσεις και πρόβες για να γίνει 

κατανοητό τι θέλω από τους χαρακτήρες. Δε 
δίστασα να χρησιμοποιήσω τον Jean 

Dujardin, και ας είναι ένας ηθοποι-
ός συνδεδεμένος με εντελώς δι-

αφορετικούς ρόλους, γιατί σε 
αυτόν είδα τον Marc. Επειδή 
μου έκανε, μπόρεσα να τον 
καθοδηγήσω σε μονοπάτια 
που δεν είχε δοκιμάσει.

> Πως αποφασίσατε να 
πάτε πίσω από την κάμερα, 

έχοντας ήδη μια επιτυχημένη 
πορεία ως ηθοποιός;

Ακόμη και όταν δούλευα ως ηθο-
ποιός ήμουν περίεργη να μάθω  πώς λει-

“Ένα μπαλκόνι στη θάλασσα” (Un Balcon Sur 
la Mer) ονομάζεται η τελευταία ταινία της Nicole 
Garcia, η οποία μας ταξιδεύει στην Αλγερία, σε μία 
ιστορία έρωτα και μυστηρίου. Ο Marc, ένας επι-
τυχημένος μεσίτης, παντρεμένος, με παιδί, δείχνει 
κάποιο σπίτι σε μία κοπέλα η οποία κάτι του θυμί-
ζει. Σύντομα θα συνδέσει το πρόσωπο της κοπέλας 
με την Cathy, τον παιδικό του έρωτα από τα χρό-
νια που έμενε στην αποικιακή Αλγερία. Θα περάσει 
τη νύχτα μαζί της και την επόμενη μέρα η Cathy 
θα εξαφανιστεί. Την ίδια στιγμή μαθαίνει από τη 
μητέρα του ότι η Cathy των παιδικών του χρόνων 
σκοτώθηκε σε μία βομβιστική επίθεση πριν την 
ανεξαρτησία της Αλγερίας.

Μια ερωτική ιστορία με έντονο αστυνομικό σα-
σπένς που στηρίζεται στα παιχνίδια του μυαλού και 
της ανθρώπινης μνήμης. Η Nicole Garcia επιστρέφει 
πίσω από την κάμερα και μας διηγείται μια ιστορία που 
στηρίζεται πάρα πολύ στις δικές της μνήμες από την 
παιδική της ηλικία στην Αλγερία. Αφήνει το μεσογει-
ακό τοπίο να μας μαγέψει και κάνει τους Γάλλους να 
αναρωτιούνται τη σημασία του τίτλου. 

Ιδιαίτερα χαρούμενη που στην Ελλάδα δε χρειά-
ζεται να εξηγήσει το προφανές, μας παραχώρησε μία 
συνέντευξη καθώς χαιρόταν τον ανοιξιάτικο ήλιο, στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου 
της Αθήνας.

c b a
συνεντευξη:  

Φοίβος Καλλίτσης

τουργεί ο κινηματογράφος. Ένα 
καλοκαίρι που ήμουν μαζί 
με τον τετράχρονο γιο μου, 
έκανα μια ταινία μικρού 
μήκους. Τραβούσα διά-
φορες σκηνές που ήμουν 
μαζί του, όπου του διά-
βαζα κάποια γράμματα 
ή συζητούσαμε. Κάποια 
στιγμή μου είπαν να κάνω 
μια ιστορία με αυτό το υλικό. 
Έγραψα λοιπόν μια ιστορία, 
μάζεψα το υλικό και μετά έπρεπε 
να κάνω το μοντάζ. Στο μοντάζ μου 
αποκαλύφθηκε τι πραγματικά είναι ο κι-
νηματογράφος και από τότε παρασύρθηκα στη 
σκηνοθεσία. Ανακάλυψα ότι αυτό είναι που πραγματικά με παθιάζει, ότι εκεί κρύβεται 
η πραγματική δημιουργία στον κινηματογράφο. Μου αρέσει να είμαι ηθοποιός, αλλά πι-
στεύω ότι μέσω της υποκριτικής απλά αναπαριστάς, δεν δημιουργείς.

> Τα επόμενα δημιουργικά σας σχέδια;
Θα ήθελα πάρα πολύ η επόμενη ταινία μου να γυριστεί σε κάποιο ελληνικό νησί. Έχω κά-
νει κάποια σχέδια, αναζητώ το κατάλληλο μέρος όμως, που να μπορεί να φιλοξενήσει τα 
γυρίσματα αλλά και να διαθέτει το τοπίο. Είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού 
της χώρας σας και μου έλεγε πόσο επιθυμεί η Ελλάδα να προσελκύσει νέες παραγωγές.

Σε αυτό το σημείο απλά χαμογέλασα, σκεπτόμενος πόσο απέχουν οι επιθυμίες από τις 
ουσιαστικές πράξεις. Ίσως βέβαια να κάνω λάθος και το επόμενο “Μπαλκόνι στη θά-
λασσα” να είναι από κάποιο ελληνικό νησί. Για την ώρα ας γνωρίσουμε την Αλγερία της 
Nicole Garcia και ας αφεθούμε στα μυστήρια της.

Ατενίζοντας τη Μεσόγειο
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Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά αφιερωμένα στην ελληνική παράδοση και 
εμπνευσμένα από τις συλλογές του Λαογραφικού Μουσείου Τριποτάμου.  
Το Λαογραφικό Μουσείο για τον μήνα Ιούλιο έχει προγραμματίσει δράσεις, με στόχο 
τα παιδιά να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό μέσα 
από το παιχνίδι, τη συνεργασία και  τη φαντασία  τους. Τις Κυριακές 3, 17 και 31 Ιου-
λίου, αντίστοιχα, γίνονται τα εξής: 

“Ένα εργαλείο που το λέγαν 
αργαλειό”
Τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με 
εργαλεία της υφαντικής, ανακαλύπτουν 
τη χρησιμότητα του αργαλειού και έχουν 
την ευκαιρία να παρατηρήσουν ένα υφα-
ντό, να ερευνήσουν τον τρόπο με τον 
οποίο φτιάχνεται και να βιώσουν συνή-
θειες άλλων εποχών. 

“Πάμε όπως παλιά” 
Πώς γινόταν άραγε η μεταφορά των ανθρώπων και των αντικειμένων πριν έρθει το 
πρώτο αυτοκίνητο στην Τήνο; Ποιος ήταν αυτός που το έφερε για πρώτη φορά; Και τι 
αλλαγές έγιναν στη ζωή των ανθρώπων μετά από αυτό;  Τα παιδιά θα έχουν την ευκαι-
ρία να μετακινηθούν για λίγο όπως παλιά... 

“Σε μια ρόγα από σταφύλι...”   
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα θρεπτικά στοιχεία του σταφυλιού και των προϊόντων του, 
να γνωρίσουν από κοντά τους παραδοσιακούς τρόπους αμπελουργίας και στην συνέ-
χεια να δημιουργήσουν τον δικό τους χυμό σταφύλι. 

Κυριακές στον ΤριπόταμοΦ ε σ τ ι β ά λ

Με κέφι και μεράκι ξεκινάει στην νέα περίοδο του ενιαίου πλέον δήμου Τήνου το πρώτο πολιτιστικό 

καλοκαίρι έχοντας πάντα οδηγό τη διάθεση να δημιουργηθεί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με ταυτότητα που 

προβάλει τα κύρια χαρακτηριστικά του νησιού της Τήνου, που το κάνουν τόσο ξεχωριστό και ελκυστικό. Από ςτην 
ξ έχωΡ ί ς τη 

τηνο

τον Ιούλιο σημαντικές εκδηλώσεις θα φέρουν 

τον κόσμο της Τήνου αλλά και τους επισκέπτες 

σε  επαφή με τον πολύτιμο... πολιτισμό.

Η παράδοση... έτσι και αλλιώς
Το Eργαστήρι Tεχνών Aιγαίου θα παρουσιάσει την 1η Ιουλίου στα Λουτρά μια δι-
αφορετική παράσταση με βάση την παραδοσιακή μουσική, επιχειρώντας να μειώσει 
την απόσταση μεταξύ του παραδοσιακού χορού με το μοντέρνο, το κλασικό και το  
σύγχρονο. 
Η Γεωργία Ράπτη, διευθύντρια του εργαστηρίου, δημιουργεί πάνω σε γνώριμες παρα-
δοσιακές μουσικές νέες πρωτότυπες χορογραφίες. Εκτός από τα παιδιά και τους κα-
θηγητές του εργαστηρίου, μαζί της σε αυτό το εγχείρημα είναι το Λύκειο  Ελληνίδων 
Σύρου με την ορχήστρα των παραδοσιακών οργάνων, ενώ συμμετέχει και ο Σύλλογος 
Γυναικών Άνδρου.  
                                 
Θέατρο για παιδιά
Η Θεατρική Ομάδα Τήνου ζωντανεύει το παραμύθι “Τα καινούργια ρούχα του Αυτο-
κράτορα” του Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν στις 13 Ιουλίου στα Λουτρά. Ένα παραμύθι 
που ταξιδεύει τις αλήθειες του από πολύ παλιά και μπορεί να τις ψιθυρίσει σε μικρούς 
και μεγάλους.  

Γιαννούλης Χαλεπάς: Η κοιμωμένη μου
Ένα ελληνικό έργο, του συγγραφέα Γιώργου Χριστοδούλου,  το οποίο απέσπασε το 
Κρατικό Βραβείο θεατρικού έργου (2008) από το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάζε-
ται στις 20 Ιουλίου στο χωριό Βεναρδάδος.
> Σκηνοθεσία Γιάννης Μόρτζος,
> Σκηνικά-Κοστούμια: Λαμπρινή Καρδαρά, 
> Μουσική: Κώστας Αγουρίδης.

Στο θέατρο Καλλονής
Η θεατρική ομάδα “Θέαση” από το  Καλλιτεχνικό Στέκι του Δήμου Τήνου θα παρου-
σιάσει στις 21 Ιουλίου, εγκαινιάζοντας το θέατρο της Καλλονής, στο χωριό Καλλονή, 
το αστυνομικό έργο του Ρομπέρ Τομά “8 γυναίκες κατηγορούνται” σε σκηνοθεσία Γε-
ωργίας Ράπτη. 

Some hands 
Το πιανιστικό σύνολο Some Handsome Hands από το Βερολίνο, που αποτελείται από 
τις πιανίστριες Anne Salié, Alina Pronina, Xenia Kourkoumeli παρουσιάζει ένα πρό-
γραμμα με έργα για 6 χέρια σε ένα πιάνο…
> Στις 22 Ιουλίου στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού. 
> Ως guest στη συναυλία θα εμφανιστεί ο κορυφαίος βιολονίστας της Όπερας του Βε-
ρολίνου, Ikki Oppitz.
> Σε συνεργασία με το σύλλογο “Οι Φίλοι της Τήνου”. 

Μουσικοί του Κόσμου στην Τήνο
Η μαγεία του Flamenco, ενός από τα πιο αυθεντικά είδη μουσικής της Ισπανίας αλλά 
και ολόκληρου πλέον του κόσμου, θα ζωντανέψει μέσα από τη μοναδική φωνή του 
Alfredo Tejada, τον εντυπωσιακό χορό της Ελένης Γιαννοπούλου και τη δυναμική κι-
θάρα του Alejandro Chacon. 
> Στα Λουτρά στις 29 Ιουλίου στις 21.00.

info
> www.laografikomtripotamou.blogspot.com
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Ραντεβού στο Πάρκο 
Σημαντικές πολιτιστικές δράσεις έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στον Άη Γιάννη Δέτη. Συναυλίες, θέατρο, παρουσιάσεις βιβλίων 
και περιβαλλοντικές δράσεις γεμίζουν το Πάρκο Πάρου.

Στις 3 Ιουλίου ο συγγραφέας Γκαζμέντ Καπλάνι 
παρουσιάζει το πρόσφατο του βιβλίο του, “Με 
λένε Ευρώπη”. Ένα βιβλίο που έχει μεταφρστεί 
στα αγγλικά, πολωνικά, δανέζικα. 

Στις 8 Ιουλίου καταξιωμένοι στο διεθνή χώρο 
καλλιτέχνες της τζαζ, δίνουν συναυλία στο 

πλαίσιο της 1ης Διεθνούς Ακαδημίας Τζαζ.  
Συμμετέχουν Sara Lazarus, φωνητικά (ΗΠΑ), 

Alexandra Grimal, σαξόφωνο (Γαλλία), Vincent 
Bourgeux, πιάνο (Γαλλία), Joe Quitzke, ντραμς (Σου-
ηδία), Marc Buronfosse, κοντραμπάσο (Γαλλία).

Jazz

Παρουσιάση βιβλίου

Εργαστήριο Butoh

info

Τετραήμερο αφιερωμένο στο butoh στο Tao's center στην Πάρο. 

Η Ιωάννα Γκαραγκούνη διδάσκει μία από τις ιαπωνικές σύγχρονες 
avant garde μορφές τέχνης, αναγνωρισμένη ευρέως ως η μόνη τέχνη
που προήλθε από την ιαπωνική τέχνη του 20ού αιώνα. 

Ξεκινά το 1959, αμέσως μετά την έκρηξη της βόμβας στη Χιροσίμα, 
όταν ο Tatsumi Hijikata παρουσιάζει το "Forbidden Colors" σε μία χο-
ρογραφία πρωτόγνωρη στα χρονικά του γιαπωνέζικου χορού και εντε-
λώς ξεχωριστή από οποιαδήποτε άλλη παράδοση της Ιαπωνίας.  

Το butoh εισάγει πρωτοποριακές μορφές έκφρασης και επιτρέπει τόσο 

στον χορευτή όσο και στον θεατή να στραφεί προς το εσωτερικό κο-
μάτι του εαυτού του. H Ιωάννα στην Ελλάδα έχει διδάξει σε πολλές 
επαγγελματικές σχολές χορού αλλά και δραματικές σχολές και έχει χο-
ρογραφήσει παραστάσεις. 

> Tao’s Center στην Πάρο 

> Πέμπτη έως Κυριακή, 21-24 Ιουλίου

>Πληροφορίες www.taos-greece.com

Η Εθνική Συμφωνική 
Ορχήστρα της ΕΡΤ με 
διευθυντή και σολίστ στο 
πιάνο τον Βασιλη Τσα-
μπρόπουλο παίζει μουσική 
Μότσαρτ κάτω από την παν-
σέληνο, στις 15 Ιουλίου.

Ο Ιούλιος κλείνει με μια μεγάλη συναυλία που θα 
γινει στις 31 Ιουλίου. Η Μόνικα θα ερμηνεύσει 
δικά της κομμάτια και διασκευές αγαπημένων της 
τραγουδιών.

Κλασική 
μουσική

Λίγες μέρες αργότερα (22 Ιουλίου) θα δοθεί ρεσιτάλ βιολοντσέλου και 
πιάνου με τη Λουκία Λουλάκη και τη Στέλλα Κούκου σε έργα κλασικού και 

σύγχρονου ρεπερτορίου. 

Ρεσιτάλ βιολοντσέλου και πιάνου

Συναυλία
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Ο χορογράφος Ρενάτο Τζανέλα προσφάτως, τοποθετή-
θηκε στη θέση του διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής. Διετέλεσε επί σειρά ετών καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του Μπαλέτου της Κρατικής Όπερας 
της Βιέννης. Έχει συνεργαστεί με τα πιο διάσημα μπα-
λέτα και λυρικά θέατρα της Ευρώπης και της Αμερικής. 
Ο Τζανέλα υπογράφει τη χορογραφία στην “Επιλογή 
της Μήδειας”, η οποία βασίζεται στη μουσική από την 
όπερα “Μήδεια” του Μίκη Θεοδωράκη και θα παρου-
σιαστεί στη Σύρο 22, 23 και 24 Ιουλίου στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Αιγαίου. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μή-
δειας ερμηνεύει η χορεύτρια Μαρία Κουσουνή-Φίκα, 
πρώτη χορεύτρια σήμερα της Λυρικής Σκηνής, η οποία 
έχει κάνει πολλές φορές τους κριτικούς να υποκλιθούν 
στο ταλέντο της. Ο χορογράφος και η χορεύτρια μιλούν 
στο Serious για την παράσταση και την Τέχνη που υπη-
ρετούν.

o χορός ταξιδεύει στο αιγαίο

τικές” καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να φέρνεις σε επαφή ανθρώπους 
από διαφορετικά είδη τέχνης και με διαφορετική εμπειρία. Ο σύγχρονος χορός αποτελεί 
έμπνευση για όλες τις μορφές θεάτρου και ως δημιουργός, πάντα αναζητώ την έμπνευση. 
Δεν θεωρώ ότι οι σύγχρονες ομάδες χορού συμβάλουν στην ανάπτυξη του κλασικού χορού 
-που πρέπει να μείνει καθαρός και σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο- συμβάλλουν όμως στην 
εξέλιξη των κλασικών χορευτών. Καμιά ομάδα ή σκηνή στον κόσμο δεν έχει ένα αμιγώς 
κλασικό ρεπερτόριο και είναι πολύ σημαντικό οι χορευτές να μπορούν να δουλεύουν πάνω 
σε περισσότερες τεχνικές και είδη χορού.
> Τι απολαμβάνετε στον χορό και τι σας απογοητεύει;
R.Z.: Σίγουρα αγαπώ την απεριόριστη δημιουργικότητα αυτού του επαγγέλματος. Απο-
γοήτευση είναι να μη σου δίνεται η ευκαιρία για αυτό. Πάντως, δεν είναι ένα επάγγελμα, 
που το μόνο πράγμα που πρέπει να μας απασχολεί είναι πως θα κάνουμε sold out παρα-
στάσεις.
Μ.Κ.: Απολαμβάνω τους ταλαντούχους, δημιουργικούς ανθρὠπους που αναζητούν την 
εξέλιξη της τέχνης μας και με απογοητέυουν αυτοί που δεν μπορούν να δουν τίποτα άλλο 
πέρα απο τον εαυτό τους.
> Κύριε Τζανέλα, ως διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ποια είναι η δική σας 
αίσθηση για το μέλλον της;
R.Z.: Βλέπω πολύ συναρπαστική δουλειά στο μέλλον και θεωρώ ότι υπάρχει καλό υλικό, 
ταλέντα και καλή ενέργεια για αυτή την κοινή δουλειά. Έχω έναν καλλιτεχνικό διευθυντή 
ο οποίος υποστηρίζει τον χορό και την εξέλιξή του και αυτό είναι σπάνιο στις μέρες μας. Η 
ομάδα έχει προοπτική και ταλέντο. Για τα υπόλοιπα ας μιλήσουμε ξανά σε έξι μήνες.
> Πιστεύετε πως ο κλασικός χορός έχει ανάγκη να γίνει πιο λαϊκή τέχνη;
R.Z.: Ναι, το μπαλέτο ή ο χορός ποτέ δεν μπορεί να είναι αρκετά δημοφιλή, οι οργανισμοί 
έχουν θεσμικά την υποχρέωση να προωθούν τις τέχνες σε όλα τα επίπεδα. Εξαρτάται πολύ 
από την επικοινωνία και τη σχέση που αναπτύσσεις με το κοινό και την κοινωνία. Αυτό θα 
είναι ένας από τους στόχους μου από το Σεπτέμβρη.
Μ.Κ.: Ο κλασικος χορός είναι υψηλή τέχνη και αγκαλιάζει όλα τα είδη χορού. Στην Ελλάδα 

Renato Zanella 

θα γίνει λαϊκή τέχνη όταν πια ο λαός θα έρχεται στα θέατρα να παρακολουθεί παραστά-
σεις και θα αντιληφθεί την ανάγκη της ψυχής του για ομορφιά και ισορροπία.
> Ποιές είναι οι ελληνικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά στο χορό;
R.Z.: Από όσο γνωρίζω η σύγχρονη ελληνική σκηνή είναι πολύ ενεργή και έχει σημειώσει 
αρκετές επιτυχίες. Υπάρχει το κοινό για το χορό, υπάρχουν και επιτυχημένα φεστιβάλ 
χορού.
Είμαι περήφανος που θα συμμετάσχω στη διαμόρφωση αυτού του τοπίου τα επόμενα 
χρόνια. Όσον αφορά στη δική μου μελλοντική ομάδα, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν 
μπορείς να έχεις ένα όμορφο αυτοκίνητο στο γκαράζ σου και να μην το οδηγείς.
> Κυρία Κουσουνή θεωρείτε πως χορός είναι μοναχική τέχνη; Όντας πρωταγωνί-
στρια, βιώνεται μια μοναχική πορεία;
Μ.Κ.: Δεν αισθάνομαι να βιὠνω μοναχική πορεία σαν πρωταγωνίστρια γιατι υπάρχει 
καθοδήγηση  απο τον δημιουργό και τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου... Τη στιγμή 
της παράστασης η ηρωίδα και εγώ είμαστε το ίδιο πρόσωπο.

Μαρία Κουσουνή

συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιούc b a

Ο χορός θα γίνει λαϊκή τέχνη όταν πια ο 

λαός θα έρχεται στα θέατρα να παρακο-

λουθεί παραστάσεις και θα αντιληφθεί 

την ανάγκη της ψυχής του για ομορφιά 

και ισορροπία.

> Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου “H Επι-
λογή της Μήδειας”;
Renato Zanella: Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις τη 
Μήδεια και τον κόσμο της. Είναι ένα σύνθετο, πολυδιά-
στατο έργο που δεν έχει να κάνει μόνο με το θάνατο.
Κάλεσα διαφορετικούς τύπους χορευτών, που προέρ-
χονταν από διαφορετικά είδη χορού, να συμμετάσχουν 
στην παραγωγή και να με βοηθήσουν να δώσω στην 
κάθε στιγμή το σωστό σχήμα και ένταση. Δεν κάνω 
θέατρο ή όπερα. Στο χορό δεν χρησιμοποιούμε εφέ ή 
σχήματα που στοχεύουν στον εντυπωσιασμό. Το σημα-
ντικό στοιχείο είναι ο άδειος χώρος στον οποίο δίνουμε 
την παράσταση και η σχέση του κάθε χαρακτήρα ξε-
χωριστά με το έργο. Μια συναρπαστική εμπειρία που 
απολαμβάνω.
Μαρία Κουσουνή: Η Μήδεια του Ρενάτο Τζανέλα και 
του Μίκη Θεοδωράκη είναι μια καινούργια πρόταση 
σε σχέση με οτιδήποτε αλλο έχουμε δεί μέχρι σήμερα. 
Γνωρίζοντας την πορεία του διάσημου χορογράφου τα 
τελευταία 12 χρόνια από τη συνεργασία μας στην Όπε-
ρα της Βιέννης και όχι μόνο, με εκπλήσσει συνεχὠς 
η προσαρμογή και η σύλληψη του μουσικού θέματος 
και η ανάλυση των χαρακτήρων του έργου που επιλέ-
γει να χορογραφήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 
εξαιρετική μουσική της Μήδειας του δικού μας Μίκη 
Θεοδωράκη συναντάει τη χορογραφική, σκηνοθετική 
αντίληψη του Ρ. Τζανέλα. Επιλέγει τις πλευρές που ο 
ιδιος πιστεύει ως πιο σημαντικές για να μας αφηγηθεί 
την πορεία της ηρωίδας και τις δικές της επιλογές.
> Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που πα-
ρουσιάζει το έργο;
R.Z.: Ήθελα ένα ελληνικό θέμα για το Φεστιβάλ και 
για την πρώτη αυτή σειρά δημιουργίας.  Ο διευθυντής 
του Φεστιβάλ Πήτερ Τιμπόρις μου σύστησε την όπερα 
“Μήδεια” του Μίκη Θεοδωράκη την οποία βρήκα ιδα-
νική για την ιδέα μου. Η πρόκληση ήταν να χρησιμο-

ποιήσω μουσική όπερας, χορευτές από τρεις διαφορε-
τικούς οργανισμούς (ή από τρεις διαφορετικές σκηνές) 
και μια τοπική χοροθεατρική ομάδα από τη Σύρο. 
Μ.Κ: Οι δυσκολίες αυτού του έργου είναι μεγάλες και 
ποικίλες. Όσον αφορά στο ρόλο μου βρίσκομαι σχεδόν 
σε όλο το έργο επι σκηνής έχοντας να εκτελέσω μεγάλης 
διάρκειας σολιστικά και ντουέτα εναλλάσσοντας εικό-
νες και συναισθήματα.... εσωτερική δύναμη, απόλυτη 
απορρόφηση και μεγάλη αντοχή σε τεχνικό επίπεδο...
Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ταυτόχρονα αισθάνομαι 
την προνομιούχα θέση να βρίσκομαι παρούσα σε αυτή 
τη “συνάντηση” των δύο αυτων μεγάλων δημιουργὠν.
> Στη συγκεκριμένη παράσταση συμμετέχουν χο-
ρευτές νέων ομάδων που αγαπούν και υπηρετούν 
με πάθος τον χορό, όπως είναι η ομάδα Ακροποδητί 
από τη Σύρο. Πιστεύετε ότι οι  ανεξάρτητες ομάδες 
σύγχρονου χορού συμβάλλουν στην εξέλιξη και του 
κλασικού χορού;
R.Z.: Για μένα, τα φεστιβάλ πρέπει να επιδιώκουν να 
παρουσιάζουν πρωτότυπες συνεργασίες και “εξαιρε-

σύρος
17se
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Έργα

Εκθέσεις στην
 Εμμανουήλ Ροΐδη

Μέχρι τις 7 Ιουλίου η Μαίρη Μεταξά Παξινού πα-
ρουσιάζει “Τα όνειρα μιας πέστροφας”, στην αίθουσα 
Εμμανουήλ Ροΐδη στην Ερμούπολη. Τα ψάρια της Μετα-
ξά είναι μέρος της ζωγραφικής έκθεσης και μαρτυρούν 
πώς είναι να νιώθει κανείς παρείσακτος, κυνηγημένος 
και εξόριστος από τον κόσμο που γεννήθηκε. Αμέσως 
μετά ο Δημήτρης Βόντζος παρουσιάζει πρωτότυπα κε-
ντημένα έργα. Η έκθεση έχει τίτλο “art textile - κεντη-
τική τέχνη, εικόνες και κλωστές” και θα διαρκέσει έως 
19 Ιουλίου. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης μιλάει για τα έργα του 
“τα κεντήματά μου είναι το αντίκρισμα της μεσογεια-
κής μου κουλτούρας, υφασμένα ανάμεσα στον ονειρικό 
και τον οπτικό κόσμο. Η σύνθεση από τους πίνακές μου 
αποτελείται από μία διαχέουσα κατασκευή από διαμε-
λισμένες γραμμές στο χώρο, όπου αναδύονται τα θέμα-
τα, αναγνωρίσιμα από το παίγνιο του φωτός, της υφής, 
των χρωμάτων. Η έκθεση ζωγραφικής με τίτλο “Με μια 
άλλη ματιά” του Μανώλη Σιγάλα, παίρνει τη σκυτάλη 
από 21 έως 30 Ιουλίου. Ο Μανώλης Σιγάλας διδάχθηκε 
ελεύθερο σχέδιο από τη ζωγράφο Μαρουσώ Κοτσολά-
κη και μαθήτευσε για ένα χρονικό διάστημα κοντά στη 
γλύπτρια Ρόζα Ηλιού.

Μια σειρά σημαντικών εκθέσεων φιλοξενούνται τον Ιούλιο στις αίθου-
σες του δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Πίνακες, γλυπτά, κοσμήματα 
εκτίθενται σε περισσότερες από 15 ομαδικές ή ατομικές εκθέσεις 

τόσο στην Ερμούπολη όσο και στην Άνω Σύρο.

 στην
 ΑΠΟΘΗΚΗ
Ξεκινά στις 15 Ιουλίου στον Τέ-

χνης Χώρο “ΑΠΟΘΗΚΗ” έκθεση 
του ζωγράφου και γλύπτη Γιάννη Βέλ-
λη. Πρόκειται για μια συλλογή έργων, 
δείγμα της έως τώρα δουλειάς του. 
Γλυπτά και κατασκευές από διαβρω-
μένα ξύλα, σκουριασμένες λαμαρίνες, 
σίδερα, καθώς και πίνακες ζωγραφικής 
με ακρυλικά χρώματα και μικτές τεχνι-
κές συνθέτουν ένα αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα των τεχνικών και των 
υλικών που χρησιμοποιεί ο καλλιτέ-
χνης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά 
(εκτός Δευτέρας) 19.30 – 22.30 στην 
οδό Απόλλωνος 4. 

Στιγμές πορείας ονομάζει η ζωγράφος Μαρία Κτι-
στοπούλου την αναδρομική έκθεση που παρουσιάζει 
στην Πινακοθήκη Κυκλάδων από 2 έως 27 Ιουλίου. Η 
Μαρία Κτιστοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. 
Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών Αθήνας και έργα της περιλαμβάνονται σε πολλές 
ιδιωτικές συλλογές και πινακοθήκες, ενώ έχει συμμετά-
σχει σε εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αναδρομική 
Έκθεση

Η Φρύνη Μουζακίτου δημιούργησε και εκθέτει στην αίθουσα Τέχνης “Ερ-
μούπολη” (16-27 Ιουλίου) ζωγραφικά έργα με θέμα τις “Μεταμορφώσεις”. Η 
ίδια επισημαίνει: “άπειρες εικόνες στα lifestyle περιοδικά  οι οποίες προσπαθούν, 
μάλλον με αβάσταχτη ελαφρότητα, να συνδέσουν ιδεώδεις μορφές κτιρίων και 
αντικειμένων, όπως οι ντιζάιν καρέκλες,  με την καθημερινότητά μας.  Στα έργα 
μου προσπαθώ να αποτυπώσω αυτή την απατηλή σαγήνη που προσπαθούν να 
πουλήσουν. Φιλοδοξώ  να προκαλέσω με πλάγιο τρόπο αυτή την απατηλή αί-
σθηση συνδέoντάς τη με ζητήματα όπως η μοναξιά, ο έρωτας, η αντιπαράθεση, 
η παρωδία, η σχέση μεταξύ φυσικού και τεχνητού, η “υστερική” πλευρά του 
προχωρημένου ντιζάιν”.

Απατηλή 
Σαγήνη

Παιχνίδια 
με τα 
Υλικά

Σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι με τα υλικά, μας καλεί η Βασιλική Νάκου από 
τις 4 έως τις 10 Ιουλίου στην αίθουσα Παραδοσιακών Επαγγελμάτων, στην Άνω 
Σύρο. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται απόπειρες χειροτεχνίας, όπως προτιμά 
η ίδια να τις αποκαλεί. Αντικείμενα με χρηστικό αποτέλεσμα, όπως χειροποίητα 
κοσμήματα από ασήμι και πολυμερικό πηλό, πλεκτές και υφασμάτινες τσάντες, 
γυάλινα σκεύη σε νέα χρήση, μας αποδεικνύουν πως τα υλικά γίνονται παιχνίδι

Τέχνης
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ΧΑΣΜΑ

Φαίνεται πως κυριαρχεί κάποια απατη-
λή, αλλά δυσνόητη σε εμάς ψευδαίσθηση που 
εγκλωβίζει το σύνολο της πολιτικής σε έναν 
μικρόκοσμο με απεχθή χαρακτηριστικά που 
πλέον δεν εκφράζει την κοινωνία, δυσκολεύ-
εται να την κατανοήσει, να συσχετιστεί μαζί 
της και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, 
για να επιτευχθεί αρμονική πρόοδος. Όπως 
δύο φίλοι των οποίων οι δρόμοι χωρίζουν έτσι 
και η σχέση των εργαζόμενων φορολογουμέ-
νων πολιτών με όλο το κομματικό περιεχόμε-
νο του κοινοβουλίου δείχνει σήμερα έντονα 
τα σημάδια της αποξένωσης. Αν δεν βρεθεί ο 
τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα, ο χωρισμός 
τους φαίνεται να είναι ένα ενδεχόμενο που θα 
σφραγιστεί είτε με τη λογική είτε με το αίμα.

Η περιχαρακωμένη προσκόλληση στα θεσμικά 
πρωτόκολλα συμπεριφοράς απομακρύνει την 
πολιτική από την πραγματικότητα...

 Έλλειμμα δεν έχουμε στη δημοκρατία, αλλά στην βα-
σική, οικουμενική ανθρώπινη καλλιέργεια που απαιτείται 
έτσι ώστε η δημοκρατία να είναι αναγνωρισμένο κτήμα 
των ανθρώπων και όχημά τους για την ισότιμη πρόοδό 
τους. H κατάσταση έδειχνε από παλιά την κατεύθυνσή 
της, όταν το πολιτικό κατεστημένο ροκάνισε με προδο-
τική δράση (σταδιακή υποταγή σε ξένα συμφέροντα για 
προσωπικά οφέλη) ή δόλια αμέλεια (παιδεία) τόσο την 
καλλιέργεια αυτή, όσο και τις θεμελιώδεις αξίες που εξυ-
ψώνουν την αξία του κάθε πολίτη, και αυτά με στόχο την 
αποδυνάμωση της κοινής αντίληψης και απώτερο σκοπό 
την υποβάθμιση του ανθρώπου σε ένα ον που υπηρετεί τη 
ματαιόδοξη προσκόλληση των κομμάτων στην εξουσία 
και την επίμονη υπεράσπιση των εκάστοτε ελαστικών ηθι-
κών ορίων της κάθε κομματικής παράταξης.

Αναφέροντας τις θεμελιώδεις αυτές αξίες, είναι αναπό-
φευκτη η αναφορά σε αυτές επειδή λείπουν από το φτωχό 
όραμα που θρέφει το κοινοβούλιο για το μέλλον της χώρας. 
Αυτό συμβαίνει όταν ο αξιωματούχος προτιμάει να μπο-
λιάσει εσκεμμένα τη στάση του σήμερα με το γονίδιο της 
βλακείας προκειμένου να απολαύσει τα ματαιόδοξα πλεο-
νεκτήματα της εξουσίας για τη διάρκεια της προσωπικής 
του καριέρας, αντί να υπηρετήσει το κοινωφελές ιερό έργο 
που προσδοκούν οι πολίτες από αυτόν και να βελτιώνει το 
σύστημα που δανείστηκε, αντί απλά να το λεηλατεί.  

Αν και το κοινοβούλιο απέχει γεωγραφικά λίγα μέτρα 
από την πραγματική ζωή, η έλλειψη υπεύθυνων πράξεων 
μέσα σε αυτό, αποδεικνύει πως το χάσμα μεταξύ των αι-
τημάτων που εκφράζονται μέσα από το σύνολο των κινη-
τοποιήσεων μέσα στη χώρα, τόσο σήμερα όσο και σε διά-
φορες άλλες περιστάσεις στο κοντινό παρελθόν, με εκείνα 
που υποθέτουν ή επιβάλλουν οι εκπρόσωποι του λαού, εί-
ναι δυσθεώρητο. Αυτό το φαινόμενο γίνεται σαφές επειδή 
ακόμα και αν το κράτος βρει τη χρηματοδότηση από τον 
έξωθεν δανεισμό (που υπηρετεί προκλητικά) και γλυτώσει 
από την πτώχευση, δεν έχει ενεργοποιήσει ή καν σχεδιάσει 
οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη πολιτική που θα είχε στόχο 
την οικονομική ανεξαρτητοποίηση της χώρας, την επένδυ-
ση πόρων για την καλλιέργεια του εγχώριου ανθρώπινου 
δυναμικού αλλά κυρίως, δεν έχει επιτύχει την διακομματι-
κή εδραίωση των λίγων βασικών αρχών που απαιτούνται 
για να είναι συνεπής η πρόοδος της χώρας ανεξάρτητα από 
το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία. 

Πρόσφατα έγινε στην πλατεία της Ερμούπολης μια εκ-
δήλωση για την παιδεία όπου έγινε διανομή ενημερωτικού 
υλικού για τα τοπικά και γενικά προβλήματα όλων των βαθ-
μίδων της εκπαίδευσης. Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμουπολης, 
περνούσε τυχαία και σταμάτησε για 15 δευτερόλεπτα στα 
δύο τραπέζια που είχαμε τοποθετήσει. Ρώτησε για το πε-
ριεχόμενο της εκδήλωσης, χαμογέλασε, πήρε και ένα από 

τα έντυπα και συνέχισε το δρόμο του. Ερχόμενος σε επαφή 
με φορείς προβληματισμού δεν αλληλεπίδρασε. Έπραξε 
την ελάχιστη υποχρέωσή του και αποχώρησε. 

Η περιχαρακωμένη προσκόλληση στα θεσμικά πρω-
τόκολλα συμπεριφοράς (αποκλειστικά επικοινωνία αντι-
προσώπων των οργάνων χωρίς την άμεση επαφή των 
διαχειριστών με τα εκάστοτε προβλήματα), απομακρύνει 
την πολιτική από την πραγματικότητα, προστατεύει το 
κομματικό σύστημα από ανεπιθύμητες ανατροπές που 
μεταλλάσσουν το κατεστημένο και έτσι, καταδικάζουν το 
κοινοβούλιο σε μια διαδικασία μόνιμης ανακύκλωσης πε-
ποιθήσεων και προσώπων. Η πολιτική μπορεί να γίνει βι-
ώσιμη εφόσον αφουγκράζεται καθημερινά την κοινωνία, 
εργάζεται ενεργητικά για την εξυπηρέτησή της και επιβε-
βαιώνει τακτικά τη νομιμότητά της απέναντι σε πραγματι-
κές πλειοψηφίες.     

Για να “πάρει ο λαός την κατάσταση στα χέρια του” 
ίσως να σημαίνει πως θα πρέπει, στις επιμέρους κινητο-
ποιήσεις, να προσομοιώνονται οι επιθυμητές αρχές που 
προσδοκούμε σαν πολίτες από το κοινοβούλιο. Σήμερα, 
δεν θα ξέραμε τι να απαιτήσουμε από το κοινοβούλιο όταν 
εμείς οι ίδιοι, στις πολιτικές μας συναθροίσεις δεν είμαστε 
έτοιμοι να δείξουμε το δρόμο με τον προσανατολισμό της 
ενεργητικότητάς μας στη δράση, την υπεύθυνη αποδοχή 
των επιπτώσεων αυτής της δράσης, την ενθάρρυνση της 
διατύπωσης διαφορετικών απόψεων, τον πραγματικό διά-
λογο, την ανάπτυξη της ικανότητας ακρόασης του συνομι-
λητή, την αναγνώριση της συζήτησης ως μέσο αλληλοεκ-
παίδευσης και γενικά, την αναγωγή του πολιτικού λόγου 
και της συμμετοχής στα κοινά, σε οικουμενική καθημερι-
νή εξάσκηση όλων των πολιτών. Η εδραίωση της πρακτι-
κής αυτής, ειδικά σε περιόδους νηνεμίας, μακροπρόθεσμα 
θα επιδράσει με βεβαιότητα στην εξυγίανση του πολιτικού 
κόσμου. 

Έτσι, ζητώντας από το κοινοβούλιο αποτελέσματα, 
ίσως να βοηθούσε το γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ του 
κοινοβουλευτικού έργου και της πραγματικότητας, αν σή-
μερα γινόταν λαϊκή απαίτηση η αναβάθμιση της ενασχό-
λησης με την πολιτική (σαν πρακτική και όχι απλά σαν 
γνωστικό αντικείμενο) σε βασικό στοιχείο του σχολικού 
προγράμματος από μικρή ηλικία έτσι ώστε στην ηλικία 
των 18, όταν είναι νόμιμη και υποχρεωτική η ψήφος, οι 
νέοι πολίτες να έχουν την βασική εμπειρία να επιλέγουν 
υπεύθυνα, να μην γίνονται πλέον έρμαιο του κομματικού 
φανατισμού και να είναι φορείς της εξέλιξης του πολιτικού 
τοπίου. 

Προς το παρόν, ας υπάρχουν τα ψυχικά αποθέματα να 
διατηρηθούν οι κινητοποιήσεις γιατί φαίνεται να είναι η 
μόνη ικανή δράση να κλονίσει την παρούσα κοινοβουλευ-
τική νωθρότητα.

μεταξύ πολιτικής &
πραγματικότητας



Το 7ο Φεστιβάλ Αιγαίου ανοίγει αυλαία στις 12 Ιουλίου 
με ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του λυρικού ρεπερτορίου, 
την Τραβιάτα του Βέρντι με πρωταγωνίστρια τη διεθνούς φήμης 
Ρωσίδα σοπράνο Ναταλία Ουσάκοβα, η οποία έχει αποσπάσει με 
αυτό το ρόλο διακρίσεις και διθυραμβικές κριτικές στα μεγαλύτερα 
λυρικά θέατρα της Ευρώπης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο, για πολ-
λά χρόνια διευθυντής του Μπαλέτου της Όπερας της Βιέννης, Ρενάτο 
Τζάνελα, ενώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αιγαίου και αρχι-
μουσικός Πήτερ Τιμπόρις διευθύνει την PanEuropean Philarmonia Orchestra. Ο 
Πήτερ Σαρπ διευθύνει τις χορωδίες Tulsa Oratorio Chorus και University of Georgia 
Opera Ensemble, ενώ ο σχεδιασμός του φωτισμού έχει την υπογραφή του Βινίτσιο Κέλι 
και η επιμέλεια των σκηνικών του Γιώργου Κολιού. Η Όπερα επαναλαμβάνεται στις 14 
και 16 Ιουλίου.

Το Φεστιβάλ Αιγαίου συνεχίζεται με ένα αφιέρωμα στη χορωδιακή μουσική στις 
13 και 15 Ιουλίου, το οποίο περιλαμβάνει θρησκευτική μουσική από το 12ο έως τον 
21ο αιώνα, έργα σύγχρονων σκηνοθετών και λαϊκά τραγούδια. Παιδικές, γυναικείες 
και μεικτές χορωδίες από Αμερική, Καναδά και Ελλάδα, συναντιούνται στην Ερμούπο-
λη για ένα διήμερο αφιέρωμα στο Θέατρο Απόλλων με τη συνοδεία της PanEuropean 
Philharmonia Orchestra (13 Ιουλίου) και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου a cappella 
(15 Ιουλίου).

Στις 15 Ιουλίου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από το θάνατο του Γκού-
σταβ Μάλερ η PanEuropean Philarmonia Orchestra ερμηνεύει έργα του μεγάλου αυτού 
Αυστριακού συνθέτη σε μουσική διεύθυνση Πήτερ Τιμπόρις και σολίστ την υψίφωνο 
Ιλάνα Λαπαλάινεν, ενώ στις 17 Ιουλίου στην πλατεία Μιαούλη με φόντο το επιβλη-
τικό δημαρχιακό μέγαρο, θα παρουσιαστεί ο περίφημος κύκλος τραγουδιών Κάρμινα 
Μπουράνα του Καρλ Ορφ με σολίστ τους Μυρσίνη Mαργαρίτη, Paul Zachariades και 
Frederick Burchinal καθώς και αποσπάσματα από τη Σουίτα Ζορμπάς του Μίκη Θεοδω-

ράκη με σολίστ τη Μαρισία Παπαλεξίου. 
Στις 19 και 20 Ιουλίου, το κοινό θα έχει 

την ευκαιρία να απολαύσει σε δύο μοναδικές 
παραστάσεις, τη βραβευμένη με Όσκαρ Αμε-
ρικανίδα ηθοποιό, ελληνικής καταγωγής, Ολυ-
μπία Δουκάκη στον συγκλονιστικό μονόλογο 
Ρόουζ του Μάρτιν Σέρμαν σε σκηνοθεσία Νάνσι 
Μέκλερ. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με 
ερμηνεύτρια την Ολυμπία Δουκάκη στο Εθνικό Θέατρο 
του Λονδίνου το 1999 και στη συνέχεια στο Λίνκολν Σέντερ της 
Νέας Υόρκης με μεγάλη επιτυχία. 

Στις 21 Ιουλίου στον κινηματογράφο Παλλάς θα πραγματοποιηθεί η προβολή της 
ταινίας του Αστέρη Κούτουλα και του Klaus Salge “Μίκης Θεοδωράκης. Συνθέτης”, 
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   Μήδεια 
Τραβιάτα 
Κάρμινα Μπουράνα     
     Ρόουζ

se

Με φόντο την Ερμούπολη πραγματοποιείται και φέτος για 7η συνεχή χρονιά το Φεστι-
βάλ Αιγαίου. Καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας όπως η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός 
Ολυμπία Δουκάκη, η “ντίβα” του λυρικού θεάτρου Ναταλία Ουσάκοβα, ο Ιταλός χορο-
γράφος Ρενάτο Τζανέλα μαζί με περισσότερους από 500 καλλιτέχνες από τα μεγαλύτε-
ρα θέατρα της Ευρώπης θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις όχι μόνο στο Θέατρο Απόλ-
λων αλλά και στην πλατεία Μιαούλη, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στη συνοικία 
Βαπόρια και στον κινηματογράφο Παλλάς. 

7 ο 
Φεστιβάλ 

Αιγαίου

ενώ στις 22, 23 και 24 Ιουλίου θα παρουσιαστεί, σε παγκόσμια πρεμιέρα, το μπαλέτο 
“Η Επιλογή της Μήδειας”, βασισμένη στην μουσική από την όπερα “Μήδεια” του 
Μίκη Θεοδωράκη, σε χορογραφία του Ιταλού Ρενάτο Τζανέλα. Τους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους ερμηνεύουν η Μαρία Κουσουνή-Φίκα (Μήδεια) και ο Ντανίλο Ζέκα (Ιά-
σων) του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πλαισιωμένοι με αστέρια από το 
Μπαλέτο του Βερολίνου και από το Μπαλέτο της Όπερας της Βιέννης, καθώς και η 
χοροθεατρική ομάδα “Ακροποδητί” από τη Σύρο. 

Το 7ο Φεστιβάλ Αιγαίου κλείνει στις 25 Ιουλίου με ένα γκαλά όπερας από τους 
σπουδαστές του Greek Opera Studio που διοργανώνεται φέτος για δεύτερη χρονιά υπό 
την καλλιτεχνική διεύθυνση της Φινλανδοκαναδής σοπράνο Ιλάνα Λαπαλάινεν.

επίμελεία:  
Μαρίνα Ρηγούτσουc b a
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κείμενο:  
Γιώργος Μανίνης //  gimanin@gmail.com

http://to-and-fro.tumblr.com

c b a

Π ο ι η τ ή ς , 

συγγραφέας, ακτι-

βιστής αλλά κυρίως 

μουσικός, ο Gil-Scott 

Heron απεβίωσε στις 27 

Μαΐου. Καταπονημένος 

από τις καταχρήσεις που τον 

οδήγησαν μέχρι τη φυλακή, 

αλλά και τον ιό του HIV, έφυγε 

στα 62 του χρόνια, αφήνοντας 

πίσω του μια σημαντική παρακατα-

θήκη, τόσο για τη μουσική όσο και την κοινωνία. 

Aπό τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς των μουσικών 

που συνέβαλαν στην προώθηση του αγώνα των μαύρων για ισότητα και 

ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά καιρούς, τραγούδια του έντυσαν ταινίες 

του blaxploitation και συλλογές του “Black & Proud” κινήματος. Όλα 

τα είδη μαύρης μουσικής συναντιούνται στους δίσκους του. Το συνον-

θύλευμά του υπήρξε προπομπός της σύγχρονης rap. 

Πριν 40 χρόνια κυκλοφόρησε το “Pieces of a Man” που περιείχε 

το “Revolution will not be televised”. Μ’ αυτό το τραγούδι, που έμελ-

λε να γίνει ύμνος κάθε εξεγερμένου πλήθους, ο Scott-Heron σατύριζε 

όλα τα θεαματικά τερτίπια της τηλεόρασης αντιπαραθέτοντας τα με 

τη χρονική στιγμή της επανάστασης. Ο θάνατός του, που συνέπεσε με 

την κοινωνική “αγανάκτηση” στην Ευρώπη, έκανε τον τίτλο του τρα-

γουδιού να κοσμεί πολλά πλακάτ στις πλατείες. Σαράντα χρόνια μετά 

και τίποτα δεν έχει αλλάξει από αυτά που περιγράφονται στους στί-

χους του. Kρίμα που ο Scott-Heron δεν ζει σήμερα για να ανανεώσει 

το περιεχόμενο του με το φαινόμενο του internet. Άραγε θα δεχόταν η 

επανάσταση να προβληθεί από το facebook; Το “Lady Day and John 

Coltrane”, “B-Movie”, “The Bottle”, “The Gun” ήταν μερικά ακόμα 

τραγούδια που τον κατέστησαν “νονό της rap”.

Το 2010 υπήρξε η χρονιά που ο Heron ξεπέρασε 16 χρόνια μου-

σικής απραγίας. Κυκλοφόρησε το “I ‘m new here” χρησιμοποίησε ως 

κύριο όπλο τη ραγισμένη φωνή του δίπλα στην κιθάρα και το πιάνο, 

σε ένα δίσκο που κυριάρχησε το γκρι και η νοσταλγία. Ο Jamie XΧ το 

μεταμόρφωσε σε “We ‘re new here”, αφήνοντας ένα από τα καλύτερα 

δείγματα ηλεκτρονικής μουσικής για την τρέχουσα χρονιά, με τη φωνή 

του Scott-Heron στο remix να συναντά όλες τις σύγχρονες μουσικές 

τάσεις. Τουλάχιστον δεν έφυγε ξεχασμένος, αλλά με τη φωνή του να 

συντροφεύει τις νύχτες μας (θα παίξει πολύ φέτος το καλοκαίρι το “I 

‘ll take care of you”). 

Η συγκλονιστική φράση “I ‘m new here, will you show me 

around?”, που ανοίγει το “We’re new here” ακούγεται ήδη σε άλλες 

γειτονιές. 

ΗΧΟΤΟΠΙΑ 
που χρήζουν ακρόασης

Μην αναρωτηθείτε όταν διαβάσετε παρακάτω οικείες λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Δεν πρόκειται για κάποιο γλωσσικό 

παιχνίδι, αλλά για τίτλους δίσκων που κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό αλλά ασχολούνται με τις ρίζες της ελληνικής μουσικής. 

Στους “Arghiledes”, ένας αμερικάνος ερωτεύθηκε τα ρεμπέτικα, ενώ το “The Further the Flame, the Worse It Burns Me” είναι 

μια πρόσφατη έκδοση τραγουδιών της Μαρίκας Παπαγκίκα από την αμερικάνικη δισκογραφική Mississippi Records.   

01//David Charles Speer – Arghiledes (Thrill Jockey) 
Μέλος των No Neck Blues Band και άλλων συγκροτημάτων, ο D. Charles Speer 

πάντα έδειχνε ανήσυχος να γνωρίσει τις μουσικές του κόσμου. Στις συνεχείς διαδρομές 

του (μπορεί και να μην έχει κούνησει το πόδι του από την Αμερική) ήρθε σ’ επαφή με 

ανατολίτικους ρυθμούς και λίαν προσφάτως με τα ρεμπέτικα (λόγω ελληνικής κατα-

γωγής της μητέρας του). Στο δικό του one man show, ο Speer μπαίνει στη “Σπηλιά του 

Δράκου” και μαθητεύει πλάι στην κληρονομιά που άφησε το Πειραιώτικο Κουαρτέτο 

του Βαμβακάρη. 

Δημιουργεί τα λεγόμενα “drone” (συνεχής επαναλαμβανόμενη μελωδία) για να 

γεμίσει το background, ενώ παιδεύεται με το μπουζούκι, το μπαγλαμά, το μαντολίνο 

και τα κρουστά που ηχογραφεί σε διάφορα επίπεδα με την τεχνική του overdubbing, 

παιγμένα όλα από τον ίδιο. Στο “Marko’s cave” δανείζεται μελωδίες από το “Μινόρε του τεκέ” του Χαλκιά και το “Φάληρο 

που πλένεσαι” του Μάρκου. Σαν ξεχασμένος τουρίστας σε ελληνικό νησί επιχειρεί φιλότιμη προσπάθεια ν’ απαγγείλει τους 

στίχους του “Σινάχη”, όμως τα ελληνικά δεν είναι και η πιο εύκολη γλώσσα.

Ο δίσκος ακολουθεί την πορεία ενός θαμώνα σε τεκέ που καταλήγει μεθυσμένος. Στο δεύτερο μισό του δίσκου, ο καλλιτέ-

χνης επιδίδεται σε αργόσυρτες μακροσκελείς ενορχηστρώσεις κατά τις οποίες αναμειγνύει στο κρασοπότηρό του τη σύγχρονη 

αμερικάνικη folk με ό,τι διδάχτηκε από το ρεμπέτικο.

02//Marika Papagika – The Further the Flame, the Worse It Burns Me (Mississippi Records 2010) 
Ο Ian Nagoski είναι ένας εθνομουσικολόγος (sic!), ο οποίος έλκεται έντονα από 

τη μουσική μεταναστών που τραγουδούν σε γλώσσες εκτός της αγγλικής. Το εξειδι-

κευμένο ενδιαφέρον του τον οδήγησε στην ανακάλυψη των δίσκων 78 στροφών μιας 

ελληνίδας μετανάστριας, της Μαρίκας Παπαγκίκα. 

Γεννημένη στην Κω το 1890, πέρασε τα νιάτα της στην Αίγυπτο. Την περίοδο 

που εκεί μεσουρανούσε ο ελληνισμός, άρχισε η καριέρα της ως τραγουδίστρια. Στα 

μέσα της δεκαετίας του 1910 μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου μαζί με το σύζυγο της, 

καταφέρνουν ν’ ανοίξουν το δικό τους στέκι με το όνομα “Marika’s”. Η καριέρα της 

συνεχίστηκε επιτυχημένα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Φέρεται να είναι από 

τους πρώτους Έλληνες καλλιτέχνες που ενεπλάκησαν σε ηχογραφήσεις. Πηγές αναφέ-

ρουν ότι ξεπέρασαν τις 200 σε αριθμό. 

Η Παπαγκίκα τραγούδησε όλα τα παραδοσιακά είδη αλλά η ιστορία τη μνημονεύει κυρίως για τα ρεμπέτικα με σμυρναίι-

κη αύρα. Το ηχογραφημένο εν έτη 1919 “Σμυρναίικο μινόρε” αποτελεί ορόσημο στην πορεία της. Έχει μάλιστα γοητεύσει το 

διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων “Kronos Quartet”, εντάσσοντάς συχνά το συγκεκριμένο κομμάτι στις live εμφανίσεις του.

Τα τραγούδια της παρούσας συλλογής είναι ηχογραφημένα την περίοδο 1919-1928. Ένα βιολί, ένα τσέλο και τα ζήλια 

αρκούν για να συνοδεύσουν τη φωνή της Παπαγκίκα σε φόρμες που γειτνιάζουν με ηπειρώτικα δημοτικά, ελαφρά λαϊκά και 

ανατολίτικες μελωδίες. Οι πρωτόγονες μονοφωνικές ηχογραφήσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ποιότητα στον ήχο 

(χάριν απουσίας τεχνολογικών επιτευγμάτων). 

Σύμφωνα με την ιστορία, η Μαρίκα Παπαγκίκα απεβίωσε το 1943 και ως αιτία θανάτου πιθανολογείται η δυστυχία που 

αισθανόταν λόγω της οικονομικής κρίσης της εποχής.

Η επανάσταση δεν θα προβληθεί στην τηλεόραση. 
Από το facebook όμως; Αργιλέδες & σμυρναίικα
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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 Περιβόλι
Ακολουθήστε το νερό της πηγής 
και θα βρεθείτε σ'ενα μοναδικό 
περιβάλλον. Σπιτικές γεύσεις 
στη σκιά μιας αιωνόβιας κλη-
ματαριάς με θέα τα νησιά του 
Αιγαίου.
Καρδιανή, 6945 987460
Καφέ-Εστιατόριο

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

βιβλίο

Το καλοκαίρι έχει φτάσει για τα καλά και ο αέρας μυρίζει διακοπές, ταξίδια και ξεκούραση. 
Ακολουθούν μερικές προτάσεις για να γεμίσετε το χρόνο σας ένα χαλαρό απόγευμα στη βερά-
ντα του σπιτιού σας, ή στη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού στο καράβι. Ερωτικές ιστορίες, 
αστυνομικά μυθιστορήματα, βιβλία που σας γυρίζουν στο παρελθόν ή σας μεταφέρουν στο μέλ-
λον. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι μια επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας.

Από τις εκδόσεις Πατάκη και τον συγγραφέα Άλαν Φέρστ έρχονται “Οι κατάσκοποι των 
Βαλκανίων”. Ένα βιβλίο για την Ελλάδα του 1940 και πιο συγκεκριμένα, τη Θεσσαλονίκη. Σ’ αυτό 
το λιμάνι µε την αρχαία ιστορία, τις αποβάθρες και τους οίκους ανοχής, τα σκοτεινά σοκάκια και τα 
τουρκικά αρχοντικά, εκτυλίσσεται ένα αγωνιώδες πολιτικό δράμα. Στα βόρεια σύνορα, ο ελληνικός 
στρατός έχει αναχαιτίσει την επίθεση του Μουσολίνι κατάγοντας την πρώτη νίκη ενάντια σε µέλος 
του Άξονα, που έχει υποτάξει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Αλλά ο Αδόλφος Χίτλερ δε θα 
ανεχτεί τέτοια προσβολή: την άνοιξη θα εισβάλει στα Βαλκάνια, και το µόνο που μπορεί να κάνει ο 
λαός της Θεσσαλονίκης είναι να παρακολουθεί και να περιμένει. Στο επίκεντρο αυτού του δράματος 
βρίσκεται ο Κώστας Ζαννής, υψηλόβαθµο στέλεχος της αστυνομίας, επικεφαλής μιας υπηρεσίας 
που χειρίζεται πολιτικές υποθέσεις “ειδικού” ενδιαφέροντος. Και ενώ επίκειται η εισβολή των Ναζί, 
αρχίζει ο χορός των κατασκόπων – τουρκικό προξενείο, γερµανικές µυστικές υπηρεσίες, Βρετανοί... 
Την ίδια στιγμή, τα ερωτικά πάθη φουντώνουν στην πόλη. Ο Ζαννής δεν αποτελεί εξαίρεση. Από 
τη Θεσσαλονίκη στο Παρίσι, στο Βερολίνο και πάλι πίσω, οι Κατάσκοποι των Βαλκανίων είναι ένα 
καθηλωτικό μυθιστόρημα για έναν άντρα που δοκιμάζει τα πάντα και ρισκάρει τα πάντα ορθώνοντας 
το ανάστηµά του στη μεγαλύτερη κτηνωδία που έχει γνωρίσει ο κόσμος.

Με τη σειρά του το Μεταίχμιο μας παραδίδει ένα υπέροχο βιβλίο από τον υπέροχο συγγραφέα 
του “Ελντοράντο”, Λοράν Γκοντέ με τίτλο “Κάτω από τον ήλιο του Νότου”. Ένα νοσταλγικό 
μυθιστόρημα που ακολουθεί πέντε γενιές μιας οικογένειας στη Νότια Ιταλία. Ξεκινώντας από τη 
δεκαετία του ΄70 για να φτάσει σιγά σιγά μέχρι τη δεκαετία του ΄80, ο συγγραφέας περιγράφει την 
οικογένεια Σκόρτα, της οποίας οι εγκληματικές δραστηριότητες ορισμένων παλιών της μελών την 
έχουν καταδικάσει σε ατέλειωτες κακουχίες και στην αδιάκοπη καχυποψία των γύρω της. Έπειτα 
από μια αποτυχημένη προσπάθεια φυγής προς τη Νέα Υόρκη, τα παιδιά της οικογένειας προσπαθώ-
ντας με ιδρώτα να επανακτήσουν τη χαμένη τους αξιοπρέπεια ανοίγουν μια δική τους επιχείρηση, 
κάνουν οικογένειες και μαθαίνουν να ζουν κουβαλώντας το βάρος του ονόματός τους σαν ευχή και 
κατάρα. Ιστορίες από τη ζωή τους και πως αυτή αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου, διατηρώντας 
όμως τις οικογενειακές παραδόσεις, με ένα ύφος κάποιες φορές λίγο βιαστικό και απότομο και κά-
ποιες άλλες υπομονετικό και περιγραφικό, το “Κάτω από τον Ήλιο του Νότου” είναι ένα βιβλίο που 
θα μείνει στις καρδιές σας.

 Στα “Ματωμένα Ίχνη” του Χένιγκ Μάνκελ, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, η αρχαιολόγος Λουίζ 
Καντόρ επιστρέφει στο σπίτι και βρίσκει το γιο της Χένρικ νεκρό, αρνείται όμως να πιστέψει ότι 
πρόκειται για αυτοκτονία. Αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια, ερευνά τα χαρτιά και τις 
σημειώσεις του γιου της και συνειδητοποιεί ότι σημαντικές πτυχές από την προσωπική του ζωή της 
είναι εντελώς άγνωστες. Έκπληκτη, μαθαίνει ότι ο γιος της ήταν φορέας του AIDS και ότι είχε μιαν 
ιδιόμορφη εμμονή με την περίφημη θεωρία συνωμοσίας για τον κλεμμένο εγκέφαλο του προέδρου 
Κένεντι. Τα μόνα στοιχεία που μπορεί να αξιοποιήσει η Λουίζ είναι ένα γράμμα και μια φωτογρα-
φία με τη φιλενάδα του Χένρικ στη Μοζαμβίκη. Η Λουίζ βρίσκεται στην αρχή μιας ακολουθίας 
από ματωμένα ίχνη τα οποία θα την οδηγήσουν μέχρι την Αφρική. Σε μια ήπειρο τσακισμένη από 
τις ασθένειες, τη φτώχεια και τη διαφθορά, θα αναζητήσει την αλήθεια για το θάνατο του γιου της 
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και θα κοιτάξει στα μάτια τον ίδιο το φόβο καθώς, απρόσμενα, έρχεται αντιμέτωπη με 
κερδοσκόπους οι οποίοι ευνοούνται από όσα υποφέρει η αφρικανική ήπειρος. Ο Χένινγκ 
Μάνκελ στήνει μια σκοτεινή ιστορία μυστηρίου με φόντο το υποβλητικό, γκροτέσκο 
αφρικάνικο τοπίο.

“Από πού έρχονται τα σώβρακα”, είναι ο τίτλος του βιβλίου του Τζόε Μπένετ από 
τις εκδόσεις Ωκεανίδα. Ο Τζόε Μπένετ αγόρασε μια πεντάδα σώβρακα “made in China” 
στο σουπερμάρκετ της γειτονιάς του, στη Νέα Ζηλανδία, προς 8,59 δολάρια. “Με τόσο 
χαμηλή τιμή, πόσο έπρεπε να είναι το κόστος τους ώστε να μπορούν ν’ αφήνουν κέρδος;”  
αναρωτήθηκε. “Πώς είχαν φτάσει αυτά τα σώβρακα από τον τόπο παραγωγής τους στη 
Δύση; Πού και πώς είχαν κατασκευαστεί;”  Ο Τζόε ξεκινάει μια οδύσσεια για να ανιχνεύ-
σει την πηγή τους. Στη διαδρομή ανακαλύπτει πώς δουλεύει το παγκόσμιο εμπόριο και 
την ιστορία που κρύβεται πίσω από την οικονομική αναγέννηση της Κίνας, μια αναγέν-
νηση που οδήγησε με ιλιγγιώδη ταχύτητα την Κίνα στο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομι-
κής υπερδύναμης. Καταπιάνεται εξίσου με τα τσοπ στικς, τα ξυλάκια του φαγητού, όπως 
και με τις δικές του προκαταλήψεις, και παρατηρεί κατάπληκτος τις τεράστιες αντιθέσεις 
σε μια από τις αρχαιότερες αλλά και τις ταχύτερα μεταβαλλόμενες κοινωνίες.
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Τα σούπερ μάρκετ Βιδάλης, συνεχίζουν τη 
σταθερά ανοδική τους πορεία και ανοίγουν 
το δωδέκατο κατάστημα, αυτή τη φορά 
στον Αδάμαντα Μήλου. Έτσι, πλέον, οκτώ 
νησιά του Αιγαίου φιλοξενούν καταστήματα 
τροφίμων που προτάσσουν την ποιότητα στα 
αγαθά και τις χαμηλές τιμές αποδεικνύοντας 
πως κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις 
αντιστέκονται στις δυσκολίες των καιρών. 
Να σημειωθεί ότι η Βιδάλης Μάρκετ 
δραστηριοποιείται μόνο στα νησιά και είναι 
η ελληνική επιχείρηση με τη μεγαλύτερη 
διασπορά καταστημάτων στις Κυκλάδες και 
το Αιγαίο.
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Μουσείο Αρνάδου 
Αρνάδος, 
Μουσείο
Μουσείο 
Γιαννούλη Χαλεπά 
Πύργος, 22830 31262 
Μουσείο
Μουσείο 
Κεχροβουνίου 
Κεχροβούνι, 
22830 41218, 41219, 41671 
Μουσείο
Μουσείο  
Μαρμαροτεχνίας 
Πύργος, 22830 31290 
Μουσείο
Μουσείο 
Τηνίων Καλλιτεχνών 
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,  
Μουσείο

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
Η πεζούλα της
λιχουδιάς
Μικρό σπιτάκι λατρευτό μια 
σταλίτσα, μια ματιά, μια φι-
λόξενη γωνιά με αλμυρές και 
γλυκιές λιχουδιές με συνταγές 
μυστικές μα με νοστιμιά φημι-
σμένη. 
Λεύκες, 22840 43189 
Παραδοσιακό Καφενείο
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
Elia 
Ελιά, 22890 71204 
Εστιατόριο
Gola 
Χώρα, 
22890 23010 
Εστιατόριο
La Medusse 
Ορνός, 
22890 24094 
Εστιατόριο
Leto Restaurant 
Χώρα, 
22890 22207, 22918 
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
Αλλού Γυαλού

Κίνι,
22810 71196
Εστιατόριο
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Άμβυξ

Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο
Δωδώνη

Ερμούπολη,  
πλ. Κανάρη,
22810 87684 
Παγωτό
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
Το αρχονταρίκι

Ερμούπολη,
Εμ. Ροΐδη,
22810 86771 
Εστιατόριο

Της Φιλομήλας

Αζόλιμνος,
22810 62088 
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
Daidadi Gelato

Ερμούπολη, Λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
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
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
Απανωχωρίτισσα

Άνω Σύρος, Πλ. Αγ. Αντωνίου 
Παραδοσιακό Καφενείο
Αργώ

Γαλησσάς, 2281 042819
Παραδοσιακό Καφενείο
Αστέρια

Ερμούπολη, Βαπόρια   
6944 388632
Beach bar
Ελληνικόν Καφενείον

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 87550 
Παραδοσιακό Καφενείο
Εν Πλω

Στον γραφικό όρμο της Βά-
ρης, δίπλα στη θάλασσα, απο-

λαύστε το μπάνιο σας μαζί με 
καφέ, club sandwich, δροσε-
ρή φρουτοσαλάτα, παγωτά, 
βάφλα, χυμούς, μπύρες και 
ποτά από το πρωϊ μέχρι αργά 
το βράδυ.
Βάρη, 6955 264690 
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
Συριανών Καφεποτείο

Ακολουθώντας τις μενεξεδί 
πινακίδες στα σοκάκια της 
Άνω Σύρου, θα βρεθείτε σε 
μια καταπληκτική τοποθεσία 
λίγο κάτω από τον Σαν Τζώρ-
τζη. Αγναντεύοντας την Ερ-

μούπολη και τα κοντινά νησιά 
από ψηλά μπορείτε να απο-
λαύσετε τις γλυκιές όσο και 
τις αλμυρές σας επιθυμίες.
Άνω Σύρος, Δομένικου Βεντούρη 7
6955 264690 
Παραδοσιακό Καφενείο
Το Μπαράκι

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανοί

Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16,
22810 87997 
Cafe
τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό 

Μουσείο Σύρου

Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη,
22810 88487 
Μουσείο
Βιομηχανικό 

Μουσείο 

Ερμούπολης

Ερμούπολη,  Γ. Παπανδρέου 11,
22810 81243 
Μουσείο
Έκθεση 

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, Εστιατόριο "Η Στρίγγλα

που' φαγε αρνάκι" Άνω Σύρος ΚΕΠ Άνω Σύρου, π. Δημαρχείο 

Άνω Σύρου, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”, Ποικιλοπωλείον 

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, 

Beach bar Αστέρια, 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 

Κέα
Porto Koundouros

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 Νάουσα Καφενείο Τακίμι

Aντίπαρος Vicky's Ice Cream, Cafe Ναυάγιο

Τήνος
Καρδιανή Καφέ-Εστιατόριο Το Περιβόλι Ξινάρα π. Δημαρχείο 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, 

Canava Roussos, 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

Zητήστε μας 
το serious

> info@serious.gr

> 22810 79449

το

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα 
στα παρακάτω σημεία




