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Τρεις ανακαλύψεις για το 2012
Σκέψεις εκτός νόμου

Λύο Καλοβυρνά
Συνέντευξη του 
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περιεχόμενα

το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο της Νανάς Παπαδοπούλου

Η Νανά Παπαδοπούλου είναι απόφοιτος του  

κέντρου εφαρμοσμένων τεχνών Ορνεράκη.

Η ίδια λέει “έχω σπουδάσει Νοσηλευτική στο 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

αλλά επειδή φοβόμουν τις ενέσεις αποφάσισα να πιάσω τα 

πινέλα. Έτσι φοίτησα στη σχολή Ορνεράκη και ασχολήθηκα 

με κόμικς, παραμύθια, γελοιογραφίες και κινούμενο σχέδιο. 

Αυτό με οδήγησε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ,

όπου σπουδάζω ζωγραφική μέχρι και σήμερα”.

04 // Ατζέντα 

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

05 // Βραδιές κινηματογράφου 

στη Μύκονο

06 // Οι περιπέτειες του Tεντέν στη Σύρο

Συνέντευξη του Alain Baran

07 // Χειμωνιάτικο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

στην Άνδρο

08 // Εικαστικά στη Σύρο

10 // Πλάτων Ριβέλλης

Έκθεση στον Ξενώνα Απόλλωνος

11 //  Κέντρο Χορού Σύγχρονης Τέχνης  

και Δημιουργίας στη Σύρο

12 // Λύο Καλοβυρνάς 

“Υπάρχει άλλος τρόπος  

να βλέπουμε τα πράγματα”

14 // Τρεις ανακαλύψεις για το 2012

Ηχοτόπια που χρήζουν ακρόασης  

του Γιώργου Μανίνη

16 // Ισπανόφωνες... βιβλιοπροτάσεις

από τη Χρυσή Πυρουνάκη

17 // Σκέψεις εκτός νόμου 

από τον Νικόλα Καμακάρη

18 // Ηθική Διαστρωμάτωση 

από τον Πάνο Δραμυτινό

19 // Η συναισθηματική νοημοσύνη  

σωσίβιο στον Τιτανικό της κρίσης 

της Αφεντίας Κανελλοπούλου

21 // Οδηγός Νησιών

Τάσεις, προτάσεις
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Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες

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

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να 
αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια c.
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Αλλαγή χρονιάς. Σκυτάλη στο νέο και άγνωστο μέλλον. Η καταστροφή που προέβλεπαν 
οι Μάγιας, για κάποιους συντελέστηκε και για άλλους όχι. Ποτέ η καταστροφή δεν αφορά 
όλους την ίδια χρονική στιγμή. Η πάλη, όμως, για να ξεφύγει κανείς από αυτήν πρέπει να 
γίνει απ’ όλους, ή έστω από αρκετούς, ταυτόχρονα. Πράγμα δύσκολο. Κάθε σύστημα που 
πετυχαίνει το σκοπό του όχι μόνο το γνωρίζει αλλά βασίζεται πάνω σε αυτό για να είναι 
αποτελεσματικό.

Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι πολλές φορές οι “απέλπιδες” προσπάθειες επιβίωσης 
τελεσφορούν όταν κινητοποιούνται από τη δύναμη της πίστης στην κοινωνική δικαιοσύνη. 
Δύναμη υπεράνω προβλέψεων και στατιστικών επιτυχίας. Όταν δεν αντέχεις να σωπάσεις 
τότε σίγουρα θα υποχρεώσεις κάποιους να σε ακούσουν. Ίσως το 2013 να είναι ένα τέτοιο 
έτος. Από αυτά που αρκετοί πλέον δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο από μηδενική 
ανοχή!

Καλή χρονιά και ψηλά το κεφάλι

Τζένη Παπαζιού
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info
>Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο

> Κάθε Παρασκευή και Κυριακή  
    από 16/12 έως 6/1

> Τιμή εισιτηρίου:4€

Κι όμως, τα Χριστούγεννα και η γιορταστική τους ατμόσφαιρα μπορούν να μην κοστίζουν 

χρυσά φλουριά, άμα υπάρχουν καλές ιδέες και σοβαρή πρόθεση! Στη Μύκονο, το Cine Manto 

διοργανώνει βραδιές κινηματογράφου στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Βραδιές κινηματογράφου
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προβολές ταινιών, γνωστών κι αγαπημένων, 

με κεντρικό θέμα -τι άλλο;- τα Χριστούγεννα. Δεκατέσσερεις ταινίες για 
μικρούς και μεγάλους, κάθε Παρασκευή και Κυριακή, μέχρι τις 6 Ιανου-
αρίου, προσδοκούν να κάνουν λίγο πιο ξέγνοιαστες αυτές τις μέρες. Κάθε 
φορά υπάρχουν δύο διαφορετικές ταινίες κι ανάμεσά τους το “Πολικό Εξ-
πρές”, “Ο Αη Βασίλης είναι λέρα” (βρε, λες;), το “Ice Age - A Mammoth 
Christmas”,το “Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λώρενς”, αλλά και κλασικά 
καρτούν. Κάποιες είναι μεταγλωττισμένες, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχει 
ειδική σήμανση στην περίπτωση που οι ταινίες είναι κατάλληλες και για 
…μεγάλους.

Η χειμωνιάτικη Μύκονος διασκεδάζει με μόλις 4 ευρώ ανά ταινία και 
ίσως ένα πακέτο ποπ κορν. Η ζωή είναι όμορφη και με απλά πράματα.
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Σύρος
Συναυλία με τον 
Γιώργο Τεντζεράκη 
στο Θέατρο Απόλ-
λων στις 21.00

Σύρος
Συναυλία με τα 
συριανά συγκροτήματα 
“Work in progress” και 
“Containers” στην Πι-
νακοθήκη Κυκλάδων 
στις 21.00.

Νάξος
Η ταινία “Χόμπιτ. Ένα 

Αναπάντεχο Ταξίδι” του 
Πίτερ Τζάκσον στο Cine 

Naxos από τις 14/12. 
Ώρες προβολής 18.30 

και 21.45. 

Σύρος
7η Ομαδική Έκθε-
ση από την Λέσχη 

Φωτογραφίας Σύρου 
στην αίθουσα Τέχνης 

“Ερμούπολη”. Από τις 
29 Δεκεμβρίου έως τις 

5 Ιανουαρίου, ώρες 
18.00-22.00.

2

Μύκονος
Η ταινία “Καλά 
Χριστούγεννα κύριε 
Λώρενς” του Ναγκίσα 
Όσιμα, στο Cine Manto 
στις 20.00.

6
Συρος

Διασκέδαση και χορός 
μαζί με την κοπή 

πρωτοχρονιάτικης 
πίτας στη σχολή χορόυ 
Μάκης Μπέτσης, στις 

19.00

12

Σύρος
Προβολή της ταινίας 
του Λοράν Καντέ 
“Ανάμεσα στους τοί-
χους” στη Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (κτίριο Κορνη-
λάκη) στις 19.30.

19

26
Σύρος

Αφιέρωμα στον Οδυσ-
σέα Ελύτη με τίτλο 

“Μ’ ένα τριφύλλι φως” 
στο Θέατρο Απόλλων 

στις 20.30. 

28 2
9

4
Σύρος
Συνεχίζεται έως τις 22 
Φεβρουαρίου η έκθεση 
εικαστικών με τίτλο 
“crossing the line” στον 
Πολυχώρο Πολιτισμού 
και Δημιουργίας Σύρου 
στο Σταυρό Ταλάντων. 

7

Ια
νο

ύα
ρι

ος
20

13

Σύρος
Παρουσίαση του παι-

δικού βιβλίου “Για μια 
χούφτα αστέρια” της 
Βασιλικής Λεβεντά-
κη στο Πνευματικό 

Κέντρο Ερμούπολης 
στις 18.00.22

Πάρος
Χριστουγεννιάτικα 

παραμύθια για μικρά 
παιδιά στην αίθουσα 

του Συλλόγου Αγκαιριάς 
στις 18.00.

2
3

Σύρος
Μουσική εκδήλωση 
στους δρόμους του 

εμπορικού κέντρου της 
Ερμούπολης από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο 

Άνω Σύρου στις 11.00. 

24

Μύκονος
Στο Χειμερινό Cine 
Manto (Γρυπάρειο 

Πολιτιστικό Κέντρο) 
στις 20.00 προβάλλεται 

η χριστουγεννιάτικη 
ταινία “Πολικό Εξπρές” 

του Ρόμπερτ Ζεμέκις.

21

Δεκέμβριος 2012 
Ιανουάριος 2013

Άνδρος
Η μόνιμη συλλογή του 
Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης του Ιδρύματος 
Γουλανδρή είναι ανοι-
κτή για το κοινό κατά 

τη διάρκεια του χει-
μώνα. Κάθε Σάββατο, 
Κυριακή και Δευτέρα 

ώρες 10.00-14.00.

10
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Υπαπαντή Ζαρμπώνη

Πρωτοπαπαδάκη 12 - Ερμούπολη, 22810 88227
Νικολάου Γκύζη 7 - Τήνος, 22830 23379 

Εορταστικές Προσφορές

SYROS
TINOS

xορέψτε & γυμναστείτε 

όσο αντέχετε

με 40 ευρώ το μήνα

ΠροσιτέςΤιμές

Μανδηλαρά 20, Ερμούπολη - Σύρος | τηλ. 22810 76222
www.makisbetsis.gr | 

Τεντέν, ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες που έχουν δημιουρ-
γηθεί ποτέ. Μεταφράστηκε σε πάνω από 80 γλώσσες, ενώ οι πωλήσεις 
ανέρχονται σε 230 εκατομμύρια αντίτυπα. Στο πλαίσιο του αφιερώμα-
τος του Animasyros 5.0 για τη ζωή και το έργο του Hergé, του Βέλγου 
δημιουργού του Τεντέν, βρέθηκε στη Σύρο ο Alain Baran, συνεργάτης 
και προσωπικός γραμματέας του.

> Ξεκινήσατε την καριέρα σας ως δημοσιογράφος και χορευτής. Υπάρχει 
κάποια σχέση μεταξύ του animation κι αυτών των επαγγελμάτων;
Ίσως να μη φαίνεται η σύνδεση με την πρώτη ματιά, αλλά η συσχέτιση υπάρ-
χει στην τέχνη μου ως χορευτής και την τέχνη του Hergé ως δημιουργού. Από 
τον χορό, γνωρίζω ακριβώς τι κίνηση πρέπει να γίνει για να εκφραστεί ένα συ-
ναίσθημα, κάτι που βοηθάει έναν σχεδιαστή. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι ο 
ρυθμός, που αποτελεί μέρος της ζωής ενός χορευτή. Όμως και ως καρτουνίστας, 
συγγραφέας ή animator, ακολουθείς συγκεκριμένο ρυθμό όταν δημιουργείς. Δεν 
παύουν να είναι όλα τέχνη και όταν δουλεύεις πλάι σε έναν σπουδαίο δημιουρ-
γό, συνεχώς αναζητάς την  τελειότητα.

> Πως ήταν να συνεργάζεται κανείς με τον Hergé;
Κάποιος μου είπε κάποτε πως όταν δουλεύεις με μια μεγαλοφυΐα, είναι σα να 
προσθέτεις το κόμμα που θα κάνει τη δουλειά του καταπληκτική. Γίνεσαι ένα 
κομμάτι της δημιουργίας του. Από τη σκοπιά μου ως χορευτή, το ότι υπήρξα 
το “μουσικό όργανο” της ιδιοφυΐας του αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα. Δεν 
ήμουν καλλιτέχνης μεν, αλλά το να διαχειρίζομαι το τεράστιο έργο του ήταν 
θείο δώρο.

> “Το κόμικ για τους νέους από 7 μέχρι 77”. Τι έκανε τον Τεντέν τόσο δη-
μοφιλή;
Ο Τεντέν υπήρξε δημοφιλής σε μικρά παιδιά, μαθητές, φοιτητές, ενήλικες γύρω 
στα 40 κι ακόμη μεγαλύτερους. Κι αυτό, επειδή ο κάθε αναγνώστης αντικρίζει 

άνδρος
0706

συνέντευξη

τις ιστορίες με τα δικά του μάτια κι εντοπίζει πράγματα 
που δεν είχε εντοπίσει σε προηγούμενη ανάγνωση.  

> Ο Τεντέν ήταν αρχικά κόμικ, έπειτα έγινε 
animation, τώρα ταινία 3D με τον Στίβεν Σπίλ-
μπεργκ ως σκηνοθέτη. Τι πιστεύετε για τα διαφορε-
τικά αποτελέσματα;
Θα απαντήσω εκ μέρους του Hergé, που πάντα υποστήρι-
ζε πως ο χαρακτήρας, το πλαίσιο και το περιβάλλον αποτυ-
πώνονται καλύτερα στο βιβλίο. Το animation έχει ανάγκη την 
υπερβολή, τα ειδικά εφέ... Για εκείνον, ο Τεντέν είναι πολύ ρε-
αλιστικός, γι’ αυτό προτιμούσε μια κανονική ταινία με ηθοποιούς, 
που ποτέ όμως δεν έγινε επιτυχημένα. Είχε ξεκινήσει διαδικασίες με τον 
Σπίλμπεργκ 40 χρόνια πριν, με το σκοπό αυτό. Τώρα, ο Σπίλμπεργκ επέ-
στρεψε με την τεχνική stop-motion, που πιστεύω πως είναι από τους καλύτε-
ρους τρόπους. 

> Ποια ήταν η έμπνευση του Hergé για την εμφάνιση του Τεντέν; 
Ο Hergé ήθελε ο χαρακτήρας να είναι όσο το δυνατόν πιο απλός και ουδέτερος, 
γιατί θα γινόταν μάρτυρας όσων συνέβαιναν. Είναι περισσότερο ένα ιδανικό, 
κάτι που ο καθένας θα ήθελε να είναι. Ένας Γάλλος φιλόσοφος είχε πει πως ο 
Τεντέν είναι ένα είδος “κουτιού”, πολύ ουδέτερο, που βοηθάει οποιονδήποτε 
αναγνώστη να ταυτιστεί μαζί του. Σε αντιδιαστολή, οι υπόλοιποι χαρακτήρες 
της ιστορίας είναι έντονοι.

> Τεντέν vs Αστερίξ... 
Τα δύο μεγαλύτερα φαινόμενα του 20ου αιώνα, γραμμένα και τα δυο στη γαλ-
λική γλώσσα. Ωστόσο, έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Ο Τεντέν βρίσκεται σε 
διαρκή αναζήτηση του κόσμου και της ανθρωπότητας. Αντιπροσωπεύει το 
θάρρος, την ειλικρίνεια και την περιπέτεια. Ο Αστερίξ, από την άλλη, αναφέ-
ρεται σε συγκεκριμένο τόπο, χρόνο και κοινωνικές καταστάσεις. Είναι εκείνος 
που αντιστέκεται στην εξουσία, ενώ παράλληλα διαθέτει και χιούμορ. Αποτε-
λεί, λοιπόν, περισσότερο ένα χαρακτήρα, παρά ένα ιδανικό.

> Ποιό είναι το μήνυμα που μεταφέρει ο Τεντέν;
Ο Hergé δεν ήθελε να μεταφέρει κάποιο πολιτικό ή θρησκευτικό μήνυμα, εκ-
φράζει απλώς ένα χαρακτήρα που το μήνυμά του ίσως θα ήταν “κοίτα γύρω 
σου, ανακάλυψε και συνάντησε τον κόσμο”. Επίσης, ότι υπάρχει πάντα τρόπος 
επικοινωνίας των ανθρώπων, σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκονται. 
Πάνω απ’ όλα όμως, πως όταν είσαι δίκαιος και σωστός, τότε νιώθεις καλά 
μέσα σου. 

Συνεντευξη:
Χαρά Λεδάκηc b a

Οι περιπέτειες 
του Τεντέν 
στη Σύρο!

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Άνδρο υποδέχεται και φέτος το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου με έργα ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από την μόνιμη συλλογή του μουσείου.

Στο μουσείο εκτίθενται φέτος εκτός από την συλλογή έργων του Μ. Τόμπρου (στην παλαιά πτέρυγα), έργα των Ντ. Βυζάντιου, Ν.Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Α.Γρη-
γόρα, Ι.Μόραλη, Ε.Σούτογλου, Π.Τέτση, Γ.Τσαρούχη, César, I.Mitoraj κ.ά.

Στην πρώτη αίθουσα της νέας πτέρυγας παρουσιάζεται μια επιλεγμένη σειρά φωτογραφιών και έργων οι οποίες πλαισίωναν την έκθεση Προσεγγίζοντας τον 
σουρεαλισμό, το περασμένο καλοκαίρι.

Από τον Νοέμβριο έως τέλος το Μαρτίου το μουσείο είναι επισκέψιμο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10.00 με 14.00. Για οργανωμένες ομάδες επισκεπτών 
(σχολεία, σύλλογοι κλπ), υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης και άλλη μέρα, έπειτα από σχετική συνεννόηση.

Χειμωνιάτικο... 
Μουσείο συγχρονησ Τεχνησ
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Crossing
the LineΣτην έκθεση της Γιολάντας Ζιάκα, παρουσιάζονται έργα που 

επιχειρούν να αναπαραστήσουν το ανθρώπινο σώμα σε κίνηση, 
ιδιαίτερα μέσα από το χορό.

Κίνηση και συγκίνηση (“συν-κίνηση”) ταυτόχρονα, ο χορός είναι μια 
γλώσσα που μιλάει για τον άνθρωπο, για την ανάγκη του να επικοινωνήσει 
τις πιο βαθιές του συγκινήσεις, αυτές που δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα 
από τον ορθολογικό λόγο.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα αναπαράστασης της στιγμής που το αν-
θρώπινο σώμα δημιουργεί έναν φαντασιακό χώρο, ο οποίος συμμετέχει στην 
κίνηση με το δικό του παλμό, μέσα από τους κυματισμούς της γραμμής που 
ορίζει το σώμα, μέσα από χρωματικές δονήσεις που προεκτείνονται στο 
χώρο, μέσα από τις ρυθμικές αναλογίες της σύνθεσης.

info

> Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης - αίθ. Ροΐδη

> έως 23 Δεκεμβρίου

> Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 - 21.00 και     

     Κυριακή 11.00 - 14.00 &18.00 - 21.00

Συν-κίνησις

Λίγο πριν ο χρόνος εκπνεύσει, ξεκινάει η ατο-
μική έκθεση ζωγραφικής της Λίας Σταμοπούλου με 
τίτλο “Εικαστικοί συγκερασμοί”. Η καλλιτέχνιδα 
παρουσιάζει δύο διαφορετικές εκ πρώτης όψεως 
ενότητες της πολυσχιδούς εικαστικής της πορείας, 
τόσο θεματικά όσο και σε σχέση με την τεχνική 
τους απόδοση. Στην πρώτη, η οποία αποτελείται 
από έξι αρχετυπικές συνθέσεις μεγάλων διαστάσε-
ων μικτής τεχνικής, που παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά, αποτυπώνεται το ενδιαφέρον της ζωγράφου 
για στοιχεία και θέματα παρμένα από τα αρχαία αγ-
γεία, που αποδίδονται μέσα στο πλαίσιο ενός ιδιότυ-
που εξπρεσιονιστικού ρυθμού. Στη δεύτερη, η οποία 
περιλαμβάνει τα υπόλοιπα τέσσερα έργα με παστέλ, 
διαφαίνεται η επιλογή της ζωγράφου να αποδώσει 
τη γυναικεία φιγούρα μέσω μιας αισθησιακής προ-
σέγγισης. Μορφές και φιγούρες γυναικείες, γήινες 
και υπερβατικές, σταθερές και αεικίνητες με δράση 
και συναίσθημα, με επιβλητική αλλά και υποβλη-
τική παρουσία. Η κάθε σύνθεση δείχνει έτοιμη να 
μεταλλαχθεί, να μετεξελιχθεί.

Αφοσιωμένη με πάθος στην τέχνη της και κυ-
ρίως στο όραμά της, η Λία Σταμοπούλου δημιουρ-
γεί έργα που επιδέχονται διαφορετικές αναγνώσεις. 
Κινούμενη ανάμεσα στον εξπρεσιονισμό και την 
αφαίρεση, αξιοποιεί το χρώμα, σε μια προσπάθεια 
να μαγνητίσει το βλέμμα του θεατή και τον ψυχισμό 
του. Σύμφωνα με τον κριτικό τέχνης κι επιμελητή 
της έκθεσης κ. Γιάννη Παπαφίγκο, η εικαστικός 
“καταφέρνει να δώσει πνοή στην τέχνη της, να μας 
μιλήσει για την ‘περιπέτεια ύλης και ζωής’, να με-
ταλαμπαδεύσει σ’ εμάς αυτό που πραγματικά δίνει 
νόημα και ισορροπία στην ύπαρξή μας και οδηγεί σε 
στάση ανάτασης ζωής”.

info

> Πνευματικό Κέντρο 
    Ερμούπολης - αίθ. Ροΐδη
> 29 Δεκεμβρίου - 10 Ιανουαρίου
> Ώρες λειτουργίας:καθημερινά      
     11.00 - 13.30 και 17.30 - 20.00

Εικαστικοί 
συγκερασμοί

Έντεκα καλλιτέχνιδες παρουσιάζουν έργα τους στον Πολυχώρο Πολιτισμού και Δημιουργίας Σύ-
ρου και μοιράζονται με το κοινό τις εικαστικές τους περιπλανήσεις. Η έκθεση σκιαγραφεί τα θέματα 
που πραγματεύονται οι καλλιτέχνιδες και φέρνει σε επαφή τον τόπο με τη σύγχρονη εικαστική σκέψη 
και δημιουργία. 

Συμμετέχουν με έργα τους οι: Ανδριανή Βεντούρη, Ελπίδα Γαδ, Μαρία Γουβέλη, Zlatina Yavorova 
Goneva, Κωνσταντίνα Καπανίδου, Γεωργία Καπετανάκη, Νίκη Ildiko Παπαδοπούλου Nagy, Χριστιά-
να Παπαμάλη, Joanna Spyres-Jones, Δήμητρα Τζώτζιου, Βασιλική Χαρατσή.

Όπως αναφέρουν “η επικαιρότητα υπαγορεύει, όχι μόνο στους καλλιτέχνες αλλά σε όλους μας, 
να αναρωτηθούμε για την ύπαρξή μας, να επαναπροσδιορίσουμε προτεραιότητες και να τολμήσου-
με να κάνουμε μικρές ή μεγάλες ανατροπές. Διαχωριστικές γραμμές και όρια, παραπέμπουν σε απο-
κλεισμό και εναντιώνονται στην οικοδόμηση μιας πλουραλιστικής κοινωνίας. Η περιχαράκωση και η 
απομόνωση ανθρώπων και ιδεών δεν μπορούν να αποτελούν πρότυπα στην εποχή μιας εκτεταμένης 
κινητικότητας. Αντίθετα, η συσπείρωση και η πολυφωνία προάγει το διάλογο και συμβάλει στο “(ξε)
πέρασμα ορίων”. Οι άνθρωποι ενώνονται για διάφορους σκοπούς και οι κοινωνικές σχέσεις ισχυρο-
ποιούνται. Η ανάγκη για συσπείρωση και ανταλλαγή ιδεών είναι και το εφαλτήριο της έκθεσης.  Ο 
τίτλος της έκθεσης προτρέπει καλλιτέχνιδες και κοινό να υπερπηδήσουν διλήμματα, ανασφάλειες και 
αποκλεισμούς για να συνεχίζουν να τολμούν, να πειραματίζονται και να διατηρούν ανοιχτά πανιά για 
καινούριες περιπέτειες”. 

ομαδική έκθεση
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info

> Πολυχώρος Πολιτισμού και Δημιουργίας Σύρου, 
    Σταυρός Ταλάντων
> 22 Δεκεμβρίου - 22 Φεβρουαρίου
> Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 
    11.00 - 13.00 & 19.00 - 21.00
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Το μεγαλύτερο site 
ανταλλαγής σπιτιών στον κόσμο 

προσφέρει τη δυνατότητα 
για δωρεάν διακοπές

για τους αναγνώστεςτου Serious

-30%

Ένα κέντρο χορού για το κοινό της Σύρου, αλλά και της υπόλοιπης 
Ελλάδας και του εξωτερικού, είναι το όραμα που καταφέρνουν να υλο-
ποιήσουν μετά από εννέα χρόνια εντατικής εργασίας με αφοσίωση στην 
τέχνη του χορού, η χορογράφος και δασκάλα χορού Αγγελική Σιγούρου 
και τα μέλη του Χοροθεάτρου Ακροποδητί. 

Πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο που αποτελείται από δύο κτίρια και στεγά-
ζεται στην Ερμούπολη. Το Κέντρο Χορού θα λειτουργήσει από τον Ιανουάριο 
ως στούντιο μαθημάτων και ως κέντρο εργαστηρίων, καλλιτεχνικών δράσεων 
και εκδηλώσεων. 

Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος 
που θα καταστήσει πιο οικεία και πιο προσιτή την επαφή των κατοίκων του 
νησιού με τον κλασικό και τον σύγχρονο χορό, καθώς και τη γνωριμία τους με 
τα κλασικά και τα σύγχρονα συστήματα χορού του ελληνικού και του διεθνούς 
χώρου.

Οι βασικοί στόχοι του Κέντρου είναι η πολιτιστική ανάπτυξη και ανάδει-
ξη της Σύρου, η φιλοξενία και οργάνωση καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, αλλά και οι συνεργασίες και ανταλλαγές με καλλιτέχνες του 
εξωτερικού (artistic residency). Ο χώρος θα είναι ανοιχτός σε συνεργασίες με 
τους τοπικούς φορείς, τους κατοίκους και τους καλλιτέχνες της Σύρου, όπως 
και της υπόλοιπης χώρας. Θα φιλοξενούνται πρόβες και παραστάσεις, ενώ θα 
γίνονται προβολές -αφού θα δημιουργηθεί βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη με υλικό 
σχετικό με τον χορό- αλλά και διαλέξεις. Επίσης, θα παρέχονται σχεδιαστικές 
υπηρεσίες (γραφιστικά, κοστούμια και σκηνικά).

Όπως διατείνονται οι Ακροποδητί, απαραίτητη προϋπόθεση όλων των δρά-
σεων, θα είναι η υποστήριξη της καλλιέργειας πνεύματος και σώματος, της 
ελεύθερης δημιουργικής κατάθεσης και της ατομικής και ομαδικής πρωτοβου-
λίας σε όποια ενέργεια συμβάλλει στην ολοκλήρωση του ατόμου και στην ανά-
πτυξη των αντιληπτικών και εκφραστικών του δυνατοτήτων.  

Στο σχεδιασμό των δράσεων υπάρχει ένας σταθερός εβδομαδιαίος κύκλος 
μαθημάτων, όπως επίσης σεμινάρια και εργαστήρια, είτε σε μηνιαία βάση είτε 
σποραδικά. Οι επιλογές είναι πολλές, ενδιαφέρουσες και δείχνουν προσεκτικά 
προσανατολισμένες. 

χορός
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φωτογραφία

Μεγάλο βήμα 
ακροποδητί

info

> Εγκαίνια:  
    Κυριακή 13 Ιανουαρίου, 20.00
>Έναρξη μαθημάτων:   
    5 Ιανουαρίου
> Ηρώων Πολυτεχνείου 84,  
    Ερμούπολη
> τηλ. 22810 80690, 6944 771449

Στον “Ξενώνα Απόλλωνος” παρουσιάζει ο Πλά-
τωνας Ριβέλλης τη νέα μόνιμη φωτογραφική έκθε-
σή του από τον Οκτώβριο.

Ο Ξενών Απόλλωνος και το Βιβλιοπωλείο Σταθόπουλου σε συ-
νεργασία με τον Πλάτωνα Ριβέλλη και τον “Φωτογραφικό Κύκλο” 
ξεκινούν ένα πρόγραμμα έκθεσης και πώλησης καλλιτεχνικών φωτογραφιών, ενώ παράλληλα επιχειρεί να 
κάνει το ίδιο στην Αθήνα σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, μέσω των πωλητηρίων τού Μουσείου. Με 
την ευκαιρία αυτή αξίζει να επισκεφθεί κανείς το νεοκλασικό αρχοντικό και να ξεναγηθεί στη μόνιμη έκθεση 
του φωτογράφου.

Ο Πλάτωνας Ριβέλλης συνεχίζει τα δημιουργικά του ταξίδια με τον Κύκλο, στο πλαίσιο του οποίου θα 
πραγματοποιήσει τους επόμενους μήνες σεμινάρια φωτογραφίας σε επαρχιακές πόλεις. Στα Χανιά, τη Θεσ-
σαλονίκη, τη Λάρισα, την Κέρκυρα και τη Σύρο, θα υλοποιηθεί ο κύκλος συναντήσεων με τίτλο “Κριτήρια 
και επιλογές στην Καλλιτεχνική φωτογραφία”. 

Το περιεχόμενό τους θα αφορά τα ερωτήματα που γεννώνται σε έναν φωτογράφο και τα οποία πρέπει να 
αντιμετωπίσει με βάση τα προσωπικά του καλλιτεχνικά κριτήρια σχετικά με το τι και πώς φωτογραφίζει και 
με το τι και πώς επιλέγει από ό,τι έχει ήδη φωτογραφίσει. Οι προβολές και οι συζητήσεις θα είναι και πάλι τα 
εργαλεία ανάλυσης τού περιεχομένου.

Ο Πλάτωνας 
Ριβέλλης 
στον Ξενώνα 
Απόλλωνος 
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Ο Λύο Καλοβυρνάς δουλεύει χρόνια ως μεταφραστής και ως σύμ-
βουλος ψυχικής υγείας, με άλλα λόγια ακούει τους ανθρώπους και τους 
βοηθάει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Παράλληλα, δε χάνει 
στιγμή να γράψει τις δικές του σκέψεις και ιστορίες, οι οποίες έχουν 
βρει πολλές φορές το δρόμο προς τα ράφια των βιβλιοπωλείων.

Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει να δημιουργεί και να μοιράζεται ιστορίες με 
κάθε αφορμή. Η δεύτερη αγάπη του είναι τα παιχνίδια των λέξεων, η δημιουργία 
νέων. Έχει γράψει ένα βιβλίο όπου με πολύ χιούμορ και αγάπη πλάθει νέες λέξεις 
(Πλαθολόγιο Λέξεων), ενώ στη συλλογή ιστοριών του “Ανάμεσα στο Τικ και το 
Τακ” αφιερώνει αρκετές σελίδες στα δικαιώματα των λέξεων, απευθυνόμενος στους 
ενήλικες μέσα από παραμύθια. Με μία ματιά στη μυθιστοριογραφία του είναι εύ-
κολο να δεις ότι αβίαστα θα μπορούσε να προκύψει ένα παιδικό βιβλίο, οπότε δεν 
υπήρχε κάποια έκπληξη όταν διάβασα για την κυκλοφορία του “ΓΚΝΤΟΥΠ! Το 
μυστικό ημερολόγιο της Λίνας”. Καθώς το εξώφυλλό του μας γεμίζει με παιδικές 
απορίες και σκέψεις, οι σελίδες έρχονται να θίξουν με ευαισθησία, υπευθυνότητα και 
μία πρωτοφανή ειλικρίνεια σύγχρονα κοινωνικά θέματα. 

Η έκπληξη ήταν όταν είδα ένα παιδικό βιβλίο που μιλάει για τις απορίες ενός 
παιδιού της εποχής μας, το οποίο μπερδεύεται στον τρόπο χρήσης των λέξεων από 
τους γονείς της δικής μου γενιάς “μεγάλων”, που αγωνιωδώς προσπαθούμε να είμα-
στε πιο ανοιχτόμυαλοι από τους δικούς μας. Το ημερολόγιο της Λίνας γράφτηκε για 
τα σημερινά παιδιά, αλλά καταφέρνει να αγγίξει και τους ενήλικες του σήμερα και 
ίσως να τους ξυπνήσει.

> Μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας στα βιβλιοπωλεία αλλάζεις... ράφι και 
εμφανίζεσαι στην παιδική λογοτεχνία. Πώς προέκυψε ένα παιδικό βιβλίο;
Τα βιβλία μου γεννιούνται χωρίς να τα παραγγέλνω. Δεν τα σχεδιάζω. Ανοίγω ένα 
νέο αρχείο ή παίρνω μια λευκή σελίδα, αρχίζω να γράφω και σιγά σιγά ξεδιπλώνεται 
η ιστορία, άγνωστη ακόμη και για μένα. Το Γκντουπ! γεννήθηκε ενώ έγραφα το μυ-
θιστόρημά μου “Love Forever Ωχ!”. Είχα κολλήσει σ’ ένα σημείο και ξαφνικά μου 
έρχεται να γράψω κάτι άλλο: Γκντουπ! Με λένε Λίνα. Τόσο απλά. Πάντα έτσι γίνεται 
όταν γράφω. Αν ξέρω από πριν την ιστορία, βαριέμαι να τη γράψω.
> Η Λίνα υπάρχει; Υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόσωπο που σε ενέπνευσε;
Η Λίνα είναι όλα τα παιδιά μέσα μου, ένα ψηφιδωτό από διάφορα παιδιά με τα οποία 
έχω δουλέψει τις περιόδους που εργαζόμουν ως child minder σε ένα ολιστικό κέντρο 
διακοπών· είναι τα παιδιά φίλων και φυσικά το παιδί που ήμουν -γκουχ γκουχ, εί-
μαι- εγώ.
> Καθώς το διάβαζα πιστεύω ότι βρήκα τη Μαφάλντα της εποχής μας. Πώς σου 
ακούγονται αυτές οι συγκρίσεις;
Της Μαφάλντας πώς θα της ακούγονται είναι το θέμα! Δεν θα τολμούσα να με συ-
γκρίνω με το οξύ πνεύμα του Quino, αλλά μου αρέσει όταν το κάνεις εσύ. Βασικά, 
αυτό που κάνει η όποια (καλογραμμένη) Μαφάλντα ή Λίνα είναι να ταρακουνήσουν 
λίγο την παγιωμένη, άκαμπτη, αραχνιασμένη ματιά μας και να μας δείξουν ότι υπάρ-
χει άλλος τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα.
> Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν οι γονείς της Λίνας. Είναι η πρώτη φορά που 
βλέπω την πιο “φιλελεύθερη” γενιά στη δύσκολη θέση του γονέα, που αναλαμ-
βάνει να μεταβιβάσει ένα κομμάτι των πιστεύω της και όμως δυσκολεύεται. 
Βάζεις σε μεγάλη δοκιμασία τη γενιά μας.

συνέντευξη
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συνέντευξη

Μα οι φιλελεύθεροι γονείς της γενιάς μας έχουν όλοι πάρει Baccalaureat ανοιχτών 
μυαλών, Proficiency επικοινωνίας και Πιστοποιητικό αντιμετώπισης ταμπού θεμά-
των, σωστά; Το στενάχωρο είναι ότι τις δυσκολίες που έχουμε οι μεγάλοι -με το 
σεξ, με το διαζύγιο, με την ομοφυλοφιλία, το θάνατο κ.ο.κ.-  τις φορτώνουμε στα 
παιδιά. “Δεν είναι το παιδί έτοιμο ν’ ακούσει γι’ αυτά τα θέματα” λέμε, ενώ αυτό 
που εννοούμε είναι: “Εγώ δεν είμαι έτοιμος να μιλήσω στο παιδί μου γι’ αυτά τα 
θέματα”.
> Μέσα στο βιβλίο θίγεις με αβίαστο τρόπο μια σειρά θεμάτων που κάποιοι δε 
θα περίμεναν σε ένα παιδικό βιβλίο. Και όμως αυτός ο αβίαστος τρόπος επισκι-
άζεται από τη “δυσκολία” των ενηλίκων να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. 
Εσύ θεωρείς ότι πρέπει να επικεντρωνόμαστε εκεί;
Στα παιδιά μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Αρκεί, βέβαια, να το κάνουμε με 
τον τρόπο και με τη γλώσσα που ταιριάζουν στην ηλικία τους. Δεν ωφελεί ούτε να 
υποτιμούμε τη νοημοσύνη τους ούτε να τα θεωρούμε μικρογραφίες των ενηλίκων. 
Όταν αποσιωπούμε σημαντικές πληροφορίες που τα αφορούν τα βλάπτουμε, διότι τα 
παιδιά διαισθάνονται ότι κάτι τρέχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους τα λέμε όλα χύμα.
> Ποια είναι η ανταπόκριση από το κοινό, από παιδιά και μεγάλους;
Για τους μεγάλους: Πολύ γέλιο, αρχικά, και μετά μπόλικη τροφή για σκέψη, για 
το πώς ήταν οι ίδιοι παιδιά, πώς φέρονται στα παιδιά που έχουν γύρω τους και τα 
αντιφατικά μηνύματα που τους δίνουν. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται το βιβλίο με το 
δικό τους τρόπο: γελάνε -όχι απαραίτητα στα ίδια σημεία με τους μεγάλους- και 
χαίρονται μια ιστορία που είναι γραμμένη σαν να την είχε γράψει ένα παιδί, χωρίς 
βαριές διδαχές.
> Πιστεύεις ότι χρειάζεται κανείς να μιλήσει για το βιβλίο στο παιδί ή να το 
αφήσει να το διαβάσει και μετά να βομβαρδιστεί από τις όποιες απορίες;
Το δεύτερο! Γιατί να του μασήσεις την τροφή; Περίμενε να δεις τι θ’ αποκομίσει 
εκείνο από το βιβλίο κι ετοιμάσου να υποδεχτείς την όμορφη ματιά του.
> Σου αρέσει ιδιαίτερα να παίζεις με τις λέξεις και τις σοφές κουβέντες του 
λαού μέσα σε όλα σου τα βιβλία, όπως έκανες στο “Πλαθολόγιο” και στο “Ανά-
μεσα στο Τικ και το Τακ”. Η Λίνα νομίζω είναι ιδανική πλατφόρμα για σένα 
για να θέσεις τα θέματα τόσο απλά και αθώα.
Μου αρέσει πολύ να παίζω με τις λέξεις κι έχω μια τρελή αγάπη για τη γλώσσα – 
όλες τις γλώσσες. Η γλώσσα είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Η Λίνα ως παιδί 
ακόμα μαθαίνει τη γλώσσα, ψηλαφώντας τους λεπτούς φράχτες ανάμεσα στις κυρι-
ολεκτικές και μεταφορικές σημασίες, τους σκοπέλους των κατά συνθήκη ψεμάτων, 
τις λακκούβες των τυποποιημένων, ξύλινων εκφράσεων. 
> Έχεις σκεφτεί τη Λίνα ως παιδική παράσταση; Νομίζω ότι είναι έτοιμο το 
κείμενο.
Θεωρώ ότι θα ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράσταση και είμαι ανοιχτός 
σε προτάσεις.
> Έχεις στο μυαλό σου τη συνέχεια του Γκντουπ; Η Λίνα θα μεγαλώσει ή θα 
μείνει για πάντα σε αυτή την αθώα ηλικία;
Η Λίνα θα μπει στη φορμαλδεΰδη και δε θα μεγαλώσει ποτέ – όπως είναι το όνειρο 
πολλών. Αστειεύομαι. Νομίζω ότι η Λίνα θέλει να μεγαλώσει και να συνεχίσει να 
εξερευνά τη ζωή. Πιστεύω ότι ένα παιδί με ενδιαφέρουσα ματιά στον κόσμο διατη-
ρεί αυτή τη ματιά και μεγαλώνοντας. Ναι, έχω  σκεφτεί τη συνέχεια κι έχω τη Λίνα 
να με προγκάει συνεχώς να κάτσω να τη γράψω.
> Πέρα από τη Λίνα τι άλλο ετοιμάζεις αυτό τον καιρό;
Έχω τελειώσει ένα μυθιστόρημα που λέγεται “Όλες μας” και περιμένω να δω πότε 
θα εκδοθεί. Αυτή την περίοδο ασχολούμαι περισσότερο με τις ομάδες αυτογνωσίας 
που οργανώνω και δεν έχω πολύ χρόνο για συγγραφή.

Συνεντευξη:
Φοίβος Καλλίτσης // phever@gmail.comc b a

Λύο Καλοβυρνάς 

“...υπάρχει άλλος τρόπος
να βλέπουμε τα πράγματα”

info
> Το “ΓΚΝΤΟΥΠ! Το μυστικό ημερολόγιο της Λίνας” 

κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Κέδρος.
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Factory Floor

Savages Bo Ningen

μουσική
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μουσική

Η τραγουδίστρια τους μπορεί να έχει βαρεθεί να ακού-
ει ότι είναι ο “θηλυκός Ian Curtis” των Joy Division ως 
προς την όψη, το βλέμμα και την κίνηση, αλλά πιθανό-
τατα αυτό μάλλον επιδιώκει και προωθεί. Οι συνθέσεις 
τους είναι συναισθηματικά φορτισμένες και αυτό φαί-
νεται να έχει απήχηση. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που 
αγαπούν την σκοτεινή πλευρά των ‘80.
Ολοκληρωμένη τους δουλειά αναμένεται μέσα στη νέα 
χρονιά, που πιθανότατα θα εκτινάξει το όνομά τους σε 
υψηλότερα επίπεδα αναγνωρισιμότητας. Μέχρι στιγ-
μής μπορείτε να τις βρείτε στο youtube ή να ψάξετε για 
το πρώτο τους 7ιντσο βινύλιο που επανακυκλοφορεί. 

Factory Floor
Στην ίδια μουσική κληρονομιά με τις Savages πατούν 
και οι Factory Floor με τη διαφορά ότι κατευθύνονται 
σε πιο ηλεκτρονικά τοπία. Αντί για κιθάρες χρησιμο-
ποιούν βαριά και ξύλινα αναλογικά  συνθεσάιζερ αλλά 
η ρυθμική βάση τους είναι τα ντραμς. Η απουσία ψηφι-
ακών μέσων -ακόμα και λάπτοπ- προσδίδει μια ζεστή 
χροιά στον ήχο τους.  
Πέρα απ’ αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για μια 
σύγχρονη μπάντα, οι Factory Floor επιχειρούν πάντα 
να προσδώσουν ένα καλλιτεχνικό χαρακτήρα στις εμ-
φανίσεις τους. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο αισθητικό 
κομμάτι έχοντας πάντα μεγάλου μεγέθους προβολές με 
αφηρημένα γραφικά που εναλλάσσονται ανάλογα με 
το ρυθμό της μουσικής τους. Έτσι, βάζουν τους εαυ-
τούς τους στο φόντο και φέρνουν στο προσκήνιο το 
διάλογο μεταξύ ήχου και εικόνας. Αυτή η τάση προ-
κάλεσε σημαντικά ιδρύματα σύγχρονης τέχνης του 
Λονδίνου όπως τη Tate Modern και το ICA να τους 
καλέσουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Όπως και 
οι Savages, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωμένη δουλειά 
παρά μόνο κάποιες μεμονωμένες κυκλοφορίες κομμα-
τιών σε βινύλιο. Έχουν όμως καταφέρει αντίστοιχα να 
δημιουργήσουν ένα σεβαστό προφιλ με κοινό που τους 
ακολουθεί σε κάθε εμφάνιση, αφού πάντα έχει να πά-
ρει κάτι καινούργιο λόγω της αυτοσχεδιαστικής τους 
διάθεσης. Σε όσους λείπει μια Annie Clark, οι πρώι-
μοι New Order και οι πειραματισμοί των Throbbing 

Gristle τότε θα νιώσουν οικεία ακούγοντας τους.

Bo Ningen
Οι Bo Ningen κοιτούν ακόμα πιο πίσω στο χρόνο. Η 
ψυχεδελική ροκ του ’70 μπλεγμένη με βαριά κιθαρι-
στικά σόλο που έχουν αναφορές στους Hawkwind και 
κυρίως στη γερμανική σχολή της εποχής σε συνδυα-
σμό με την τρέλα απογόνων όπως οι Boris, που συμμε-
τείχαν στο soundtrack της τελευταίας ταινίας του Jim 
Jarmusch. 
Βλέποντας τους για πρώτη φορά ζωντανά σε καλο-
καιρινό φεστιβάλ, δεν ήξερα τι να περιμένω. Τέσσερις 
Γιαπωνέζοι που συναντήθηκαν στο Λονδίνο, αποφάσι-
σαν να βγάλουν την τρέλα τους επί σκηνής και στη 
δισκογραφία. Οι εμφανίσεις τους είναι ιδιαίτερες από 
πολλές απόψεις. Συχνά παρουσιάζονται με παραδοσι-
ακές γιαπωνέζικες φορεσιές. Oι δυνατές μελωδίες και 
η υπερκινητικότητα τους παράγουν μια ενέργεια που 
μεταδίδεται άμεσα στο κοινό. Οι αυστηρά γιαπωνέζι-
κοι στίχοι δεν αφήνουν πολλές δυνατότητες για ερμη-
νεία παρά μόνο ως προς τη μελωδία που προσθέτουν 
στον ήχο. Όλα τα παραπάνω καθιστούν την εμπειρία 
καθηλωτική. 
Οι συχνές τους εμφανίσεις σε διάφορα μέρη του Ανα-
τολικού Λονδίνου συγχρονίστηκαν με την κυκλοφορία 
του δεύτερου άλμπουμ τους και ενίσχυσε την δημο-
τικότητα τους με αποτέλεσμα πλέον να βρίσκουν το 
δρόμο σε μεγάλους χώρους. Φήμες λένε ότι πρόσφατα 
μεγάλο γκρουπ δεν τους θέλησε ως support από φόβο 
μην κλέψουν τις εντυπώσεις με τον έντονο χαρακτήρα 
τους. 

Αυτά ήταν συνοπτικά τρία από τα πολλά ονόματα της 
τοπικής λονδρέζικης σκηνής που μπορεί να μην έχουν 
βρει ακόμα το δρόμο για κάποιο μεγάλο εξώφυλλο 
μουσικών εντύπων, αλλά σίγουρα χαίρουν αποδοχής 
από ένα πιστό κοινό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τη 
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές οι Bo Ningen 
ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν νέο κομμάτι με 
τη συμμετοχή της τραγουδίστριας των Savages. Έτσι 
κάπως όλα συνδέονται μεταξύ τους.

Kείμενο:
Γιώργος Μανίνηςc b a

Είναι η περίοδος που αρχίζουμε να ανατρέχουμε 
πίσω στη χρονιά που κλείνει, να φτιάχνουμε τις 
ανούσιες αλλά εθιστικές λίστες με τα καλύτερα 
άλμπουμ και να κλείσουμε όποια κενά έμειναν. 
Το 2012 μπορεί να θεωρηθεί μια καλή μουσική 
χρονιά. Ανάμεσα βέβαια στα άλμπουμ που έκα-
ναν θραύση και απογείωσαν νέους καλλιτέχνες 
όπως η Grimes, υπήρχαν και οι μικρές μας ανα-
καλύψεις που το μέλλον σίγουρα τους ανήκει. 

Η σκοτεινή πλευρά της δεκαετίας του ’80 ποτέ δεν 
έφυγε από το προσκήνιο από τη στιγμή που αναβίωσε 
γύρω στο 2000. Πολλά γκρουπ εκείνης της εποχής που 
είχαν διαλυθεί ή είχαν μείνει στην αφάνεια, έκαναν την 
επιστροφή τους. Ανάμεσα τους και αρκετοί νέοι καλ-
λιτέχνες, που κράτησαν την αισθητική και τον ήχο του 
‘80 στην επιφάνεια. 

Savages
Οι Joy Division και οι Cure είναι από τα πολυαγαπη-
μένα σχήματα της εποχής. Γι’ αυτό βρίσκουν και πολ-
λούς σύγχρονους θιασώτες. Ένα από τα πιο συζητημέ-
να πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα που κουβαλούν την 
κληρονομιά των ‘80 είναι οι Savages. Αποτελούνται 
από τέσσερις γυναίκες με τσαγανό. Ο ήχος τους δεν 
έχει πρωτοτυπίες. Θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί 
και φθηνή αντιγραφή των προαναφερθέντων γκρουπ 
ή ακόμα και πιο πρόσφατων συγκροτημάτων όπως οι 
Electrelane. Επίσης, η τεχνική τους κινείται σε μέτρια 
επίπεδα. Αυτά δεν φαίνεται να νοιάζουν και πολλούς, 
αφού από την πρώτη τους εμφάνιση σε μια τοπική 
παμπ το Φλεβάρη μέχρι σήμερα, έχουν κατορθώσει 
πολλά χωρίς καν να έχουν επίσημη κυκλοφορία. 
Πού μπορεί να οφείλεται λοιπόν η επιτυχία τους;
Κατ’ αρχήν έχουν σταθερή υποστήριξη από τα διάφο-
ρα ενημερωτικά μέσα. Αυτό τους έδωσε τέτοια ώθηση 
ώστε να γίνουν δεκτές σε πολλά ευρωπαϊκά φεστιβάλ 
το καλοκαίρι. 

ΗΧΟΤΟΠΙΑ 
που χρήζουν ακρόασης

00//Larry Gus – Silent Congas  (DFA Records) 
Ο Παναγιώτης Μελίδης είναι γεννημένος στη Βέροια. Όπως συνηθίζεται κατά 
τα φοιτητικά χρόνια, σύστησε την πρώτη του μπάντα-ντουέτο εν ονόματι 
Ginger στην οποία έπαιζε μπάσο, ενώ συγχρόνως προσπαθούσε να πάρει το 
πτυχίο Αρχιτεκτονικής στο Βόλο. Βαθιά επηρεασμένος από πρωτομάστορες 
όπως ο DJ Shadow και ο J Dilla, άρχισε να χάνει τον ύπνο του πάνω από λογι-
σμικά και samples, όπου έκοβε κι έραβε για να δημιουργήσει τις δικές του συν-
θέσεις. Κάπου εκεί ήρθε και το όνομα Larry Gus, με το οποίο άρχισε να κάνει 
δειλά δειλά τις πρώτες του εμφανίσεις πανελλαδικά πριν περίπου 5-6 χρόνια.
Η περίοδος αυτή συνέπεσε με μια νέα τάση παγκοσμίως που ευνοούσε τους λε-
γόμενους beatmakers, όπως ο Flying Lotus και ο Daedalus. Το ανήσυχο βλέμμα 
του Blend (Γιώργου Μαντά), τον έφερε υπό τη στέγη της Cast-a-blast με το 
ντεμπούτο του “Stitches”. Φαινομενικά κάποια χρόνια ησυχίας ακολούθησαν, 
όμως ο Larry Gus συγχρόνως με ακαδημαϊκές υποχρεώσεις εξέλισσε το τρόπο 
σύνθεσης και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να έρθουν. 
Πριν από περίπου ένα μήνα κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος του στη νεοϋορ-
κέζικη DFA Records, γνωστή για την επίδραση της στη σύγχρονη ηλεκτρονική 
μουσική, με συγκροτήματα όπως οι LCD Soundsystem. Το “Silent Congas” 
περιέχει 9 συνθέσεις και είναι διάρκειας 30 λεπτών. 
Κάθε του σύνθεση αποτελείται από διάφορα επίπεδα. Στο φόντο, υπάρχει ο 
βασικός ρυθμός πάνω στον οποίο προστίθενται άλλοι ρυθμοί και ήχοι, όλα προ-
ερχόμενα από δείγματα (samples) υπάρχοντων τραγουδιών. Συχνά ο Larry Gus 
προσθέτει σαν κερασάκι στην τούρτα δικά του φωνητικά, κάποια από τα οποία 
είναι ελληνικά. 
Οι συνθέσεις είναι συμπαγείς, τα samples πολλά κι εναλλασσόμενα, οι ρυθ-
μοί τόσο έντονοι που δεν αφήνουν περιθώρια για ανάσες. Ο δίσκος ακούγεται 
“νεράκι” και διαπερνά όλα τα μουσικά είδη που θα μπορούσαν να χαρίσουν 
ρυθμό, όπως η ντίσκο, η σόουλ και η τζαζ.
Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο μπλογκ 6.00am ο Λάρυγγας παρομοίασε τον 
τρόπο που συνθέτει τη μουσική του με τον τρόπο γραφής των συγγραφέων του 
Εργαστηρίου Δυνητικής Λογοτεχνίας (βλέπε Ζορζ Περέκ και Ρεϋμοντ Κενώ), 
οι οποίοι αντιμετώπιζαν τη γλώσσα σαν να ήταν μαθηματικά.
Ολόκληρη η δουλειά του διακινείται ελεύθερα μέσω της σελίδας της δισκο-
γραφικής DFA. Φήμες λένε ότι περιέχει τις συνθέσεις που δεν χώρεσαν σε νέα 
κυκλοφορία που αναμένεται την άνοιξη. Αν αυτά ήταν τα προεόρτια, τότε τι να 
περιμένουμε για μετά; Πλέον ο παγκόσμιος μουσικός χάρτης των beatmaker 
εμπεριέχει και μια σεβαστή ελληνική παρουσία.  

Kείμενο:  
Γιώργος Μανίνης //  gimanin@gmail.com
http://to-and-fro.tumblr.com
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Τρεις ανακαλύψεις για το 2012



16
βιβλίο

Τα βιβλία μας ταξιδεύουν, μας μεταφέρουν στο παρελθόν ή μας εκτο-
ξεύουν στο μέλλον. Με ένα απλό γύρισμα της σελίδας, μας επιτρέπουν 
να ονειρευόμαστε ζωές που ποτέ δε θα τολμούσαμε να ζήσουμε στην 
πραγματικότητα. Για τις φετινές γιορτές, ένα αφιέρωμα σε ισπανόφω-
νους πεζογράφους, περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς. Ας αφεθούμε στη 
μαγεία της ισπανικής κουλτούρας και των παραλλαγών της, όπως μας 
τη μεταφέρουν άξιοι μεταφραστές.

Αργεντινή
“Τα βιβλία αλλάζουν το πεπρωμένο των ανθρώπων”, έτσι ξεκινάει η νουβέ-

λα του Αργεντινού Κάρλος Μαρία Ντομίνγκες, Το Χάρτινο Σπίτι. Τα βιβλία 
είναι επικίνδυνα, αυτό διαπιστώνει η πανεπιστημιακή κοινότητα του Κέιμπριτζ 
όταν η διακεκριμένη καθηγήτρια της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας Μπλού-
μα Λέννον βρίσκει άδοξο τέλος από χτύπημα διερχόμενου αυτοκίνητου την ώρα 
που διασχίζει μια διασταύρωση του Σόχο, βυθισμένη στην ανάγνωση ενός ποι-
ήματος της Έμιλυ Ντίκινσον. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο διάδοχός της στην 
έδρα και πρώην εραστής της παραλαμβάνει ένα δέμα για κείνην από την Ουρου-
γουάη, που περιέχει ένα αντίτυπο της “Γραμμής σκιάς” του Τζόζεφ Κόνραντ, με 
μια παράξενη αφιέρωση και ίχνη τσιμέντου στο εξώφυλλο. Με τον τρόπο αυτό 
ξεκινάει τόσο για τον ήρωα όσο και για τον αναγνώστη μια αλληγορική οδύσ-
σεια, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η αγάπη του ανθρώπου για το βιβλίο 
καθώς και οι υπέροχες και μαζί τρομακτικές συνέπειές της. Ένα πραγματικό 
δώρο, ένα συγκλονιστικό παραλήρημα, ένα συγκινητικό βιβλίο από τις εκδόσεις 
Πατάκη, γεμάτο ποίηση, που μαρτυρά με έναν ανυπόφορα αληθινό τρόπο την 
αναπάντεχη ομορφιά και τη φρίκη της μοναξιάς στη ζωή των ανθρώπων.
Ισπανία

Βαρκελώνη 1945. Η πόλη επουλώνει σιγά σιγά τις πληγές του Ισπανικού εμ-
φυλίου ενώ ο δεκάχρονος Ντανιέλ, έχοντας χάσει μόλις τη μητέρα του, προσπα-
θεί να διαχειριστεί το κενό που έχει αφήσει στη ζωή του ο χαμός της. Κρυμμένο 
στην καρδιά της παλιάς πόλης της Βαρκελώνης βρίσκεται το Κοιμητήριο των 
Λησμονημένων Βιβλίων, μια λαβυρινθώδη βιβλιοθήκη με ξεχασμένους τίτλους 
που δεν εκδίδονται πια. Σ’ αυτή τη βιβλιοθήκη οδηγείται από τον πατέρα του ο 
μικρός Ντανιέλ για να επιλέξει ένα βιβλίο από τα ράφια. Η επιλογή που θα κα-
θορίσει από εκεί κι έπειτα το μέλλον του είναι η “Σκιά του ανέμου” του Χουλιάν 
Καράξ. Καθώς ο Ντανιέλ μεγαλώνει, διάφοροι άνθρωποι φαίνεται να ενδιαφέ-
ρονται για το εύρημά του. Μια νύχτα, ενώ περιπλανιέται στους δρόμους, τον 
πλησιάζει μια φιγούρα που του θυμίζει έναν ήρωα από αυτό το βιβλίο, της οποίας 
στόχος είναι να εντοπίσει όλα τα έργα του Καράξ και να τα κάψει. Μυστήριο, 
περιπέτεια. ρομάντζο, φαντασία, συνδυασμένα όλα με μια συναρπαστική πλοκή 
και αριστουργηματική γραφή, καθιστούν τη Σκιά του Ανέμου του Ισπανού Κάρ-
λος Ρουίθ Θαφόν ένα μοναδικό ανάγνωσμα από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Με οδηγό τους 
ισπανόφωνους 
πεζογράφους

κείμενο:  
Χρυσή Πυρουνάκηc b a

“Δεν ήταν ο πιο τίμιος ή ο πιο θεοσεβούμενος άνθρωπος, ήταν όμως γενναίος 
άντρας”… Μ’ αυτά τα λόγια αρχίζει Ο λοχαγός Αλατρίστε, του επίσης Ισπανού Αρτού-
ρο Πέρεθ-Ρεβέρτε, η ιστορία ενός βετεράνου στρατιώτη των ταγμάτων της Φλάνδρας 
στη Μαδρίτη του 17ου αιώνα. Ο αναγνώστης, ξέπνοος, βυθίζεται κυριολεκτικά, μέσα 
από τις επικίνδυνες και παθιασμένες περιπέτειες του λοχαγού Αλατρίστε, στις δολοπλο-
κίες της Αυλής μιας διεφθαρμένης και σε παρακμή Ισπανίας, σε ενέδρες σε σκοτεινούς 
δρομίσκους μέσα στη λάμψη του ατσαλιού των σπαθιών, σε ταβέρνες όπου ο Φρανθίσκο 
δε Κεβέδο συνθέτει σονέτα ανάμεσα σε καβγάδες και καράφες κρασιού, ή σε θεατρικές 
αυλές όπου τα ανεβάσματα των έργων του Λόπε δε Βέγα καταλήγουν σε μαχαιρώματα. 
Ο λοχαγός Αλατρίστε είναι το πρώτο βιβλίο της εξαιρετικής σειράς των περιπετειών του 
λοχαγού Αλατρίστε, από τις εκδόσεις Πατάκη.
Λατινική Αμερική

Ένα από τα σπουδαιότερα έργα της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας, Το Σπίτι 
των Πνευμάτων από τις εκδόσεις Ωκεανίδα είναι  το μυθιστόρημα που καθιέρωσε ως 
συγγραφέα την Ιζαμπέλ Αλιέντε κι έγινε παγκόσμια εκδοτική επιτυχία. Μια χώρα που 
θα μπορούσε να είναι η Χιλή, και μια πολυπρόσωπη δυναστεία που σε κάθε μέλος της 
αναφέρεται διαδοχικά αυτό το χρονικό. Ο Εστέμπαν Τρουέμπα, ζάπλουτος γαιοκτήμο-
νας, οικογενειακός δυνάστης, που οι τρομεροί θυμοί του συντάραζαν όλους γύρω του. 
Η Κλάρα, η νόμιμη σύζυγός του, υπερευαίσθητη, με απόλυτη πίστη στα πνεύματα που 
πλανιούνται στο μεγάλο αρχοντικό τους. Τα νόμιμα και εξώγαμα παιδιά του Εστέμπαν 
και οι απόγονοί τους, που οι μοίρες τους διασταυρώνονται στα παιχνίδια της αγάπης και 
της τύχης. Ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, ανάμεσα στους αφεντάδες και στα αποπαί-
δια, δημιουργούνται και διαλύονται σχέσεις σημαδεμένες από τον απόλυτο έρωτα, την 
εξοικείωση με το θάνατο, τη γλυκιά ή άγρια τρέλα του ενός ή του άλλου. 
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Στο επίκεντρο του πολιτικού γίγνεσθαι και του δημόσιου διαλόγου 
εξακολουθεί να παραμένει το “φαινόμενο” της μετα-Μεταπολίτευσης 
(ή Μεταμνημονιακής) εποχής: η Χρυσή Αυγή. Το εθνικιστικό κόμμα 
με τη ρατσιστική πρακτική και την ακροδεξιά ρητορική, τόσο με τις 
ενέργειες και τις δράσεις του στην κοινωνία, όσο και με τις εντυπωσι-
ακές του “επιδόσεις” στις δημοσκοπήσεις, συνεχίζει να προκαλεί από 
αμηχανία έως και φόβο και μάλιστα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίο-
δο λόγω της δριμύτατης κρίσης που βιώνει η χώρα.

Δυναμική του φόβου
 Το μέχρι πρότινος περιθωριακό κομματικό μόρφωμα φαντάζει, μετά τις πρό-

σφατες εκλογικές αναμετρήσεις, ως η πλέον ακμάζουσα πολιτική (sic) δύναμη της 
ιδιαιτέρως ταραγμένης εποχής των μνημονίων, διατηρώντας μια σταθερή δυναμική 
στο ρευστό πολιτικό σκηνικό. Μια δυναμική που αποτελεί αδιαμφισβήτητη διαπί-
στωση πως οφείλεται αφενός στην απαξίωση συλλήβδην του πολιτικού συστήματος, 
αφετέρου στη διόγκωση του μεταναστευτικού προβλήματος.

Το κόμμα, με τις ακραίες συμπεριφορές βουλευτών, με -λόγω και έργω- “κυ-
νήγι” μεταναστών ή με “κοινωνικές” πολιτικές υπέρ αναξιοπαθούντων Ελλήνων, 
φαίνεται να εδραιώνει την παρουσία του στον πολιτικό χάρτη -ο οποίος αναμφίβολα 
επαναχαράσσεται-, αναρριχώμενο στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων. Τα δύο βα-
σικά “προτερήματα” που προβάλλει και για τα οποία φαίνεται να πείθει: αφενός ότι 
δεν έχει καμία σχέση με τα κακώς κείμενα του πολιτικού συστήματος που συντέλεσε 
στην (πολιτική, οικονομική και ηθική) χρεοκοπία της χώρας, αφετέρου η ρητορική 
(εθνικιστική, ξενοφοβική και ρατσιστική) υπέρ των Ελλήνων που, χειμαζόμενοι από 
την κρίση, αναζητούν σανίδες σωτηρίας. 

Η άνοδος της ακροδεξιάς έπρεπε να θεωρείται αναμενόμενη στις παρούσες συν-
θήκες, δεδομένου ότι ένα ολόκληρο έθνος συνθλίβεται οικονομικά, κοινωνικά και 
ηθικά από τον οδοστρωτήρα της μνημονιακής πολιτικής. Το πλέον ανησυχητικό, 
όμως, είναι οι σκέψεις που διατυπώνονται να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή. Σκέ-
ψεις που από ψίθυροι, μετά το πρώτο σοκ στις διπλές εκλογές, μετατρέπονται σε επί-
σημες τοποθετήσεις, όπως αυτή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου.

Νερό στον μύλο
Πέραν του γεγονότος ότι είναι άκρως αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό να 

τεθεί εκτός νόμου οποιοσδήποτε πολιτικός φορέας και οποιαδήποτε πολιτική πρό-
ταση (ακόμη κι η άθλια ρητορική του μίσους), αλλά και άκρως επικίνδυνο προη-
γούμενο για τον πολιτικό μας πολιτισμό, οι σκέψεις αυτές είναι πολύ εύκολο, στη 
ρευστή κατάσταση που ζούμε, να αποτελέσουν νερό στον μύλο της Χρυσής Αυγής 
και να λειτουργήσουν σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Αδιαμφισβήτητα δε, οι τρό-
ποι αντιμετώπισης της ακροδεξιάς πρέπει απαραιτήτως να αναζητηθούν μακριά από 
μικροκομματικούς συσχετισμούς και επικοινωνιακές πρακτικές, με γνώμονα το κοι-
νό συμφέρον, ώστε να μην κατρακυλήσει η ευάλωτη στην παρούσα φάση ελληνική 

κοινωνία σε ακραίες και αδιέξοδες αντιλήψεις, ιστορικά καταδικασμένες.
Δε χρειάζεται να είναι κανείς εξειδικευμένος κοινωνικός ή πολιτικός επιστήμο-

νας ώστε να προβλέψει ότι, εάν επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή με 
τέτοιο αντιδραστικό τρόπο, ελλοχεύει ο κίνδυνος να ενισχυθεί το αντι-συστημικό 
προφίλ που προσπαθεί να προωθήσει. Δεδομένης της σχεδόν απόλυτης απαξίωσης 
του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων που πρωταγωνίστησαν πριν την κρί-
ση αλλά και στη διαχείριση αυτής, ποιος θα μπορέσει να απαντήσει πειστικά στο 
σκεπτικό ότι ένα χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα, που ευθύνεται για τη σημερι-
νή κατάσταση και πασχίζει να διατηρήσει τον έλεγχο, επιχειρεί να φιμώσει “νέες”, 
“γνήσιες”, “εθνικές”, “καθαρές” πολιτικές δυνάμεις;

Ας μην ξεχνάμε -κυρίως οι πολιτικοί ηγέτες- τους βασικούς πυλώνες στους οποί-
ους στηρίχθηκε η Χρυσή Αυγή ώστε να επεκτείνει την κοινωνική της επιρροή: τη 
διαφθορά και το μεταναστευτικό. Πώς είναι δυνατόν, άραγε, φορείς και πρόσωπα 
που στη συλλογική συνείδηση αποτελούν τους υπαίτιους για το νοσηρό  χθες, της 
συν τω λαώ διαφθοράς και της ασύδοτης συν τη Ευρώπη μεταναστευτικής εισροής 
να σηκώσουν το λάβαρο κατά της ακροδεξιάς, εάν πρώτα δε σηκώσουν τον σταυρό 
της αυτοκάθαρσης;

Το Δέντρο του Κακού
Η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και της καταδικαστέας ρητορικής και πρακτι-

κής της είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει στη βάση της κοινωνίας, με ξεκάθαρη 
στόχευση στις ρίζες του κακού. Το πολιτικό σύστημα -με τις αδυναμίες και τις πα-
θογένειες του- οφείλει να προχωρήσει σε ειλικρινή αυτοκριτική για τις αμαρτίες του 
παρελθόντος, με ταυτόχρονη απόδοση ευθυνών σε πρακτικές, αλλά και πρόσωπα. 
Μόνο εάν επιτευχθεί η αυτοκάθαρση κι η αποκατάσταση του κύρους της πολιτικής 
και των πολιτικών είναι εφικτό να αποδυναμωθούν ακραίες και λαϊκίστικες ρητορι-
κές όπως της Χρυσής Αυγής. Απαγορεύσεις και εξοβελισμοί άνωθεν είναι σχεδόν 
σίγουρο πως θα εκληφθούν από τη “ζαλισμένη”, ελέω κρίσης, κοινωνία ως εκ του 
πονηρού και ίσως όχι άδικα.

Η άνοδος της Χρυσής Αυγής, με τους εγκληματικούς τσαμπουκάδες και τις γρα-
φικές εξάρσεις, ίσως αποτελούν μια απλή παρωνυχίδα σε σύγκριση με τους κιν-
δύνους που υποβόσκουν στο -δύσκολο, ομολογουμένως- μέλλον. Το πραγματικό 
πρόβλημα δε λύνεται ούτε με τα  κροκοδείλια δάκρυα και τα ημίμετρα των μέχρι 
πρότινος κομμάτων εξουσίας, ούτε με τις ελιτίστικες -άρα και αποκομμένες από την 
κοινωνία- προσεγγίσεις της αριστεράς, ούτε με απαγορεύσεις που, αντιθέτως, πο-
τίζουν το Δέντρο του Κακού. Εάν οι πολιτικές δυνάμεις δεν ενεργοποιήσουν και 
δεν ενεργοποιηθούν από την κοινωνία ώστε να ξεριζωθεί κάθε νοσηρότητα και να 
αναγεννηθεί μια κοινή νοοτροπία και στόχευση, οι ρίζες αυτού του δέντρου θα ξεθε-
μελιώσουν, όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, αλλά ολόκληρη την κοινωνία.

*Ο Νικόλας Καμακάρης παρουσιάζει την εκπομπή “Ημερολόγιο Καταστρώματος” στο ραδιο-

φωνικό σταθμό Alpha 989.

Σκέψεις εκτός 

νόμου
κείμενο:

Νικόλας Καμακάρης*
Εικονογραφηση:

Κωνσταντίνος Βασιλάκηςc b a
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Πολλές είναι οι ιδέες που αποπροσανατολίζουν την ανθρώπινη συλλο-
γική συνείδηση και την απομακρύνουν από τα ουσιώδη. Από αυτές, δύο 
βρίσκονται σε συνάρτηση με την παρατήρηση της καθημερινότητας και τις 
αρχές της παγκοσμιοποίησης: Η μία είναι η αντίληψη της κοινωνικής δια-
στρωμάτωσης και ο διαχωρισμός της κοινωνίας σε πλούσιους και φτωχούς. 
Η δεύτερη αφορά τις ηθικές αξίες που εσφαλμένα ταυτίζονται με συγκεκρι-
μένες κοινωνικές ομάδες.  

Εφόσον επιμένουμε να αντιλαμβανόμαστε πως η κοινωνία χαρακτηρίζεται από 
κάποια διαστρωμάτωση (ταξική, οικονομική, ιδεολογική κ.α.) μέσω αυτού του άρ-
θρου προτείνεται η ηθική διαστρωμάτωση ως αποτελεσματικότερος τρόπος ανά-
γνωσης των φαινομένων που μας περιβάλλουν, αλλά και τρόπος προσανατολισμού 
της κοινωνίας προς μια πιο εποικοδομητική αντιπαράθεση.  

Ο όρος “διαστρωμάτωση” υπαινίσσεται  την κατάταξη της κοινωνίας βάσει κρι-
τηρίων, η οποία αλλάζει βάσει των εκάστοτε επίκαιρων πεποιθήσεων που διαμορ-
φώνονται με τη βοήθεια της προπαγάνδας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της 
φυσικής εξέλιξης των κοινωνικών προτύπων και της ιστορικής τους συνέχειας. Για 
παράδειγμα, δημιουργούνται επίκαιρες εντυπώσεις για τους μετανάστες σε σύγκρι-
ση με τους λαθρομετανάστες ή τους πολιτικούς που βρίσκονται σε κόμμα εξουσίας 
σε σύγκριση με εκείνους που ανήκουν σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Με τον ίδιο 
τρόπο, ανάλογα με την εποχή κατατάσσονται ακόμα και τα κριτήρια αξιών. Για 
παράδειγμα, αυτή την εποχή διάφορα συμφέροντα θέλουν τους ανθρώπους χωρι-
σμένους ανάλογα με το εισόδημά τους, ενώ τη δεκαετία του ‘60 στην Ελλάδα, η 
διχόνοια είχε ως βάση τα πολιτικά φρονήματα. Σε ένα περίπλοκο ιδεολογικό τοπίο 
όπου η κοινή γνώμη χειραγωγείται με βάση τα εκάστοτε συμφέροντα, χρειάζεται 
η συνειδητή εστίαση  σε ένα διαχρονικό αδιάψευστο σύστημα αξιών που θα γίνει 
μέτρο και οδηγός στη μελλοντική κοινωνική εξέλιξη. 

Εκτιμώντας τα γεγονότα της καθημερινότητας και τους ανθρώπους πίσω από 
αυτά τα γεγονότα με βάση την ηθική, θα ήταν μια πρακτική αποδεσμευμένη από 
πολλές ασαφείς ταμπέλες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εντυπώσεων και 
την εξυπηρέτηση της κοινωνικής μηχανικής. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος 

ότι η απουσία των ηθικών αρχών που ζούμε ταυτίζεται με την απουσία της ιστορι-
κής μνήμης και με αυτό τον τρόπο το πρόβλημα μετατοπίζεται στην ανάγνωση και 
την ερμηνεία της ιστορίας.

Η ιστορική αναφορά παρέχει πάντοτε ένα ηθικό υπόβαθρο για την αιτιολόγη-
ση μελλοντικών προθέσεων, προσδίδει πάθος στη δημιουργία οραμάτων και προ-
σφέρει την ανακούφιση του προορισμού. Κάθε ακρότητα ερμηνεύει επιλεκτικά 
την ιστορία προκειμένου να φορτίσει συναισθηματικά κάθε πλαίσιο δράσεώς της.  
Ωστόσο, αποτελεί πραγματικότητα ότι ιστορικά οι λαοί κινητοποιήθηκαν μαζικά 
όποτε -για τον οποιονδήποτε λόγο- διαμορφώθηκε ένα δημοφιλές σύστημα ηθικών 
αξιών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστιανισμός άντεξε για δύο χιλιετίες ή ότι ο Διαφω-
τισμός αντηχεί ακόμα και σήμερα μέσω της επιστήμης και της τέχνης. Αν λοιπόν 
χρειάζεται η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος αξιών, θα ήταν μακροβιότερο και 
αποτελεσματικότερο αν σχεδιαζόταν με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώνει αρχές 
που ενοποιούν τους ανθρώπους και αποδέχονται τις αδυναμίες τους, τοποθετούν τον 
άνθρωπο αρμονικά μέσα στο περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται και τον απελευ-
θερώνει από τις ενοχές.   

Οποιαδήποτε κοινωνική αποσάθρωση αποτελεί ένα γόνιμο και δεκτικό πεδίο 
για την εγκατάσταση φρέσκων συστημάτων αξιών και εκτιμώ πως το ελληνικό πα-
ράδειγμα είναι υποψήφιο για μια τέτοια παρέμβαση. Μέχρι να υπάρξει ένα άτομο ή 
μια κοινωνική ομάδα που θα τολμήσει να συνθέσει ένα εύγλωττο μανιφέστο, ικανό 
να συντονιστεί με τη συλλογική συνείδηση, κάνουμε μια απόπειρα να συμβάλλουμε 
με μερικές απλές αξιώσεις επαναδιατυπώνοντας μερικές αρχές του Διαφωτισμού 
που ίσως να βοηθούσαν στο σχηματισμό της ηθικής διαστρωμάτωσης. 

Πρώτα η παιδεία. Η ακηδεμόνευτη σκέψη, η καλλιέργεια και η συνείδηση δια-
μορφώνονται στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Ας τοποθετηθεί η παιδεία 
στην κορυφή των ανθρώπινων διεκδικήσεων και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν 
αρμονικά.

Το κοινό καλό. Το προϊόν της ατομικής φιλοδοξίας σε οποιαδήποτε μορφή της 
έχει αξία όταν επιστρέφεται στην κοινωνία που τη γέννησε. 

Το ατομικό καλό. Το προϊόν των συλλογικών διεκδικήσεων μπορεί να έχει δι-
άρκεια όταν αφήνει το χώρο για την ανάπτυξη της ατομικής φιλοδοξίας εφόσον 
τηρούνται οι παραπάνω αξιώσεις.

Ποτέ ξανά φυσική βία. Είμαστε απόλυτα ικανοί να ανάγουμε τη γλώσσα σε 
υπέρτατη αρετή και να τη χειριστούμε για οποιαδήποτε διεκδίκηση.

Ελευθερία του λόγου. Εφόσον τηρούνται οι παραπάνω αξιώσεις, δεν έχουμε να 
φοβηθούμε τίποτα από οποιαδήποτε ακραία ιδέα.

Ηθική διαστρωμάτωση
κείμενο:  

Πάνος Δραμυτινός
είκονογραφηΣη:  

Βασίλης Ευδοκιάςc b a
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Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η μη γενετικά καθορισμένη και 
συνεχώς εξελισσόμενη ικανότητα χειρισμού των συναισθημάτων σε 
ατομικό και κοινωνικό πλαίσιο, μέσω της κατανόησης και αξιοποίη-
σης του προσωπικού και ομαδικού προφίλ αρετών και αδυναμιών. Η 
σ.ν. δίνει ένα εξελικτικό πλεονέκτημα στην επιβίωση και την προσαρ-
μογή σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο χωρίς σιγουριά -ιδιαίτερα εργασι-
ακή- ούτε εγγυήσεις.

Στο δρόμο της ανεργίας
Η ενεργοποίηση της σ.ν. από τον άνεργο, τον βοηθά να ξεφύγει από τα δεσμά 

των τοξικών συναισθημάτων, όπως η προσωπική απαξίωση, ο φόβος, η ανασφάλεια, 
η απαισιοδοξία και να συνειδητοποιήσει τι έχει να προσφέρει σε έναν εργοδότη ή 
μια κοινωνία με διαφορετικές προτεραιότητες κάτω από την πίεση της οικονομικής 
κρίσης. Η ενσυναίσθηση του τι θέλει μια επιχείρηση ή ο μεταλλαγμένος κοινωνικός 
ιστός, βοηθά τον άνεργο να δράσει υπεύθυνα και αποτελεσματικά, ώστε να κάνει τον 
εαυτό του “εμπορεύσιμο” σε ένα άκρως ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Νέα τάξη προσόντων
Έρευνες σε παγκόσμια κλίμακα έχουν δείξει ότι οι εργοδότες απαιτούν από τους 

εργαζόμενους, πέρα από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα, κάποιες συναισθημα-
τικές ικανότητες, όπως προσεκτική ακρόαση και λεκτική επικοινωνία, προσαρμο-
στικότητα και δημιουργική αντίδραση στις αναποδιές, μέσω της αποτελεσματικής 
διαχείρισης του εαυτού του και της ομάδας. Η θέσπιση προσωπικών και ομαδικών 
κινήτρων για την επίτευξη κοινών στόχων -στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης των δια-
φωνιών- είναι σημαντική. Αυτοπεποίθηση, αποδοχή, εποικοδομητική κριτική, επι-
θυμία για διαρκή μάθηση και βελτίωση, πρωτοβουλία στην επίλυση προβλημάτων 
και ηγετικές δεξιότητες, είναι πλέον απαραίτητα στοιχεία για την απόκτηση και 
διατήρηση μιας θέσης εργασίας, της προαγωγής περιλαμβανομένης.

Συναισθηματική νοημοσύνη και οικογένεια
Η κατανόηση και η ενθάρρυνση -κυρίως μέσω παραδειγμάτων- της ανάπτυξης 

της σ.ν. στα παιδιά εκ μέρους των γονιών είναι ένα πανίσχυρο όπλο για την καταπο-
λέμηση της παιδικής μοναξιάς και της κατάθλιψης, στον χειρισμό της οξυθυμίας και 
της ανυπακοής ή της επιθετικής-παρορμητικής και νευρικής-αγχώδους συμπεριφο-
ράς. Η μείωση της σ.ν. των εφήβων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και συσχετίζεται 
με προβλήματα όπως η απελπισία, η αποξένωση, η χρήση ναρκωτικών, η εγκληματι-
κότητα και η βίαιη συμπεριφορά, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, ανεπιθύμη-
τες εγκυμοσύνες, η επιθετικότητα και η εγκατάλειψη του σχολείου.

Δείκτης νοημοσύνης vs συναισθηματική νοημοσύνη
Γονείς και δάσκαλοι όλων των βαθμίδων δίνουν λανθασμένη έμφαση στην 

προώθηση του I.Q. παρά την σ.ν., διότι θεωρούν ότι οι ακαδημαϊκές γνώσεις εξα-

σφαλί-
ζουν τη 
μελλοντική επιτυχία, την ευτυ-
χία και την επαγγελματική απο-
κατάσταση. Η δημιουργικότητα 
και ο ανοιχτός τρόπος σκέψης 
παραμερίζονται και πνίγονται σε ένα ασφυκτικό μαθησιακό περιβάλλον όπου οι 
συναισθηματικές ικανότητες θεωρούνται δεδομένες και δεν διδάσκονται με συ-
στηματικό τρόπο. Η κρίση απαιτεί ανθρώπους που σκέπτονται ριζοσπαστικά, με 
έμφαση στην ανάδειξη των ανθρώπινων αξιών και της κοινωνικής ευημερίας μέσα 
σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι ο 
ομαδικός δείκτης σ.ν. και όχι το άθροισμα των ξεχωριστών I.Q. μιας οικογένειας ή 
μιας κοινωνίας οδηγούν στη διαμόρφωση και την υλοποίηση κοινών στόχων.

Η ενεργοποίηση κι ανάπτυξη της σ.ν. βοηθά κάποιον να πάψει να είναι θύμα 
αρνητικών σκέψεων (“Δεν αξίζω”, “Είμαι αποτυχημένος”, “Ποτέ δε θα νιώσω ευ-
τυχία”) και να δραπετεύσει από την πνευματική, κοινωνική κι εργασιακή αδρά-
νεια. Η συνειδητοποίηση του τεράστιου συναισθηματικού μας πλούτου μάς ωθεί 
να χαλιναγωγήσουμε σκέψεις απαισιοδοξίας, ανησυχίας, φόβου και ηττοπάθειας 
και να τις ερμηνεύσουμε ως ενδείξεις μιας προσωπικής πορείας, αλήθειας και αυ-
θεντικότητας. Τα αρνητικά συναισθήματα συχνά προστατεύουν την ψυχή από και-
νούργια τραύματα, ώσπου να αποκτήσει την απαραίτητη ασφάλεια και δύναμη για 
να επαναπροσδιοριστεί, σε έναν εορτασμό της μοναδικότητας, στο πλαίσιο μιας 
εσωτερικής επανάστασης, ένα αντίδοτο στην πλύση εγκεφάλου και τα “πρέπει” 
στο οικογενειακό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και εργασιακό τοπίο.

Βήματα ευτυχίας
Σύμφωνα με πολλαπλές μελέτες, το κόστος του να πηγαίνει κανείς ενάντια 

στη ροή της εσωτερικής του ενέργειας, όπως του να αντιλαμβάνεται μέσω της 
σ.ν., είναι πολύ ακριβό και τοξικό για την υγεία. Αυτό ισχύει για την πρόληψη και 
την ανάρρωση από μια σοβαρή ασθένεια (καρδιοπάθεια, καρκίνος). Άνθρωποι με 
χρόνιο άγχος, μακρόχρονη θλίψη και απαισιοδοξία, κυνισμό ή καχυποψία, κινδυ-
νεύουν δύο φορές περισσότερο να νοσήσουν από άσθμα, αρθρίτιδα, πεπτικά έλκη 
και καρδιακές παθήσεις.

Η πνευματική ευεξία είναι προσωπική υπόθεση, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι 
αιχμάλωτος στο δικό του συναισθηματικό σύμπαν. Η σ.ν. μας επιτρέπει να σεβα-
στούμε το δώρο της ύπαρξης με αγάπη, κατανόηση και φροντίδα για τον εαυτό 
μας. Αυτό μεταφράζεται σε αναγνώριση των συναισθηματικών δικαιωμάτων των 
σημαντικών άλλων της ζωής μας και τη δημιουργία ενός ευπροσάρμοστου κοινω-
νικού δικτύου που καθιστά τα “λάθη” και τις “αποτυχίες” απλά σκαλοπάτια στη 
σκάλα προς την ατομική και ομαδική αίσθηση επίτευξης και ικανοποίησης.

* Η Αφεντία Κανελλοπούλου είναι εκπαιδευτικός - οικογενειακός ψυχολόγος

Η συναισθηματική 
νοημοσύνη 
σωσίβιο στον 
Τιτανικό της κρίσης

κείμενο:
Αφεντία Κανελλοπούλου*
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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, Πλ. 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

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 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, φτιαγ-
μένος με άποψη. Με ρο-
φήματα, χυμούς, παγωτά, 
σάντουιτς, ποικιλίες να συνο-
δεύουν τα “οινοπνεύματα”.
Free internet, γιγαντοοθόνες 
για τα σπορ, επιλεγμένη μου-
σική 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, 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 δρο-
σιστικό ποτό στο ηλιοβασίλε-
μα. Για διασκέδαση, ξεκούρα-
ση και απόλαυση, 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
Μουσείο 
Κεχροβουνίου 
Κεχροβούνι, 
22830 41218, 41219, 41671 
Μουσείο

Υψηλές 
γευστικές 
απολαύσεις 
στον ανανεωμένο 
χώρο της Φιλομήλας

Αυτό το χειμώνα η Φιλομήλα 
στην Αζόλιμνο συνεχίζει να μας 
προσφέρει την επιτυχημένη της 
“συνταγή” αλλά ανανεωμένη 
και εμπλουτισμένη.

Σε ανακαινισμένο χώρο, 
το εξαιρετικό εστιατόριο – 
μεζεδοπωλείο αναβαθμίζει το 
μενού με νέες επιλογές πιάτων. 
Και, βέβαια, θα συνεχιστούν 
οι εξαιρετικές μουσικές 
περιπλανήσεις που κάνουν τις 
λιγοστές πλέον εξόδους μας 
φιλικές και αναζωογονητικές.
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Μουσείο 
Κώστα Τσόκλη 
Κάμπος, 22830 51009 
Μουσείο
Μουσείο  
Μαρμαροτεχνίας 
Πύργος, 22830 31290 
Μουσείο
Μουσείο 
Τηνίων Καλλιτεχνών 
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,  
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 
Παρ. Παροικιά, 22840 23350 
Εστιατόριο
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
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
Συμπόσιο 
Παροικιά, 22840 24147 
Cafe
Τακίμι 
Πλ. Νάουσας 
Παραδοσιακό καφενείο
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

Σύρος
γεύση 

Grill

Καλοψημένα, ζουμερά κρέατα 
στα κάρβουνα, ψητά λαχανικά 
και τυριά, φρέσκες δροσερές 
σαλάτες από τη μεγάλη ποικι-
λία του salad bar σ’ ένα χώρο 
επίσης δροσερό και μοντέρνο.
Ερμούπολη, 
Ακτή Παπαγού 6,
22810 82202 
Εστιατόριο
Mammo    

Ερμούπολη, 
Ακτή Πέτρου Ράλλη 38,
Wine & food bar  
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

Αερικό    

Ερμούπολη, 
 Κλ. & Κυπ. Στεφάνου,
Τσιπουράδικο
Άμβυξ

Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο
Βαποράκι

Φοινικιά Άνω Σύρου, 
22810 83725
Εστιατόριο
Δωδώνη

Ερμούπολη, πλ. Κανάρη,
22810 87684 
Παγωτό
Ελιά

Ερμούπολη, Χίου 32, 
πλ. Μιαούλη,
22810 76301 
Bar-Restaurant
Η στρίγγλα που’φαγε 

αρνάκι

Αζόλιμνος, 
22810 81588 
Εστιατόριο
Ηλιοβασίλεμα

Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325 
Εστιατόριο
Κουζίνα

Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150 
Εστιατόριο
Θεία Μέθη

Η Θεία Μέθη ξεφεύγει από 
φαγάδικο και μεζεδάρει στη 
γεύση!
Ερμούπολη, Χίου 43,
6908 520165 
Μεζεδοπωλείο
Ξανθομάλλης

Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου 
& Ι. Καποδίστρια
Ταβέρνα
Οινοπνεύματα

Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 9,
22810 82616 
Μεζεδοπωλείο
Όνειρο

Ερμούπολη, 
Πλ. Θεάτρου,
22810 79416
Εστιατόριο
50-50

Άνω Σύρος, 
Τσιπουράδικο
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
Στην Ιθάκη του Αή

Εδώ οι μεζέδες και τα φαγητά 
που θα δοκιμάσετε διακρίνο-
νται για τη σπιτική τους γεύ-
ση. Η παραδοσιακή ταβέρνα 
“Στην Ιθάκη του Αη” βρί-
σκεται από το 1999 σε πολλά 
ελληνικά έντυπα και σε τουρι-
στικούς οδηγούς της Γαλλίας 
και της Γερμανίας, ως ταβέρ-
να που αξίζει να επισκεφτείτε.
Ερμούπολη, 
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 1,
22810 82060 
Παραδοσιακή ταβέρνα
Τα Γιάννενα

Ερμούπολη, παραλία, 

22810 82994 
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας

Αζόλιμνος, 22810 62088 
Εστιατόριο
Το Ακρογιάλι

Κίνι,
22810 71539 
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 
εργοστάσιο της ΔΕΗ,
22810 81881-2 
Πιτσαρία

διασκέδαση
Baba bar

Ερμούπολη, Μήλου 1 
Bar
Boheme del mar

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

Ερμούπολη, 
22810 85270 
Cafe

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.
Πλατεία Άννης 
Κουτσοδόντη,
22810 82388 
Café & more
Cozy

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

Ερμούπολη, 
22810 81513 
Cafe
Cafe Plous

Ερμούπολη, 
Απόλλωνος 2
22810 79360 
Cafe

Delice

Ερμούπολη, 
Εμ. Ροΐδη 19,
22810 81998 
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
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,  
6937 415517
Cafe-Bar
Δημαρχείο    

Ερμούπολη, 
πλ. Μιαούλη,
Καφενείο-Αναψυκτήριο
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
Στης Ανθίας

Φοίνικας, Εμπορικό κέντρο
22810 44025 
Παραδοσιακό καφενείο
Το Μπαράκι

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανή    

Ερμούπολη, 
Ακτή Π. Ράλλη 16, 
22810 87997 
Cafe-Bar

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

Σύρος
Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας, Εστιατόριο 

«Η Στρίγγλα που’ φαγε αρνάκι» Άνω Σύρος π. Δημαρχείο 

Άνω Σύρου, Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα” Ερμούπολη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, Θέατρο Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, 

Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Μουσικά Όργανα 

Yajam, Cafe Belle Époque, Cafe Jar, Cafe Plaza, Cafe-bar Boheme del Mar, 

Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Delice, Γρηγόρης 

Μικρογεύματα,  Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας, Εστιατόριο Grill,  

Εστιατόριο Πέτρινο, Bar-Restaurant Elia, 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

Μύκονος
Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Scala Shop Gallery, 

Cafe-bar Galleraki, Island Myconos Travel, 

Cine Manto 

Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο  

Πάρος 
Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar Yiannis, 

Coffeeshop, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Meltemi, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Avant, 

Περίπτερο Διανομής Τύπου, Super Market Βιδάλης Νάουσα Καφενείο Τακίμι

Τήνος
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 Κάμπος Μουσείο Κώστα Τσόκλη

Σαντορίνη
Καμάρι Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, 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 Lines Aqua spirit και Aqua JewelZητήστε μας 
το serious

> info@serious.gr

> 22810 79449

sese



Ανανεωμένη Φιλομήλα 
με νέο μενού και γεύσεις


