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Άγγελος Σπάρταλης 
από τη Γη στη Σελήνη
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περιεχόμενα

το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο της 

Μελίνας Αποστολίδου.

H Μελίνα Αποστολίδου γεννήθηκε το 1974. 

Είναι απόφοιτη του State University of New 

York at New Paltz. Έχει εκθέσει ατομικά σε 

γκαλερί στη Λευκωσία και την Αθήνα, ενώ έχει 

συμμετάσχει και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. 

Έργα της εκτίθενται έως τις 25 Ιανουαρίου στην 

Γκαλερί Αστρολάβος στην Αθήνα, στο πλαίσιο 

της ομαδικής έκθεσης Xmas Highlight 2013. 

Περισσότερες πληροφορίες στο  

http://www.melinaapostolidou.net/ 
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Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
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Εκύπωση
GRAPHISMA CREATIVE

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 

b 
c 

a 

Λίγο πριν γράψω αυτές τις γραμμές, ανέτρεξα στις αντίστοιχες περυσινές. Οι τότε προσδοκίες ήταν η 
δύναμη των κοινωνικών αγώνων να υποχρεώσουν τους διαχειριστές εξουσίας να αποχωρήσουν και να 
αφήσουν την τύχη μας ήσυχη.

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και άλλα αθώα θύματα προστέθηκαν σε όσους άδικα υποφέρουν. 
Κι άλλες αιτίες πολλές προστέθηκαν σε αυτές που μας υποχρεώνουν σε αδιάκοπη πάλη. Κι άλλες 
φουρτούνες πιο δυνατές τραντάζουν τα βαθιά νερά που κολυμπάμε. Πόση αγωνιστικότητα, πόση 
αντοχή, πόση ευρηματικότητα μπορεί να έχουν οι άνθρωποι ώστε να μην απελπίζονται; Μάλλον 
όση είναι απαραίτητη. Αλλιώς δεν εξηγείται η πολύμηνη απεργία των διοικητικών υπαλλήλων των 
πανεπιστήμιων, ούτε το ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ κρατούσαν ζωντανή τη φωνή τους σχεδόν έξι 
μήνες μετά το λουκέτο στη δημόσια τηλεόραση. Δεν εξηγείται η αντοχή και η επιμονή των φίλων μας 
να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, όταν στερούνται ακόμα και το δικαίωμα στην εργασία. 
Δεν εξηγείται η προσπάθεια των δασκάλων των 800 ευρώ να μάθουν γράμματα και να στηρίξουν 
ψυχολογικά τα περισσότερα από 25 παιδιά που έχουν στην τάξη τους. Δεν εξηγείται ο καθημερινός 
αγώνας τόσων ανθρώπων να επιβιώσουν όταν γύρω όλα αποδομούνται.

Όσο για μας, σχεδόν χαράματα πια, πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε το τεύχος γιατί σε λίγο 
ξημερώνει μια καινούρια μέρα και η θέση όλων είναι στους μικρούς ή τους μεγαλύτερους δρόμους που 
διανύει! Καλή χρονιά.

Τζένη Παπαζιού
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Ούριος Άνεμος
Η Θάλεια Ιστικοπούλου, η Ρασέλ Γκοζλάν, 

η Ρεγγίνα Σίμμελ, η Κρίστελ Λούκιτς και η Βι-
βέτα Καρποντίνη φέρνουν... τον Ούριο Άνεμο 
στη Σύρο.

Μια νέα προσπάθεια στο χώρο του πολιτι-
σμού έχει ξεκινήσει στη Σύρο με στόχο να δη-
μιουργήσει ένα δίκτυο καλλιτεχνών, δράσεις 
πολιτισμού και περιβάλλοντος αλλά και να ευ-
αισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα πολιτισμού. 
Ο Ούριος Άνεμος ευελπιστεί να αποτελέσει μια 
εστία για τους ανθρώπους ή τις ομάδες που 
έχουν όμορφες ιδέες για δράσεις πολιτισμού, 
ώστε αυτές να γίνουν πραγματικότητα και πηγή 
χαράς και δημιουργίας για τους ίδιους και την 
κοινωνία.

Τον Ούριο Άνεμο αποτελούν η σκηνογρά-
φος, ενδυματολόγος και σκηνοθέτης Θάλεια 
Ιστικοπούλου, η πείρα της οποίας στο θέατρο 
και τον κινηματογράφο δίνει τα εχέγγυα για 
ποιοτικές δράσεις. Η Ρασέλ Γκοζλάν, γαλλίδα 
καλλιτέχνης που ζει εδώ και πολλά χρόνια στη 
Σύρο και δημιουργεί έργα με κάθε είδους υλι-
κά, τα οποία βρίσκει κυρίως στη φύση, αλλά 
και εξαρτήματα από χαλασμένα μηχανήματα ή 

οικιακό εξοπλισμό. Τέλος, η ζωγράφος Ρεγγίνα 
Σίμμελ, η Κριστέλ Λούκιτς -από τους βασικούς 
διοργανωτές του Φεστιβάλ Ακορντεόν Σύρου- 
και η Βιβέτα Καρποντίνη που συμμετέχει σε 
δράσεις πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χα-
ρακτήρα, ανάμεσα στις οποίες και τα πολύ επι-
τυχημένα ανταλλακτικά παζάρια.

Ήδη, ο Ούριος Άνεμος με τη μας συστήθη-
κε μέσω της εκδήλωσης “Αέναος Κύκλος”, που 
πραγματοποιήθηκε στη Σύρο τον Αύγουστο και 
τον Σεπτέμβριο του 2013 και είχε ως θέμα την 
παρουσίαση κοστουμιών από υλικά που συ-
νήθως θεωρούμε άχρηστα. Επίσης, στα τέλη 
Νοεμβρίου, βρέθηκε στην Ηρακλειά και το 
Κουφονήσι, με το project “Το νησί μου – Ποιο 
νησί της Οδύσσειας;” σχετικό με τη δημιουργι-
κή ενασχόληση παιδιών και εφήβων, κατοίκων 
μικρών νησιών των Κυκλάδων. Επόμενες δρά-
σεις της ομάδας είναι η δημιουργία εργαστηρί-
ων από παιδιά, επισκέψεις με προγράμματα στα 
νησιά της άγονης γραμμής, η οργάνωση του 
Open Art Studio, καθώς και του επόμενου Φε-
στιβάλ Ακορντεόν. 

Επικοινωνία:ouriosanemos2013@gmail.com

World IA Day
Στις 15 Φεβρουαρίου 2014, η Ερμούπολη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα παγκόσμιο 

event, το World IA Day, το οποίο διεξάγεται παράλληλα σε 14 χώρες και 23 πόλεις, σε μία συνδιοργάνωση 
της ad axem με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. Το αντικείμενο του WIAD είναι ο λειτουργικός σχεδιασμός 
των απλών πραγμάτων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και κυρίως πώς μπορούμε να αλ-
λάξουμε προς το καλύτερο αυτήν την καθημερινότητά στο σπίτι ή στην εργασία μας, σε μία επίσκεψη στο 
θέατρο ή στο μουσείο, στην ανάγνωση ενός βιβλίου ή στη συμμετοχή μας σε ένα παιχνίδι.

Δεν είναι τυχαίο ότι ένα κουτάλι δεν είναι επίπεδο, οι γαλότσες είναι αδιάβροχες, οι ομπρέλες ελαφριές 
και πτυσσόμενες. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε οφείλουν να είναι λειτουργικά για να μας εξυπηρετούν και έτσι έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εμπειρία της 
χρήσης τους, κάτι που στο χώρο του design αποκαλείται user experience design (UX design). Στο WIAD 2014, θα βρεθούν στην Ερμούπολη για να παρουσιάσουν 
τις ιδέες τους και να  προτείνουν λύσεις ομιλητές από δημιουργικά γραφεία όπως η antidot design studio, η Matadog Design και η OgilvyOne Worldwide, διεθνείς 
καλεσμένοι από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ όπως η Kinetic Museums και η Nordeus, μαζί με εξαιρετικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής παραγωγής όπως 
η Demian Labs, η JAM pedals και η Vivl.io. Επίσης, η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς φοιτητές και νεαρούς επαγγελματίες του χώρου, ώστε να παρουσιάσουν την 
ίδια ημέρα τις δικές τους ιδέες, προτάσεις και projects, είτε σε μορφή σύντομης ομιλίας, είτε σε μορφή έκθεσης/demo. 

Η είσοδος στο WIAD 2014 είναι δωρεάν, με κράτηση θέσης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης (http://worldiaday.org/locations/hermoupolis-
syros-greece/, μέχρι δύο θέσεις ανά κράτηση). Πληροφορίες: http://adaxem.eu/blog/
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> Κέντρο ΧΟΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ

> Ηρώων Πολυτεχνείου 84

    Ερμούπολη – Σύρος

> τηλ. 22810 80690

Διήμερα χορού
Δυο  διήμερα χορού έχει διοργανώσει το Κέντρο Χορού 

Ακροποδητί. Το πρώτο, στις 21 και 22 Δεκεμβρίου, περι-
λαμβάνει σεμινάριο εστιασμένο στις τεχνικές του σύγχρο-
νου χορού, με τη χορεύτρια Ιωάννα Παρασκευοπούλου. Το 
δεύτερο αφορά στον αφρικάνικο χορό και θα γίνει στις 25 
και 26 Ιανουαρίου με “οδηγούς” τους χορευτές  Άννα Κα-
ραμήτσου και Αντώνη Παπαδόπουλο. Ο αφρικάνικος χορός 
είναι οργανικός χορός και απευθύνεται σε όλους τους σώ-
σωματότυπους και όλες τις ηλικίες. Είναι απλός, προσιτός 
και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολού-
θησή του. Δυο ημέρες, περίπου τρεις ώρες την κάθε μέρα, 
οι χορευτές και οι συμμετέχοντες θα περιπλανηθούν στα 
μονοπάτια του χορού.

info

Λειτουργικός Σχεδιασμός      

Αφρικάνικος και 

σύγχρονος χορός

Δ
ευ

τέ
ρ

α

Τρ
ίτ

η

Τε
τά

ρ
τη

Π
έμ

π
τη

Κ
υρ

ια
κή

Π
α

ρ
α

σκ
ευ

ή

Σά
ββ

α
το

Σύρος
Η κωμωδία του 
Γρηγόρη Γαλαντή “Ο 
δάκτυλος του Αριστεί-
δη” παρουσιάζεται από 
τον Θεατρικό Όμιλο 
“Σουρής” στο Θέατρο 
Απόλλων στις 20.30. 
Έως 7 Ιανουαρίου

Σύρος
Εγκαίνια ομαδικής 

έκθεσης φωτογραφίας 
από τη Λέσχη Φωτο-
γραφίας - Κινηματο-
γράφου Σύρου στην 

Αίθουσα Τέχνης “Γ. & 
Ε. Βάτη”. Διάρκεια έως 

τις 12 Ιανουαρίου.
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0
4

Σύρος
Χριστουγεννιάτικο 
bazaar με χειροποίητα 
αντικείμενα στην ELIA 
Bar-Restaurant.

16
Νάξος

Προβολή της ταινίας 
“Captain Phillips” του 

Πολ Γκρίνγκρας στο 
Cine Naxos στις 19.30 

και στις 22.15.

Δεκέμβριος 
Ιανουάριος 

Σύρος
Ο θεατρικός μο-

νόλογος “Παπάγια 
Μάντολες” του 

Αντώνη Κρύσιλα με 
τον ηθοποιό Γιώργο 
Μιχαλάκη στην Πι-

νακοθήκη Κυκλάδων 
στις 21.00.

20
Σύρος

Γιορτή για τα παιδιά 
με τον Τυμπάνη και 
την Μπαγκέτα στη 
σύγχρονη μουσική 

σχολή CMS στην 
Άνω Σύρο στις 19.00. 

22

Σύρος
Η Λαλού και η ομάδα 
αφήγησης των ΚΑΠΗ 
Ερμούπολης αφηγού-
νται παραμύθια για 
καλικάντζαρους. Στο 
Σπίτι του Αϊ Βασίλη 
στην Ποσειδωνία στις 
20.00.

27

Σύρος
Το καραβάκι με τα 
κάλαντα, τσαμπούνες 
και παιχνίδια από το 
Λύκειο Ελληνίδων 
Σύρου στις 18.00 στον 
πεζόδρομο της Ερμού-
πολης. 30

18
Σύρος
Η θεατρική παράσταση 
“η Αόρατη Αλυσίδα” του 
Κ. Φερέρα με τη Μίνα 
Χειμώνα παρουσιάζεται 
στο Θέατρο Απόλλων.

21

Σύρος
Χριστουγεννιάτικη 
μουσική από τη Φι-
λαρμονική του Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης στο 
ιστορικό κέντρο της 
Ερμούπολης στις 19.00.

24

Πάρος
Εορταστική μουσική 

εκδήλωση με ντόπιους 
μουσικούς από το Σύλ-

λογο Γυναικών Νάουσας 
Πάρου. Στην Αίθουσα 

Τέχνης Αγίου Αθανασίου 
στις 20.00.

2
9

2014

Σαντορίνη
Η ταινία “Άννα Καρέ-
νινα” του Τζο Ράιτ προ-
βάλλεται στο Οινοποιείο 
Μπουτάρη στις 20.45, 
από την Κινηματογραφι-
κή Λέσχη Θήρας.

11
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> Το Σπίτι του Αϊ Βασίλη, Ποσειδωνία
> 26-31 Δεκεμβρίου
> http://spitiaivasiliposeidonia.blogspot.gr

Τόπος συνάντησης 

πολιτισμών
se06

εκδηλώσεις

Οι Ρώσοι λένε ότι μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα ζεις μια δεύτερη 
ζωή. Η Βαρδάκειος Σχολή στη Σύρο προσφέρει αυτή τη δυνατότητα 
μέσα από τα ετήσια προγράμματα εκμάθησης αγγλικών, ρωσικών, 
ισπανικών, ιταλικών, αλλά και ελληνικών (για ξενόγλωσσους και με-
τανάστες). Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες που πέρα από την αγάπη 
τους για μια ξένη γλώσσα θέλουν παράλληλα να αποκτήσουν περισσό-
τερα εργασιακά προσόντα αλλά και, γιατί όχι, να ξαναθυμηθούν τα σχο-
λικά τους χρόνια. Μέσα από τα μαθήματα τούς δίνεται και η ευκαιρία 
να προετοιμαστούν για τα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Η Σχολή αποτελεί, επίσης, έναν χώρο αναφοράς για τους μετανάστες αφού  
μπορούν, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων ελληνικών, να πάρουν 
πληροφορίες για μεταναστευτικά θέματα και σχετικές δομές. Από τον Οκτώβριο 
του 2012 λειτουργούν, άλλωστε, δύο τμήματα εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας 
για παιδιά αλβανών μεταναστών. Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Βερόνικα 
Σκούρτι που προσφέρει τις υπηρεσίες της εθελοντικά και ταξιδεύει κάθε Πέμπτη 
από την Τήνο για να είναι κοντά στα παιδιά.

Σε όλα τα παραπάνω προγράμματα έρχονται να προστεθούν πολιτιστικές δρά-
σεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των μαθητών. Ήδη έχει ξεκινήσει 
ένας κύκλος συναντήσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με εισηγήτρια την αρχαι-
ολόγο Καλυψώ Φαροπούλου. Η πρώτη συνάντηση είχε θέμα τον αρχαίο πολιτισμό 
της Σύρου και σύντομα θα ακολουθήσει πεζοπορία και ξενάγηση στους αρχαιο-
λογικούς χώρους στο Καστρί και τη Χαλανδριανή. H  επόμενη συνάντηση θα εί-
ναι αφιερωμένη στη νεοκλασική αρχιτεκτονική της Ερμούπολης. Επίσης για τρίτη 
χρονιά θα διοργανωθεί το Χαριστικό Παζάρι ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων 
την Κυριακή 22/12 από τις 18.00. Κατά τη διάρκεια του παζαριού θα διαβάσουν 
χριστουγεννιάτικα παραμύθια ξενόγλωσσοι μαθητές. Παρόντες θα είναι και δύο 
καλεσμένοι, ο Μάρκος και η γιαγιά-Πετρίνα, δύο προσωπικότητες “φτιαγμένες” 
από τα χέρια της Νατάσας.

Από τις 14 Ιανουαρίου ξεκινά το πειραματικό καλλιτεχνικό εργαστήριο με 
τίτλο “Χαρά ζωής” που απευθύνεται σε ενήλικες που θα ήθελαν να εκφραστούν 
καλλιτεχνικά αλλά νομίζουν ότι δεν έχουν ταλέντο.  Στο εργαστήριο εκτός από τη 
ζωγραφική, το σχέδιο και τη γραφή συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις αναπνοής, δια-
λογισμού και  περισυλλογής. Παράλληλα θα ξεκινήσει ένα σεμινάριο σωματικών 
ασκήσεων και διαλογισμού με τίτλο “The Silent Hour”. Υπεύθυνη και των δύο 
προγραμμάτων είναι η Sandra Domenica Sutter, ελβετίδα φωτογράφος και ζωγρά-
φος που έχει δουλέψει σε εφημερίδες, έχει ταξιδέψει πολύ και αγαπάει την Ελλάδα. 
Για να δείτε τη δουλειά της επισκεφθείτε το www.grueneratem.ch.

Προς τα τέλη Ιανουαρίου, προβλέπεται να ξεκινήσει και το εργαστήριο ξυ-
λογλυπτικής με εκπαιδευτή τον Νίκο Βακόνδιο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της 
σχολής και προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά.

H Βαρδάκειος Σχολή από το 2009 συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα Δια 
βίου μάθησης. Τον Ιούνιο του 2013 διοργάνωσε στη Σύρο 10ήμερο εργαστήριο με 
τίτλο: “Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα μά-
τια των μεταναστών”. Το εργαστήριο επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Πρόγραμμα Grundtvig) και κάλυψε πλήρως τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 
συμμετοχής για 15 εκπαιδευόμενους που διαμένουν σε χώρες της Ε.Ε. 

Επίσης, από τον Οκτώβριο του 2013 η Βαρδάκειος συμμετέχει, ως φορέας 
αποστολής, σε άλλη δράση του προγράμματος Grundtvig, έχοντας στείλει έναν εκ-
πρόσωπό της στο Τορίνο της Ιταλίας, στην οργάνωση Onda Urbana, προκειμένου 
να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία στην προώθηση, συμμετοχή 
και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.

Η Σχολή είναι ανοιχτή σε νέες προτάσεις και συνεργασίες που μπορούν να 

c b a

πραγματοποιηθούν ύστερα από προγραμματισμό. Φιλοδοξεί να είναι ένας πολυ-
συλλεκτικός χώρος όπου ο καθένας μπορεί να λειτουργεί ως φορέας του πολιτι-
σμού του, αλλά και ως δέκτης στοιχείων άλλων πολιτισμών. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Σχολής, μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.vardakeios.gr, να καλέσετε το 22810 82573 ή να στείλετε e-mail 
στο vardakeios@gmail.com

*Η Ευγενία Κόλλια διδάσκει στη Βαρδάκειο Σχολή ελληνικά σε αλλοδαπούς μαθητές

Φέτος, οι καλικάντζαροι έχουν πάλι την τιμητική τους! Η Γεωργία Ματσού-
κα αφηγείται τις ιστορίες τους στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη, στην Ποσειδωνία, και 
έχει μεγάλη παρέα. Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, συναντιέ-
ται ξανά με την ομάδα αφήγησης των ΚΑΠΗ Ερμούπολης της οποίας υπήρξε 
επί χρόνια συντονίστρια και λένε μαζί τα παραμύθια των καλικαντζάρων όπως 
και παραμύθια αφιερωμένα στην ηπειρώτικη παράδοση, σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Ηπειρωτών Σύρου. Επίσης, το Σάββατο 28, στις 6 το από-
γευμα, αφηγείται το παραδοσιακό παραμύθι “Το γνέμα” στο οποίο συμμετέχουν 
αληθινοί καλικάντζαροι (!!!). Παιδιά 5 έως 10 χρόνων παρακολουθούν ένα μίνι 
εργαστήρι της “λαλού” σε συνεργασία με τη «σοφία της παράδοσης”. Η Μάρω 
βρέθηκε μια χριστουγεννιάτικη νύχτα στο δάσος και τους συνάντησε…

Ο Τυμπάνης 
και η Μπαγκέτα

Στη σύγχρονη μουσική σχολή CMS 
ετοιμάζουν μια εκδήλωση για τις 22 Δεκέμ-
βρη, στις 7 η ώρα και προσκαλούν όλα τα 
παιδιά. Στη γιορτή πρωταγωνιστούν ο Τυ-
μπάνης και η Μπαγκέτα, δυο μικρά όργανα 
που μένουν στη σχολή εδώ και τρία χρόνια. 
Μάλιστα, κάλεσαν και τον Αϊ Βασίλη να 
διασκεδάσει μαζί τους και να φέρει δώρα 
για τα παιδιά που θα είναι στη γιορτή. Ορί-
στε απόσπασμα από το γράμμα τους: “Αν 
μπορούσες, θα θέλαμε να σε καλέσουμε 
στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που κάνουμε 
για να γνωριστείς με την υπόλοιπη μουσι-
κή παρέα, στο πολύχρωμο στούντιό μας, 
να ακούσεις παραμύθια, τραγούδια κι ένα 
σωρό πράγματα που είναι χρήσιμα για τον 
άνθρωπο, λένε! Για να μη σε καθυστερού-
με από το βαρύ πρόγραμμά σου, θέλουμε 
να σου πούμε ότι αυτή τη χρονιά είμασταν 
καλά οργανάκια και μάθαμε πολλά εδώ που 
ζούμε, αυτοσχεδιάσαμε, ηχογραφήσαμε, 
φτιάξαμε τη δική μας μπάντα και τα δικά 
μας μουσικά παραμύθια!”

Xριστούγεννα στoν πεζόδρομο

Ο Αϊ Βασίλης υπάρχει και θα περάσει από την Ποσειδωνία!
Το Σπίτι του Αϊ Βασίλη περιμένει τα παιδιά από τις 26 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου στην έπαυλη Τσιροπινά. Εκεί θα βρίσκονται χαμογελαστά ξωτικά που θα 

οδηγήσουν όσους βρεθούν εκεί στη μαγεία των γιορτινών ημερών. Εκτός από τα παραμύθια που θα ακουστούν, παραδοσιακοί χοροί, κάλαντα, μια οπερέτα, μια 
συναυλία παιδιών με ζωντανή ορχήστρα, θέατρο, μαγειρική, ζωγραφική προσώπου, γιορτινές κατασκευές με υλικά της φύσης και πολλές χειροτεχνίες! Κάθε μέρα 
σχεδόν, παιχνίδια στην αυλή και κυνήγι θησαυρού για μικρούς και μεγάλους!

Παιχνίδια, μουσική, παραδοσιακά κάλαντα, παραμύθια, κυνήγι ξωτικών, εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους 
στον πεζόδρομο της Ερμούπολης, που θα ξεκινήσουν με τη φωταγώγηση του πεζοδρόμου την Παρασκευή 13 Δε-
κεμβρίου στις 7 το απόγευμα και θα συνεχιστούν το Σάββατο με ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα παιδιά της Σύρου να 
βοηθήσουν στον στολισμό του πεζόδρομου.

Ανάμεσα στα κάλαντα και τα παιχνίδια από το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου και μετά, την παραμονή Χριστουγέννων 
αποκαλύπτονται τα μυστικά του Γραμματοκιβωτίου του Άγιου Βασίλη. Ενδιάμεσα, ένα κυνήγι ξωτικών και αποκο-
ρύφωμα η  Βόλτα του Άγιου Βασίλη και η κλήρωση των πρωτοχρονιάτικων δώρων, που προσφέρουν τα καταστή-
ματα του πεζόδρομου. Τη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν από την αλλαγή του χρόνου, θα γίνουν παραδοσιακά δρώμενα, 
όπως “Το καραβάκι με τα Κάλαντα”, οι Τσαμπούνες και το “Ψάρεμα”.

info

> 22/12, 19.00

> Σύγχρονη μουσική σχολή CMS, 

Ανδρέα Κάργα 8, Άνω Σύρος

> 6972494779 info

> Από 13 έως 31 Δεκεμβρίου

> Πεζόδρομος Πρωτοπαπαδάκη

info

Καλικαντζαρίδια, είστε όλα ίδια! Keimeno:
Ευγενία Κόλλια*



Για κάποιον που δε ζει στην Ελλάδα, εί-
ναι αδιανόητο τέτοιοι τόποι να τρέφουν τον 
πληθυσμό τους, μακριά από εύφορες κατα-
πράσινες κοιλάδες, ήπιο ελεγχόμενο κλίμα 
και λιγότερη αλμύρα. Κι όμως, στις Κυκλά-
δες η ανάγκη έγινε άποψη κι έπειτα ήρθε η 
Ιστορία να επιβεβαιώσει ότι το κυκλαδίτικο 
μικροκλίμα όχι μόνο παράγει τροφή, αλλά 
τη μετουσιώνει σε μάννα και νέκταρ. Το ξε-
ρικό είναι πλεονέκτημα γιατί συμπυκνώνει τη 
γεύση, η άγρια βλάστηση την εμπλουτίζει, ο 
αέρας κρατάει την οικονομία της παραγωγής, 
ενώ η παραδοσιακή πρακτική συνδυάζει τα 
ασυνδύαστα με αποτέλεσμα την ιδιαίτερη νο-
στιμιά, τις καθαρόαιμες κυκλαδίτικες τονικό-
τητες που ξαφνιάζουν τον ουρανίσκο σε κάθε 
μπουκιά, σε κάθε γουλιά. Οι παραδοσιακές 
τεχνικές συχνά συνδυάζονται με τη σύγχρονη 
τεχνολογία κι έτσι το πρωτογενές μεταποιεί-
ται, τυποποιείται και παίρνει το δρόμο για την 
εθνική και τη διεθνή αγορά. Παρουσιάζουμε 
δείγματα αυτής της απέραντης εσοδείας, απέ-
ραντης σε ωφέλιμη δυναμική.

Μια μικρή οινοποιία της Μυκόνου κάνει σο-
βαρή προσπάθεια να αναδείξει τον ξεχασμένο κυ-
κλαδίτικο αμπελώνα. Σχετικά νέα επιχείρηση, το 
Αγρόκτημα Βίωμα ιδρύθηκε από τον Νίκο Αση-
μομύτη το 2009 κι έχει αντικείμενο την παραγωγή 
κρασιών με μεσογειακό ταμπεραμέντο και υψηλή 
ποιότητα αρωμάτων και γεύσεων. Οι αμπελώνες 
καλλιεργούνται βιολογικά, οι ποικιλίες είναι οι 
χαρακτηριστικές του νησιού και η τελική γεύση 

Ρακή με ζάχαρη και κανέλα συνθέτουν το 
αμοργιανό ρακόμελο και την ψημένη. Το Αμόργιο 
περιέχει κι άλλα βότανα, σε μια μοναδική σύν-
θεση, ιδανική για απεριτίφ ή χωνευτικό ποτό. Η 
εταιρεία έχει δημιουργήσει τέσσερα ακόμα ποτά, 
το Lemontelo, το Portomelo, το Μαστιχάτο που 
είναι συνδυασμοί ρακής με λεμόνι, πορτoκάλι και 
μαστίχα αντίστοιχα, καθώς και το Μελίκρατον, ένα 
ιδιαίτερο οινόμελο.

Η παλαιότερη κάναβα της Σαντορίνης, από το 
1836, παράγει κρασί υψηλής ποιότητας και μεγά-
λης ποικιλίας. Η τεχνική παραδοσιακή της Canava 
Roussos, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, αλλά δεν 
αγνοεί την τεχνολογία. Αποτέλεσμα, οι μοναδικές 
γεύσεις που βασίζονται στις ποικιλίες του νησιού: 
Ασύρτικο, Αθήρι, Αηδάνι, Μανδηλαριά, Μαυρά-
θηρο, Μαυροτάγανο. Σύγχρονο οινοποιείο που 
επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν από κοντά τη 
διαδικασία παραγωγής και ενίοτε να συμμετέχουν.

προκαλεί τους απαιτητικούς οινόφιλους και γευ-
σιγνώστες. Δείτε περισσότερα στο paraportiano.
blogspot.gr. 

Το λουκουμοποιείο της οικογένειας Συκουτρή 
έχει βαριά... παράδοση. Με χιώτικη καταγωγή, η 
οικογένεια ξεκίνησε φτιάχνοντας λουκούμια στο 
ζαχαροπλαστείο της στη Σμύρνη. Ο παππούς Συ-
κουτρής έφτασε στη Σύρο μόλις 15 χρονών και 
έπιασε δουλειά σε λουκουμοποιείο, ενώ το 1928 
έστησε το δικό του εργαστήριο. Σήμερα, 68 χρόνια 
μετά η επιχείρηση εξακολουθεί να παρασκευάζει 
τα λουκούμια της με τον παραδοσιακό τρόπο: χει-
ροποίητα, σε μπακιρένια καζάνια, μόνο με άμυλο, 
νερό και ζάχαρη, χωρίς γλυκόζη. Παρασκευάζει 
επίσης με τον παραδοσιακό τρόπο χαλβαδόπιτα 
με θυμαρίσιο μέλι, ασπράδι αβγού, αφέψημα χαλ-
βαδόριζας και φρεσκοψημένο αμύγδαλο ή φιστίκι 
αράπικο. 

Φάβα, κελυφωτό φιστίκι, ντοματάκι, κάπαρη, 
ελιές είναι ανάμεσα στα τοπικά παραδοσιακά προ-
ϊόντα που καλλιεργεί με παραδοσιακές μεθόδους η 
οικογένεια Νομικού στο Αγρόκτημα Νομικός στη 
Σαντορίνη. Το 2006, δημιούργησαν μια πρότυπη 
βιοτεχνία επεξεργασίας και τυποποίησης φάβας, 
όπου υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης. Γνώμονας, 
η καλή ποιότητα και η εκλεκτή γεύση.

Μια σειρά προϊόντων που δεν παράγονται μαζι-
κά αλλά συλλέγονται από διάφορους παραγωγούς, 
αρκεί να τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, απο-
τελούν τη συλλογή Aegean Essence. Από τις Κυ-
κλάδες και το ευρύτερο Αιγαίο, γεύσεις διακριτές 
της νησιωτικής Ελλάδας, όπως τηνιακό τσίπουρο, 
κρασί πρώιμου τρύγου, κρίταμος και κάπαρη τουρ-
σί, τυριά. Δείτε όλα τα εξαιρετικά προϊόντα στο site 
www.aegeanessence.gr.

γεύσεις
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στην οδό Σταματίου Πρωΐου 30 βρίσκεται μια από τις παλαιότερες 
επιχειρήσεις στην Ερμούπολη. Πρόκειται για την Κάβα Κριτσίνη 
που ξεκίνησε σχεδόν εκατό χρόνια πριν, το 1917. Η επιχείρηση συ-
νεχίζει αδιάκοπα τη λειτουργία της μέχρι σήμερα στο ίδιο ιδιόκτητο 
κτήριο έχοντας επιβιώσει από δύσκολες περιόδους, όπως της Κατο-
χής ή του Εμφυλίου πολέμου. Το κατάστημα εσωτερικά δεν έχει αλ-
λάξει σημαντικά, αφού φιλοξενεί μέρος της παλιάς του επίπλωσης, 
καθώς και πολλά κειμήλια όπως τα γυάλινα μπουκάλια των πρώτων 
ποτών που παρασκεύαζε η επιχείρηση στα πρώτα της βήματα όπως 
Ούζο, Κονιάκ, Μαστίχα, Κίτρο, ηδύποτα και των κρασιών παντός 
τύπου όπως ρετσίνα, αρετσίνωτο, Μαυροδάφνη και Βερμούτ, τα 
οποία βραβεύθηκαν με αργυρό μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης το 1935. 

Μάλιστα, στις ετικέτες των κονιάκ εκείνων, αναγράφεται το τηλέφωνο του 
καταστήματος το οποίο ήταν διψήφιο και αντιστοιχούσε στον αριθμό 53 σε 
μια εποχή που στο νησί υπήρχαν λιγότερες από 100 τηλεφωνικές συσκευές. 
Στη συνέχεια, τα νούμερα έγιναν τριψήφια και στην κατάληξη 53 προστέθηκε 
άλλο ένα ψηφίο και έγινε 353 και μέχρι σήμερα με τους δεκαψήφιους κωδι-
κούς η κατάληξη 353 διατηρείται ακόμα στο τέλος του τηλεφωνικού αριθμού 
της επιχείρησης ως άλλο ένα κομμάτι ιστορίας που πέρασε αναλλοίωτο στο 
σήμερα.    

Το 1997, με την ευκαιρία των 80 χρόνων της επιχείρησης παρουσίασε ένα 
νέο εκλεκτό ερυθρό κρασί παλαίωσης το “80 Χρόνια Οινοπνευματοπωλείον 
Κριτσίνη” από τις ερυθρές ποικιλίες Αγιωργίτικο και Cabernet Sauvignon. Το 
2007, ένα νέο συλλεκτικό κρασί το “90 Χρόνια Οινοπνευματοπωλείον Κριτσί-
νη (1917-2007)”, από τις ποικιλίες Merlot και Cabernet Sauvignon με παλαί-
ωση 16 μηνών σε δρύινα βαρέλια του Troncais σε 2007 αριθμημένες φιάλες. 
Μόλις πέρυσι, ένα νέο κρασί, το επονομαζόμενο “Εύρημα” προστέθηκε στις 
επιτυχημένες εμφιαλώσεις της κάβας. Μια επίσκεψη σήμερα στην κάβα Κρι-
τσίνη εκτός από τον προφανή λόγο προσφέρει και την εμπειρία της ξενάγησης 
σε ένα ζωντανό μουσείο.

στην αιωνόβια κάβα Κριτσίνη
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Κεiμενο:  
Γεωργία Ματσούκα Χριστούγενναc b a

Κεiμενο/Φωτογραφια:  
Γιάννης Βαβίτσας
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Κουρκουμπίνοι, ράμνες, ζαφοριστά τυρό-
ψωμα, μπαλόσια, μεθυσμένα Αμοργιανά, χρι-
στοκούτσουρα, βαβουνάκια και άλλα κυκλα-
δίτικα ευφρόσυνα του Δωδεκαήμερου…

Μέρες χριστουγεννιάτικες, ξημερώματα Πρωτο-
χρονιάς, λαμπρά Φώτα και σε κάθε κυκλαδονήσι, στη 
καθημερινότητα ή στις μνήμες, επιζούν έθιμα πατρο-
παράδοτα, μοσχοβολάνε οι κουζίνες και αντηχούνε 
κάλαντα. Για τους Κυκλαδίτες, αν την Πρωτοχρονιά 
φυσήξει βοριάς και έρθει στην αυλή τους περιστέρι, 
είναι τυχερό σημάδι, αλλά αν πετάξει πάνω από το 
σπιτικό τους κοράκι, τότε τους περιμένουν συμφορές!

Στη Σύρο, παλιότερα φούρνιζαν κουρκουμπίνους 
(πεντανόστιμα σιροπιαστά γλυκίσματα με φαρίνα, 
αυγά, βούτυρο, ρακί και ανθόνερο), έφτιαχναν Mont 
Blanc (τούρτα κάστανου) και οι μεγαλοαστοί της κο-
σμοπολίτικης Ερμούπολης αντί χριστουγεννιάτικου 
δέντρου στόλιζαν τις “ράμνες”, περίτεχνες κωνικές 
κατασκευές από πορτοκάλια και νεράντζια “πληγωμέ-
να” με μοσχοκάρφια τα οποία έφτιαχναν οι “μπανεβά-
νηδες” (κηπουροί) τους και παραμονή Χριστουγέννων 
τα μετέφεραν από τα χωριά με τα μουλάρια τους στο 
σπίτι του αφεντικού.

Στην Ανάφη, τα Χριστούγεννα φτιάχνουν το 
“κουφέτο”, γλυκό του κουταλιού από μελωμένη νε-
ροκολοκύθα και αμύγδαλα. Την Πρωτοχρονιά ψήνουν 
ζαφοριστά τυρόψωμα με αλεύρι, μαγιά, γάλα, μαστί-
χα, αλάτι, λάδι, αυγό, ζαφορά (από τα άγρια και αυτο-
φυή τοπικά λουλουδάκια του κρόκου), τυρί, σουσάμι  
και γλυκάνισο. 

Στη Σαντορίνη, γεύονται σαντορινιά πουτίγκα 
με σάλτσα από λιαστό vinsanto, σιμιγδάλι και γάλα 
(παλιά, η πουτίγκα των φτωχών γίνονταν με ψωμί και 
γάλα, ενώ των πλουσίων με αυγά και σοκολάτα). Στη 
Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων γίνονταν η “κα-
ληχέρα” του ιερέα και των πιστών για το παπαδάκι. 
Όταν αυτό έψελνε “όση πέφυκεν η προαίρεσις διδού”, 
ο ιερέας περιέφερε θυμιάζοντας ένα δισκάριο και ο 
καθείς έριχνε το φιλοδώρημά του για το μικρό βοηθό. 
Το βράδυ, μετά τον εσπερινό των Χριστουγέννων, οι 
Σαντορινιοί έτρωγαν πετεινό ή “κοφτό” από σιτάρι και 
λαρδί και η νοικοκυρά του σπιτιού έπρεπε να βιαστεί 
να αποτελειώσει το εργόχειρό της γιατί αλλιώς θα το 
αποτέλειωναν οι καλικάντζαροι! Παραμονή των Χρι-
στουγέννων άφηναν έξω από την πόρτα ένα κόσκινο 
με πολλές τρύπες και όταν έφταναν οι καλικάντζαροι, 
ώσπου να μετρήσουνε μια μια τις τρύπες, κτυπούσε η 
καμπάνα οπότε έφευγαν άρον άρον!

Στη Σίφνο, ψέλνουν τα κάλαντα μόνο την παρα-
μονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Δεν υπάρχει 
ορισμένος τύπος καλάντων καθώς κάθε χρόνο, φτιά-
χνονται καινούρια από λαϊκούς στιχουργούς. Στα παι-
δικά κάλαντα, οι μικροί καλαντιστές εξομολογούνται 
τα μελλοντικά τους σχέδια και υπόσχονται να γίνουν 
άνθρωποι καλοί και χρήσιμοι. Στο σιφνέικο χριστου-
γεννιάτικο τραπέζι μοσχομυρίζουν χοιρινό κρέας πα-
στό ή στο φούρνο και χριστόψωμα ζυμωμένα με γλυ-
κάνισο.

Τα Μυκονιάτικα κάλαντα είναι χαριτωμένα και 
σκαμπρόζικα:

“Άγιος Βασίλης έρχεται από τις Κάτω Δήλες
βαστά το καλαθάκι του γεμάτο πεταλίδες.
Τις πεταλίδες ήφαε ξινόγαλο γυρεύει
του δίνουμε Χριστόψωμο και ανεπετά και φεύγει.

Άγιος Βασίλης έρχεται και στο ντουλάπι πάει
να βρει τα ξεροτήγανα να κάτσει να τα φάει.
Τα ξεροτήγανα ήφαε και λούζα μας γυρεύει
του δίνουμε γλυκό κρασί 
και σηκώνεται και φεύγει.
Για σφάξτε μας τον πετεινό,
για σφάξτε μας την κότα,
για δώστε μας το τάλιρο 
να πάμε σ’ άλλη πόρτα”.
Στη Μύκονο, ανήμερα των Φωτών, ξεκινούν, με 

βιολιά, τσαμπούνες και τουμπάκια, τα “μπαλόσια”, 
έθιμο βενετσιάνικης προέλευσης από τις ιταλικές λέ-
ξεις “ballonzolo” (χοροπήδημα) και “ballocio” (χο-
ρουδάκι).

Στην Αμοργό, την Πρωτοχρονιά και τα Χριστού-
γεννα, σερβίρουν το πατατάτο, τρυφερό κρεατάκι 
από τα ντόπια αιγοπρόβατα που σιγοψήνεται στην 
κατσαρόλα με τοματοπελτέ και πατατούλες, αλλά και 
τα “μεθυσμένα” με ρακί και άσπρο κρασί αμοργιανά 
κουλουράκια.  

Στην Πάρο, τα παιδιά ψάλλουν τα κάλαντα το 
απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς και ανήμερα το πρωί μετά το τέλος της 
λειτουργίας. Τα ξημερώματα των Φώτων γίνεται λει-
τουργία στη Μονή της Λογγοβάρδας, την οποία παρα-
κολουθούν μόνο άντρες, ενώ οι γυναίκες πηγαίνουν 
στην αντίστοιχη τελετή του Ναού του Ταξιάρχη.

Στην Τήνο, ξημερώματα της παραμονής των Χρι-
στουγέννων, επέστρεφαν σπίτι από την εκκλησία, 
ρουφούσαν ζεστό κοκκορόζουμο και το μεσημέρι το 
υπόλοιπο ζουμάκι γίνονταν αβγολέμονο και ο κόκορας 
κοκκινιστός. Σούρουπο παραμονής Πρωτοχρονιάς, 
τηγανίζονταν οι λουκουμάδες. Στην τελευταία τηγα-
νιά έβαζαν ένα πενηνταράκι σε έναν από αυτούς και 
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μετά το βραδινό φαγητό γινόταν μάχη για το ποιος θα βρει τον τυχερό λουκουμά! 
Την Πρωτοχρονιά έτρωγαν σελινάτο με τον “αζόναρα” (χοιρινό παστό) και ο πατέ-
ρας σταύρωνε τρεις φορές το Χριστόψωμο και το έκοβε προσευχόμενος: “.. πέλων 
Βασίλειε, μέγας πρέσβυς πέφηνας, ημών προς Κύριον, δια τούτου βοώμεν σοι”. Το 
απόγευμα έφταναν  πρώτοι στο σπίτι οι  παντρεμένοι άντρες και έδιναν το μποναμά 
τους στα παιδιά και μετά οι “λεύτεροι” που έβαζαν επίσης και στη χούφτα των 
ανύπαντρων κοριτσιών κουφέτα για καλή τύχη. Στον Τριπόταμο επιβιώνει το έθιμο 
του “Κάβου” ο οποίος ορίζεται την ημέρα των Χριστουγέννων και αναλαμβάνει 
ολοχρονίς την επιμέλεια της εκκλησίας. Μετά τη λειτουργία των Χριστουγέννων, 
στο σπίτι του παλιού Κάβου οι άντρες του χωριού γεύονται στιφάδο με κρεμμύδια, 
ντολμάδες με ρύζι και μοσχαρίσιες γλώσσες που διώχνουν τη γλωσσοφαγιά. Κα-
τόπιν μεταφέρεται εκεί η εικόνα τη Γέννησης, ορίζεται ο νέος Κάβος και αυτή επι-
στρέφει στην εκκλησία. Την Πρωτοχρονιά, ο Κάβος, με την εικόνα, προπορεύεται 
της λιτανείας και  σταματάει σε κάθε σπίτι για το “ποδαρικό”. 

Τα “χοιροσφάγια” και το ζύμωμα του “Χριστόψωμου” είναι δύο από τα χρι-
στουγεννιάτικα έθιμα της Νάξου. Παραμονή των Χριστουγέννων ζύμωναν Χριστό-
ψωμα και για τα ζώα! Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με βραστή όρνιθα, παρέμενε 
στρωμένο για τρεις ημέρες, για να χορτάσουν με τα υπολείμματά του ο Χριστός, 
οι άγγελοι, οι φτωχοί και οι ζητιάνοι. Έφτιαχναν επίσης τα “βαβουνάκια”, μικρά 
μελομακάρονα σε σχήμα βάβουνα (εντόμου) και κερνούσαν τα παιδιά που έψελναν 
τα κάλαντα. Όλο το Δωδεκαήμερο, για τον φόβο των καλικάντζαρων, έκαιγε συνέ-
χεια ένα κούτσουρο στο τζάκι, το “Χριστοκούτσουρο”. Για να αποφύγουν το κακό 
ποδαρικό, έδιναν σ’ ένα μικρό παιδί ψωμί και μια κανάτα με την οποία έχυνε νερό 
μέσα και έξω από το σπίτι ψιθυρίζοντας: “Μέσα καλό κι όξω κακό”.

 Παραμονή Πρωτοχρονιάς μαγειρεύουν την “κουκουλομαεριά” ή “το γλυούδι 
της Πρωτοχρονιάς” (άσπρα φασόλια, σιτάρι και καλαμπόκι). Στο Γλινάδο, οι ανύ-
παντρες κοπέλες πίστευαν ότι τα μεσάνυχτα των Θεοφανείων άνοιγαν οι ουρανοί, 
έστρεφαν το κεφάλι ψηλά, μουρμούριζαν ευχές και “έβλεπαν” αν θα παντρευτούν 
το παλικάρι που αγαπούσαν! 

Μέρες χριστουγεννιάτικες, ξημερώματα Πρωτοχρονιάς, λαμπρά Φώτα και σε 
όλα τα νησιά των Κυκλάδων, οι ίδιες χαρές, ελπίδες, όνειρα… 

“ …Και σας καλονυκτίζομεν, πέσετε, κοιμηθήτε,
Ολίγον ύπνον πάρετε, κι’ ευθύς να σηκωθήτε
Στην εκκλησίαν τρέξατε, με προθυμίαν μπήτε
Κ’έπειτ’ άμα γυρίσετε εις το αρχοντικόν σας,
Ευθύς τραπέζι στρώσατε, βάλτε το φαγητόν σας,
Και τον σταυρόν σας κάμετε, γευθήτε, ευφρανθήτε
Δότε και κανενός πτωχού, όστις να υστερήτε
Δότε κ’ημάς τον κόπον μας, ότι είναι ορισμός σας!
Και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας!
Χρόνους πολλούς να χαίρεσθε πάντα ευτυχισμένοι!
Σωματικά και ψυχικά να ήσθε πλουτισμένοι!
Και εις έτη πολλά!” 

(Ερμουπολίτικα κάλαντα -1885- 
του Γρηγορίου Κανέλλου)

Κειμενο:
Πέγκυ Στεργίου
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Ο Πλάτων Ριβέλλης, φωτογράφος αλλά 
και θεωρητικός της Φωτογραφίας, έχει πολ-
λές φορές δυσκολευτεί να περιγράψει την ιδι-
ότητά του. Απόρροια μάλλον της σύνθετης και 
πολύπλευρης δραστηριότητας του καθώς εί-
ναι φωτογράφος και δάσκαλος της Τέχνης της 
φωτογραφίας με πολύ σημαντικό συγγραφικό 
έργο και μεγάλη αγάπη για την Τέχνη. Ζει στη 
Σύρο και διδάσκει σε όλη την επικράτεια με 
έναν τόσο ιδιαίτερο τρόπο που οι μαθητές του 
τον ακολουθούν σχεδόν εφ’ όρου ζωής. 

> Θα σας ρωτάνε συχνά τι κοινό έχει η δικηγορία με 
τη φωτογραφία και πώς σας κέρδισε η δεύτερη.
Πολλές φορές παίρνει κανείς αποφάσεις χωρίς λογική 
και πολλές φορές αυτές είναι οι πιο σωστές αποφά-
σεις. Κάπως έτσι σταμάτησα τη δικηγορία. Μετά από 
δεκατρία χρόνια άσκησης του επαγγέλματος άλλα-
ξα προσανατολισμό. Δεν είχα καμία ασφάλεια, ούτε 
οικονομική, ούτε ήξερα ότι θα γίνω φωτογράφος. Η 

φωτογραφία είχε μπει στη ζωή μου επειδή πίστευα 
(εσφαλμένα βέβαια) ότι ήταν ένας εύκολος τρόπος 
να έχω σχέση με την Τέχνη, η οποία με απασχολούσε 
πάντα πολύ. Όπως άλλα παιδιά έχουν σχέση με τον 
αθλητισμό εγώ είχα με την Τέχνη. Βέβαια, στην επο-
χή μου τα παιδιά πηγαίνανε Πανεπιστήμιο οπότε ήταν 
μετρημένα κουκιά. Θα γινόσουν γιατρός, μηχανικός, 
δικηγόρος. Και εγώ πήγα στη Νομική χωρίς να έχω 
και πολύ κέφι ή καμιά κλίση. Είχα πει θα ασχοληθώ 
με τη φωτογραφία για να παρηγορώ τις ώρες της δι-
κηγορίας. Όταν άφησα τη δικηγορία δεν είχα σκοπό 
να γίνω επαγγελματίας φωτογράφος. Είχα αρχίσει να 
διδάσκω φίλους, μεταφέροντας ουσιαστικά όσα μά-
θαινα. Εκεί διαπίστωσα ότι έχω μια ικανότητα στη 
διδασκαλία, ενώ παράλληλα μου προκαλούσε θετικά 
συναισθήματα και χαρά. Έτσι, άρχισα να διδάσκω πιο 
οργανωμένα. Σε σχολεία, σε πανεπιστήμια κλπ.

> Είστε περισσότερο φωτογράφος ή δάσκαλος;
Σαφώς δάσκαλος, αλλά δεν γίνεται να είσαι δάσκαλος 
φωτογραφίας και να μην είσαι φωτογράφος. Η φωτο-
γραφία είναι κάτι πάρα πολύ παράξενο, που μπορεί να 
μην έχει κάποια δυσκολία, όπως για παράδειγμα το 
μουσικό όργανο, αλλά δεν μπορείς να μπεις στο πε-
τσί της εάν δεν έχεις ταλαιπωρηθεί με αυτήν. Επίσης, 

έτυχε στην Ελλάδα -επειδή ήταν ένα παρθένο έδαφος 
τότε- να είμαι ο πρώτος που έγραψε μερικά βιβλία. 
Άρα, έχω μπει στο χώρο από τη θεωρητική πλευρά και 
όχι από την πρακτική.

> Αυτή την εποχή δε διδάσκετε σε κάποιο πανεπι-
στημιακό ίδρυμα ή σχολείο ως μέρος του προγράμ-
ματός του. Διοργανώνετε ο ίδιος μαθήματα, οπότε 
όποιος ενδιαφέρεται έρχεται συνειδητά.
Τα έχω κάνει όλα. Έχω διδάξει γυμνάσιο, λύκειο, πα-
νεπιστήμιο, αμερικάνους πεζοναύτες, σωματεία, τα 
πάντα. Στο διάστημα αυτό είχα πάντα και δικό μου 
μάθημα. Έτσι είδα τη διαφορά του να έρχεται ο άλλος 
από το να του καπελώνεσαι εσύ. Όσο καλός και να 
είσαι όταν πας σε ένα σχολείο ή ένα πανεπιστήμιο ο 
μαθητής περιμένει κάποιον που θα μπει από την πόρ-
τα. Τώρα αν τον κερδίσεις τον κέρδισες. Εγώ θέλω οι 
μαθητές μου όχι μόνο να να έρχονται αλλά και να φεύ-
γουν ελεύθερα. Για αυτό και κράτησα, έχοντας βέβαια 
και τις ανάλογες συνέπειες, τα ανεξάρτητα μαθήματα, 
στο πλαίσιο των σεμιναρίων του Φωτογραφικού Κύ-
κλου. Μάλιστα έλεγα πάντα στους μαθητές μου ότι 
μετά τα αρχικά μαθήματα, εάν δεν είναι ικανοποιημέ-
νοι, μπορούν αν θέλουν να φύγουν χωρίς οικονομική 
συνέπεια.  

Συνεντευξη:  
Τζένη Παπαζιού

Φωτογραφιες:  
Γιάννης Βαβίτσας

> Για κάποιον που δεν έχει κάνει ποτέ μαθήματα φωτογραφίας, πείτε μας, τι 
διδάσκετε;
H φωτογραφία για την οποία μιλάω εγώ είναι μια φωτογραφία καλλιτεχνική που 
έχει πολύ μεγάλη σχέση με την προσωπικότητα του φωτογράφου και με την καλ-
λιέργεια του αλλά και γενικότερα με το όραμα του για τον κόσμο. Τα μαθήματα 
φωτογραφίας δεν είναι απλά το να μάθεις σε κάποιον να χειρίζεται μια φωτογρα-
φική μηχανή. Ο δάσκαλος πρέπει να αξιοποιήσει την προσωπικότητα του μαθητή. 
Και αυτό είναι κάτι που κρατάει πάρα πολύ καιρό. Γι αυτό και με τους μαθητές 
μου έχουμε συνεχή επαφή, συζητάμε, κάνουμε κριτική και με βοηθούν και εκείνοι 
στη δική μου δουλειά. Αυτά τα μαθήματα πρέπει ο κάθε δάσκαλος να τα διαμορ-
φώνει σύμφωνα με τη δική του ιδιοσυγκρασία. Για μένα, αυτό που χρειάζεται 
κάποιος είναι να του δώσεις την αίσθηση ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρός 
με τον εαυτό του, ειδικά στη φωτογραφία, που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Όλοι 
μπορούν να βγάλουν εκατό φωτογραφίες για πλάκα και με λίγη επεξεργασία να 
μπορούν να σταθούν. Αλλά μετά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν αξίζουν και να τις 
πετάξεις. Χρειάζεται να αναπτύξεις μια καλλιέργεια, διότι αυτό θα αποτυπωθεί 
στις φωτογραφίες. Επίσης χρειάζεται και όραμα για τη φωτογραφία και για τον 
κόσμο. Από όλα τα ήδη φωτογραφίας που ξέρουμε η αναμνηστική είναι αυτή που 
μας βοηθάει να καταλάβουμε. Δηλαδή όσο παράλογο είναι να παίρνεις το παιδί 
σου στα γενέθλια του άλλο τόσο παράλογο είναι να απαθανατίζεις το δημαρχείο 
της πόλης. Πρέπει όταν το κάνεις αυτό να πείσεις τον θεατή ότι για κάποιο άλλο 
λόγο το έκανες. Ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα το αντικείμενο, πρέπει τη 
συγκίνηση μας να τη βάλουμε σε κάτι που είναι σημαντικό για εμάς.

> Οι μαθητές σας έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ;
Οι μαθητές μου είναι από 20 ετών μέχρι 65 ετών και οικονομικά όλα τα βαλάντια 
με εξαίρεση τα άκρα. Δεν έχω πάμπτωχους ούτε πάμπλουτους. Διότι συνήθως αυ-
τές οι δυο κατηγορίες, πολύ λογικά, δεν ασχολούνται με την τέχνη. Επίσης, μεγά-
λη ποικιλία υπάρχει όσον αφορά στη μόρφωση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 
τελειώσει Πανεπιστήμια, σχετικά με τη φωτογραφία και είναι άνθρωποι που ξε-
κινάνε από το μηδέν. Επειδή αυτά που ψάχνουμε είναι το ίδιο σημαντικά και το 
ίδιο άγνωστα για όλους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε αυτό που κάνω δεν ενδιαφέρει 
πόσο ταλέντο έχεις. Σημασία έχει η πορεία βελτίωσης που κάνεις. Πάρα πολλές 
φορές είπα μέσα μου για κάποιο μαθητή μου “πολύ μεγάλο ταλέντο” και δεν έκανε 
τίποτα και άλλοι έχουν πάει πολύ μπροστά και έτριβα τα μάτια μου. Αυτό συμ-
βαίνει διότι ένας άνθρωπος που έχει κάποιες ευκολίες επαφίεται σε αυτές, ενώ κά-
ποιος που δεν έχει πρέπει να παλέψει και συχνά καταφέρνει να γίνει καλύτερος.

> Πώς αποδεχθήκατε τη μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας, τη μετάβαση στην 
ψηφιακή εποχή;
Την αγκάλιασα με μεγάλη προθυμία. Διότι όταν κάτι είναι ρεύμα που σε παρασέρ-
νει είναι βλακώδες να πας αντίθετα. Πρέπει να πας μαζί του και να το διορθώνεις 
στην πορεία. Κυρίως, όμως, αυτό που άλλαξε είναι η νοοτροπία μας. Καθώς πλέον 
υπάρχει μεγάλη ευκολία στο να πάρεις μια φωτογραφία. Έτσι υπάρχει μια φλυα-
ρία, που όμως εντάσσεται σε αυτά που πρέπει να θεραπεύουμε.

> Αυτό σας αναγκάζει να εστιάσετε στα μαθήματα σας στο ζήτημα της “επιλο-
γής” των φωτογραφιών;
 Παλιά είχα μπροστά μου ανθρώπους που δεν είχαν δει φωτογραφίες. Έτσι έδινα 
μεγάλο βάρος στο να τους διδάξω ποιοι ήταν οι μεγάλοι φωτογράφοι. Τα τελευ-
ταία χρόνια τους δίνω ένα dvd με 10.000 φωτογραφίες για να μάθουν να δουν και 
να επιλέξουν. Βγάζει, κανείς για πλάκα 1000 φωτογραφίες και μετά το σημαντι-
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Όταν κάτι είναι ρεύμα που σε παρασέρνει 

είναι βλακώδες να πας αντίθετα. 

Πρέπει να πας μαζί του και να το 

διορθώνεις στην πορεία

Πλάτων  Ριβέλλης 

“Η φωτογραφία 
 χρειάζεται όραμα”



Αυτή τη γιορτινή περίοδο που διανύουμε 
είναι φυσιολογικό να έχουν συσσωρευτεί ποικί-
λα συναισθήματα, πολλές φορές αντικρουόμε-
να, που μπορεί να οδηγούν πολλούς ανθρώπους 
στην κατάθλιψη και την αυτολύπηση. Αυτή η 
συναισθηματική τρικυμία της εποχής έχει πεδίο 
μάχης την ατομική αντικειμενική και υποκειμε-
νική ανθρώπινη αξία· τον τρόπο με τον οποίο η 
αντίληψη αυτής της αξίας γίνεται αντικείμενο 
χειραγώγησης προκειμένου ο άνθρωπος να πα-
ραμένει εξουσιασμένος αλλά και το εργαλείο το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει τελικά για να 
αντισταθμίσει την ακατάπαυστη επίδραση της 
εξουσίας.  

Στην Ελλάδα, μια οικονομικά αδύναμη χώρα με 
αδύναμο κράτος, οι πολίτες έχουν μακρά εκπαίδευση 
στην υποταγή και την υποτέλεια στην εξουσία. Χω-
ρίς τα απαραίτητα νοητικά εργαλεία και την ατομική 
καλλιέργεια που το κράτος φρόντιζε να αμελεί όταν 
σχεδίαζε εκπαιδευτικά συστήματα, η μνήμη και η συ-
νείδηση του πολίτη, τα χαρακτηριστικά δηλαδή που 
τον διαφοροποιούν από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο,  
δυσλειτουργούν επειδή βάλλονται σε μόνιμη βάση 
από ακατάσχετη πληροφορία. Από απόσταση φαίνεται 
ότι  η τεχνολογία επιτάχυνε και μαζικοποίησε την επί-
δραση της εξουσίας επειδή της επέτρεψε να χειριστεί 
ομαλότερα και αποδοτικότερα τα ΜΜΕ για να διοχε-
τεύσουν με τη σειρά τους τα απαιτούμενα μηνύματα 
στο ευρύ κοινό.

Πρώτον, μέσω της εκπομπής μεγάλου όγκου πλη-
ροφορίας ο δέκτης αισθάνεται μικρός και ασήμαντος. 
Ανίσχυρος μπροστά στην πληθώρα των γεγονότων. 
Αισθάνεται πρόθυμος να ακούσει μόνο τα συμπερά-
σματα κάποιου τρίτου, που είχε την καλοσύνη να επε-
ξεργαστεί όλη αυτή την πληροφορία. Δεύτερον, μέσω 
της επιτάχυνσης της πληροφορίας, της εκπομπής της 
δηλαδή σε τέτοιο βαθμό λεπτομέρειας και ρυθμό εξέ-
λιξης που ο δέκτης προλαβαίνει να είναι δεκτικός μόνο 
στο συναισθηματικό ίχνος περιμένοντας εναγωνίως το 
τέλος της ιστορίας. Τρίτον, μέσω της διαφοράς φάσης 
της πληροφορίας, δηλαδή του επιπέδου έντασης που 
καθηλώνει τον δέκτη και τον αποθαρρύνει από την 
ανάληψη δράσης.

Με αυτούς τους τρόπους και πιθανώς αρκετούς 

ακόμα, ο άνθρωπος εξουσιάζεται πλήρως γιατί εξου-
δετερώνεται η πολιτική του ορμή.  Γίνεται πολύ μι-
κρός απέναντι στον τεράστιο κόσμο των γεγονότων. 
Γίνεται πολύ αργός απέναντι στην ταχύτατη πραγμα-
τικότητα.  Γίνεται κοντόφθαλμος, και δεν αναγνωρίζει 
ποτέ την επίδραση του μακρινού παρελθόντος στη 
σημερινή κατάσταση, αλλά ούτε και τον τρόπο που 
η σημερινή κατάσταση θα επιδράσει στο μακρύ μέλ-
λον. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι διατηρούνται 
σε εγρήγορση και είναι εξαναγκασμένοι στην εστίαση 
και στη λήψη στάσης. να εστιάζουν και να παίρνουν 
θέση απέναντι σε εφήμερα, οξέα περιστατικά.  Στα-
ματάνε να αντιλαμβάνονται την πρόοδο ολιστικά, να 
ενδιαφέρονται για τα γενικά και ουσιώδη και παρα-
δίνονται στην παροδικότητα των καταστάσεων. Πεί-
θονται τότε εύκολα από τη ρητορική του συστήματος 
εξουσίας των τελευταίων σαράντα χρόνων που κατη-
γορεί πάντοτε το βραχύ παρελθόν και αποσκοπεί στο 
βραχύ μέλλον. 

Η πληροφορία, εν τέλει, γίνεται το εργαλείο για 
την εξουδετέρωση και απαξίωση του ανθρώπου. Στα-
διακά, ο άνθρωπος πείθεται πως είναι φυσιολογικό 
ο κόσμος να χωρίζεται σε ισχυρούς και ανίσχυρους 
και σε διάφορες τάξεις και φυσικά ότι το ιδιωτικό 
του συμφέρον είναι το μόνο που είναι υπό τον έλεγ-
χό του. Σταδιακά και μεθοδικά περιορίζονται όλοι οι 
πνευματικοί, ουσιαστικοί τρόποι έκφρασης της ατο-
μικής του ταυτότητας και της πολιτικής του στάσης. 
Αντ’ αυτών, προωθείται με κάθε τρόπο η έκφραση του 
ατόμου μέσα από τον καταναλωτισμό. Η πραγματική 
αξία όμως του κάθε ανθρώπου βασίζεται στη βούληση 
του. Ο καθένας δηλαδή, επιλέγει την αξία του, η οποία 
γίνεται συνείδηση όταν γίνεται συνειδητή η ποιότητα 
των μικρών και μεγάλων του πράξεων.  Αν δε νιώθει 
πως αξίζει, δεν απαιτεί, δεν διεκδικεί και πολλές φο-
ρές δεν πράττει. Αν όμως επιλέξει να πράξει συνειδη-
τά και ενάρετα, τότε η αξία του γίνεται συνείδηση.  
Πολλές φορές έχω ακούσει ανθρώπους να μειώνουν 
την αξία τους λέγοντας πως είναι γέροι, αμόρφωτοι, 
άσχημοι,  υπέρβαροι ή ακαλλιέργητοι. Είναι εκπλη-
κτικός ο τρόπος με τον οποίο θεωρούν φυσιολογικό 

να αξίζουν άλλη μοίρα από εκείνους που είναι νέοι, 
μορφωμένοι, όμορφοι, λεπτοί και καλλιεργημένοι. 
Αναρωτιέμαι πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους 
και τη δράση τους απέναντι στο σύνολο. Ποια είναι 
δηλαδή η πολιτική τους στάση. 

Αξίζει να σκεφτεί κανείς ότι η διαμόρφωση των 
κατάλληλων συνθηκών για ακηδεμόνευτη σκέψη και  
διεκδίκηση συλλογικών συνθηκών μας καλεί να έχου-
με πρώτα αντιληφθεί σε ατομικό επίπεδο την οργανική 
μας, αντικειμενική αξία, να την έχουμε συνειδητοποιή-
σει σε βάθος και να την υπερασπιζόμαστε σχολαστικά 
σε καθημερινή βάση, σε κάθε ανθρώπινη συναναστρο-
φή, κοντινή ή μακρινή και κάθε δραστηριότητα όσο 
σημαντική ή ασήμαντη και αν είναι. Κατά έναν τρόπο, 
η αντίληψη της ατομικής μας αξίας και η συνειδητο-
ποίηση του επερχόμενου θανάτου μας, καθορίζει και 
όλο μας το συνειδητό περιεχόμενο. Όλη την ποσότητα 
και ποιότητα εμπειριών που επιλέγουμε να βιώσουμε 
μεταξύ γέννησης και θανάτου. Αν δεν το κάνουμε τότε 
είναι αναπόφευκτο να φερθούμε με επιπολαιότητα 
απέναντι στη ζωή μας και ως εκ τούτου, ανεύθυνα απέ-
ναντι στην κοινωνία που μας διαμόρφωσε. 

Πολλοί αρέσκονται στο να ασκούν κριτική και 
περιμένουν, όταν προτείνεται μια λύση, να είναι 
αντίστοιχης πολυπλοκότητας με την κατάσταση που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό όμως δεν είναι απα-
ραίτητο.  Η λύση για το μέλλον μπορεί αν το θέλουμε 
να είναι απλή, σαν το μπόλιασμα ενός δέντρου. Και 
σήμερα, τώρα, μέσα σε αυτή τη γιορτινή περίοδο με 
τα ανάμικτα συναισθήματα θα ήταν ωραία η ευχή να 
αφουγκραστεί και ο τελευταίος άνθρωπος την απερί-
γραπτη αξία του, για τους ανθρώπους που αγάπησε 
και εκείνους που τον αγάπησαν, για εκείνους που βοή-
θησε και όσους τον βοήθησαν, για όσους δίδαξε καλά 
και όσους τον δίδαξαν, για όσους στηρίζονται πάνω 
του και όσους τον στηρίζουν. Θα ήταν ωραία να απο-
κτήσει κάθε άνθρωπος μια ιερή σχέση με τη ζωή του, 
το παρελθόν του και τις πιθανότητες του μέλλοντος. 
Τις δυνατότητές του.  Και αν αναγνωρίσει στον εαυτό 
του αυτή την ιερή αξία τότε μπορεί και να διεκδικήσει 
ένα επάξιο μέλλον σε συνεργασία με άλλους.

Πόλεμος 
για την 

ανθρώπινη 
αξία
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κό είναι το πώς θα διαλέξεις τις καλές φωτογραφίες. Εκεί 
χρειάζονται κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά θα βοηθήσουν στις 
επιλογές. Επειδή πλέον όλα γίνονται εύκολα αναφορικά με 
την επεξεργασία της φωτογραφίας, θα πρέπει ο επίδοξος 
φωτογράφος να ξέρει γιατί έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη 
φωτογραφία και αν ξέρει τότε η επεξεργασία της έρχεται 
από μόνη της. Το άλλο κομμάτι είναι το γιατί φωτογραφί-
ζουμε. Υπάρχει μια φωτογραφική υστερία. Ανεβαίνουν στο 
ίντερνετ μερικά δισεκατομμύρια φωτογραφίες ημερησίως. 
Φέτος, πουλήθηκαν ένα δισεκατομμύριο smartphones, άρα 
έχουμε υπερπληθώρα φωτογραφιών. Εάν οι μαθητές μου 
καταλάβουνε και απαντήσουν συνειδητά στο γιατί φωτο-
γραφίζω και στο πώς διαλέγω θα έχουν κάνει ένα τεράστιο 
βήμα. Σε αυτά τα δυο πράγματα παίζει ρόλο η καλλιέργεια, 
η κουλτούρα. 

> Το ίντερνετ ως χώρος συγκέντρωσης πληροφοριών και 
φωτογραφιών σας δημιουργεί ανησυχία. Πώς μπορεί ο 
φωτογράφος να προστατευθεί;
Πρέπει οι φωτογράφοι να προσέχουν τη δουλειά τους στο 
ίντερνετ όσο την προσέχουν σε μια έκθεση. Όταν εκθέτω 
σε μια αίθουσα Τέχνης, που μπορεί να επισκεφθούν ελά-
χιστοι, προσέχω την εκτύπωση, τη σειρά που θα βάλω τις 
φωτογραφίες κοκ, γιατί όταν θα βάλω τις φωτογραφίες μου 
στο ίντερνετ, που ενδεχομένως θα τις δουν εκατομμύρια 
άνθρωποι, τις τοποθετώ όπως θα τις τοποθετούσα στον κά-
λαθο των αχρήστων; Γιατί ανεβάζω παντού φωτογραφίες 
ανεξέλεγκτα; Το ίντερνετ είναι ένα τρομερό εργαλείο, που 
δίνει απλώς πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές ωστόσο 
είναι ανεξέλεγκτες ως προς το περιεχόμενο και την ποιό-
τητα. Άρα είναι πολύ σημαντικό που έχω τις πληροφορίες 
στα χέρια μου, αλλά θα πρέπει να έχω και τα εργαλεία να 
επιλέξω.

> Λόγω πολλών παραγόντων, είμαστε πλέον όλοι πολύ 
καχύποπτοι όταν κάποιος σηκώνει τη φωτογραφική του 
μηχανή απέναντί μας. Απασχολεί τα μαθήματά σας αυτή 
η καχυποψία;
Έχει αλλάξει τελείως η σχέση η δική μας με τη φωτογρα-

φία. Οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκαιο να είναι καχύπο-
πτοι. Υπάρχει ωστόσο ακόμα και σε αυτό μια υστερία. Ιδι-
αίτερα οι γονείς πιστεύουν ότι σε κάθε γωνιά κρύβεται και 
ένας παιδεραστής. Παλιά λέγαμε ότι αυτό που έχει σημασία 
είναι η χρήση της φωτογραφίας. Εάν για παράδειγμα φωτο-
γραφίσω ένα πρόσωπο και το εκθέσω ως ένα όμορφο πορ-
τραίτο σε κάποια έκθεση αυτό είναι θεμιτό. Τώρα επειδή οι 
εποχές έχουν αλλάξει λέμε ότι παίζει ρόλο ο ιδιωτικός χώ-
ρος του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, πρέπει ο καθένας να έχει 
την ελευθερία, ακόμα και εάν δεν σου κάνει ο φωτογράφος 
κανένα κακό, να μην επιτρέψει να του πάρεις την εικόνα 
του. Πρέπει σιωπηρά να παίρνει ο φωτογράφος τη συγκατά-
θεση του προσώπου, χωρίς να του “κλέβει” την εικόνα του, 
να μη βιάζει τον ιδιωτικό χώρο του άλλου.

> Στη Σύρο είναι το σπίτι σας και ένας ειδικά μελετημένος 
χώρος για τα σεμινάρια σας αλλά και άλλες καλλιτεχνικές 
δράσεις. Τι σας προσφέρει η Σύρος έναντι της Αθήνας με 
την οποία μοιράζεστε το χρόνο σας;
Το όνειρο μου ήταν να κάνω ένα χώρο όπου θα μπορώ να 
φιλοξενώ κόσμο και να κάνω καλοκαιρινά ή χειμερινά σε-
μινάρια και να ζούμε όλοι μαζί για λίγες ημέρες. Δημιουρ-
γείται μια καταπληκτική διδακτική επικοινωνία όταν έχεις 
τη δυνατότητα να συζητάς εκτός από το κλασικό τρίωρο και 
σε άλλες δραστηριότητες μέσα στη μέρα.. Κυρίως τα μαθή-
ματα μου παρακολουθούν συμμετέχοντες που έρχονται από 
την Αθήνα. Βέβαια, τώρα πλέον με την κρίση πολύ λιγότε-
ροι από όσους θέλω. Ένα από τα κύρια σεμινάρια -εκτός 
από τα τριήμερα- είναι ένα ένα δεκαήμερο που γίνεται τον 
Ιούλιο, όπου όλη μέρα γίνεται συζήτηση και κριτική φωτο-
γραφιών, τις ελεύθερες ώρες όποιος θέλει πάει για μπάνιο, 
ενώ το βράδυ τρώμε όλοι μαζί έξω, δηλαδή γίνεται ένας 
συνδυασμός διακοπών και μελέτης. Η Σύρος ήταν για μένα 
κατά κάποιον τρόπο ψυχρή επιλογή. Η Αθήνα δεν μας πή-
γαινε άλλο. Το Αιγαίο είναι κάτι μοναδικό. Και από τα νη-
σιά του Αιγαίου η Σύρος ήταν πάντα η αγάπη μου, γιατί μου 
αρέσει που είχε ωραία πόλη και μπορείς να κάνεις κι άλλα 
πράγματα εκτός από μπάνιο στη θάλασσα. Όταν έπρεπε, 
λοιπόν, να αποφασίσουμε με τη γυναίκα μου που θα πάμε, 

επικράτησε η Σύρος γιατί έχει κόσμο και 
ζωή το χειμώνα, έχει ωραία πόλη και καλύ-
πτει την πρόσβαση σε δομές υγείας.
 
> Λατρεύετε τον κινηματογράφο και είναι 
επίσης ένας χώρος στον οποίο προσπα-
θείτε να μυήσετε τους μαθητές σας.
Ο κινηματογράφος είναι η πρώτη μου αγά-
πη. Στο σινεμά, αυτό που ο κόσμος δεν ξέ-
ρει είναι να βλέπει σινεμά. Θα σκεφτείτε 
ότι όλοι βλέπουμε τηλεόραση. Ακριβώς 
αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν βάλεις να δεις 
Ροσελίνι μετά την τηλεόραση, θα κόψεις 
φλέβες. Είναι σίγουρο ότι οι πιο καλοπρο-
αίρετοι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους 
όταν βλέπουν μεγάλους σκηνοθέτες, δεν 
το απολαμβάνουν και μάλιστα δεν το ομο-
λογούν. Αυτό που πρέπει λοιπόν να διδάξω 
είναι να βλέπει κάποιος σινεμά. Έχω μια 
ταινιοθήκη δέκα χιλιάδων ταινιών και ένα 
χώρο προβολών. Με απασχολούν περίπου 
40 σκηνοθέτες τους οποίους γνωρίζω πάρα 
πολύ καλά και από εκεί και πέρα εστιάζω 
και σε ορισμένα ήδη όπως είναι το ιταλικό 
σινεμά το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά.

> Αυτές τις μέρες κυκλοφορείτε το νέο 
σας βιβλίο “Πλάτων Ριβέλλης”, το οποίο 
έχει χαρακτήρα αυτοβιογραφικό.
Είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει μικρά 
κείμενα που θίγουν την παιδική μου ηλι-
κία, τη σχέση μου με το θάνατο, με τη 
θρησκεία, τον κινηματογράφο, τη φωτο-
γραφία, τη σχέση μου με τους μαθητές μου 
και άλλα. Έχω μερικές φωτογραφίες ανα-
μνηστικές και στο τέλος του βιβλίο έχω 
φωτογραφίες μου απ’ όλες τις εποχές. Με 
αυτό το βιβλίο εκτίθεμαι σε αρκετά μεγά-
λο βαθμό.
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Γιώργος Μανίνης
gimanin@gmail.com
http://to-and-fro.tumblr.com
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Ακριβώς έναν χρόνο πριν, γράφαμε για ανερ-
χόμενους καλλιτέχνες που σίγουρα θα απολάμ-
βαναν μεγάλης αναγνωρισιμότητας εντός της 
χρονιάς. Τότε, είχαμε μιλήσει για τους Factory 
floor, Savages και Bo Ningen. Οι δύο πρώτοι 
κυκλοφόρησαν δίσκο μέσα στο 2013 ο οποίος 
φιγουράρει στις λίστες με τα καλύτερα της χρο-
νιάς. Παγκόσμιες περιοδείες, εξώφυλλα σε περι-
οδικά και πολλή συζήτηση γύρω από το όνομά 
τους. Πλέον παίζουν μπροστά σε χιλιάδες κόσμο 
έχοντας εγκαταλείψει τα υπόγεια κλαμπ και τις 
γκαλερί. 

Τι είδαμε όμως μέσα στο 2013 που θα συζητηθεί αρ-
κετά τον επόμενο καιρό; 

Οι Melt Yourself Down είναι ό,τι ακριβώς 
λέει το όνομα τους. Έχοντας παρευρεθεί στην εμφάνιση 
για την παρουσίαση του άλμπουμ τους, η ενέργεια και η 
ασταμάτητη κίνηση που μετέδωσαν ανέβασε τη θερμο-
κρασία του κλαμπ σε τροπικά επίπεδα. Κάτι τέτοιο βέ-
βαια φαίνεται να συμβαίνει όπου εμφανίζονται, αφού στη 
δημιουργία μιας τέτοιας ατμόσφαιρας συμβάλλει κυρίως 
η δυναμική μουσική τους. Ένα κράμα αφρικάνικης jazz, 
hip hop και punk που συντίθεται από βαρύτονα σαξόφω-
να, κρουστά και φυσικά ένας τραγουδιστής-περφόρμερ 
που ξέρει πώς να επικοινωνεί με το κοινό του. Έχουν με-
λετήσει καλά την κληρονομιά που άφησε ο Fela Kuti και 
οι αιθίοπες τζαζίστες, αλλά οι ίδιοι φαίνεται να μεγάλω-
σαν σε περιβάλλον με punk ερεθίσματα. Κάπως, λοιπόν, 
τα δύο αυτά στοιχεία έπρεπε να παντρευτούν. Οι ίδιοι 
άλλωστε συχνά αναφέρουν ότι θέλουν να συνθέτουν 
“punk βγαλμένο από τη Νουβία” (περιοχή κατά μήκος 
του Νείλου).  Ο ήχος τους είναι τόσο μεστός που θαρρείς 
ότι παίζουν χρόνια μαζί, αλλά δημιουργήθηκαν μόλις το 
2012. Βέβαια, δεν είναι τυχαίοι στο χώρο. Τα περισσό-
τερα μέλη τους έχουν πολυετή συνεισφορά στο χώρο 
της εναλλακτικής jazz σε γκρουπ όπως οι Heliocentrics, 

Acoustic ladyland και Mulatu Astatke. Επομένως, δεν 
ήταν δύσκολο να κλειστούν λίγες εβδομάδες στο στού-
ντιο και να κυκλοφορήσουν ένα φανταστικό ντεμπούτο, 
σε μια εποχή που η έθνικ μουσική ακούγεται κορεσμένη. 
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, βρίσκονται 
εν μέσω της μίνι ευρωπαϊκής περιοδείας τους. Θεωρώ ότι 
δεν θα αργήσουν να καταλάβουν τις μεγάλες σκηνές των 
jazz (ή μήπως ροκ) φεστιβάλ. 

Dark Bells 
Η μετακίνηση αυστραλών μουσικών στη Μεγάλη Βρετα-
νία κρατεί χρόνια τώρα με συνήθως καλά αποτελέσματα 
(βλέπε Nick Cave). Οι Dark Bells ανήκουν στο τελευταίο 
κύμα αυτών των μουσικών αφού μετοίκησαν στο Λονδί-
νο από το Σύδνεϋ μόλις το 2011 και πιθανότατα δεν το με-
τάνιωσαν. Μόνο με δύο επίσημα 7ιντσα και χωρίς ακόμα 
ολοκληρωμένο άλμπουμ, χαίρουν της εκτίμησης του κοι-
νού αλλά και του εναλλακτικού μουσικού Τύπου. Είναι 
βέβαια και η εποχή δόκιμη, αφού υπάρχει μεγάλη τάση 
αναβίωσης του ψυχεδελικού ροκ ήχου. Μακροσκελείς 
σχετικά συνθέσεις με εναλλαγές, απόκοσμα φωνητικά με 
αρκετή παραμόρφωση, κιθάρες που τρικλίζουν αλλά κα-
θαρές μπασογραμμές. Στο άκουσμα των Dark Bells θυμό-
μαστε αγαπημένα αγγλικά γκρουπ της δεκαετίας του ’90 
όπως οι Stone Roses και οι Spiritualised.  Οπτικά βέβαια, 
η παρουσία της Teneil είναι τόσο ιδιαίτερη και δεν μπορεί 
παρά να θυμίσει τον Kurt Cobain (αυτό μάλλον θεώρησε 
κι ένας φωτογράφος που την επέλεξε για να ξανατραβή-
ξει γνωστές φωτογραφίες του Cobain για την 20η επέτειο 
από την κυκλοφορία του “Nevermind”).

Το “Wildflower” και το “Want” είναι σίγουρα από 
τα πιο όμορφα κομμάτια της χρονιάς από ανερχόμενο 
γκρουπ. Φυσικά, έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, 
ειδικότερα στις ζωντανές εμφανίσεις τους, αφού τα με-
γάλης διάρκειας κομμάτια τους μπορεί εύκολα να ταξιδέ-
ψουν αλλά και να νυστάξουν. Εν αναμονή του άλμπουμ 
τους, ας ελπίσουμε ότι οι εμπνευσμένες μελωδίες τους 
δεν θα σταματήσουν σε δύο τρεις συνθέσεις. 

Telegram 
Στις ίδιες γειτονιές του Λονδίνου αλλά και σε παρόμοια 
ηχοτόπια κινούνται και οι Telegram. Η διαφορά τους, 
όμως, είναι ότι ο ήχος τους έρχεται με ορμή από τη δε-
καετία του ’70 και τα hard rock συγκροτήματα. Η πρώτη 
μου επαφή με το γκρουπ ήταν μέσω του video clip για το 
πρώτο τους επίσημο κομμάτι το “Follow”. Εμφανισιακά 
-τα μακριά μαλλιά, τα μουστάκια και τα δερμάτινα- μου 
θύμισαν τους μουσικούς στα οπισθόφυλλα των βινυ-
λίων της οικογενειακής δισκοθήκης! Αυτή η σύνδεση 
μάλλον δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού μια αναζήτηση 
στο YouTube με τη λέξη “Telegram” εμφάνισε πρώτα 
το ομώνυμο κομμάτι των Nazareth (ιστορικό hard rock 
γκρουπ των 70s). Δυστυχώς ή ευτυχώς το στυλ έχει επι-
βληθεί να συμβαδίζει και με τη μουσική που παίζεις.

Παρόλο που δεν έχουν δείξει πολλά δείγματα γραφής 
ακόμα, το “Follow” είναι αρκετά κολλητικό. Αυτή την 
εποχή επιλέγονται συχνά ν’ ανοίξουν συναυλίες δημοφι-
λών γκρουπ όπως οι Temples. Αν πέρυσι ήταν η χρονιά 
των φίλων τους Toy να αναδειχθούν και πρόπερσι των 
συγγενών τους Horrors, τότε ίσως το 2014 να επιλεγούν 
αυτοί για την μεγάλη σκηνή. Οψόμεθα.

Blogovision 2013
Η Blogovision είναι μια ανοιχτή πρόσκληση από τον 
μπλόγκερ “Gone for sure” -κατά κόσμον Μάρκο Φρά-
γκο- προς τους bloggers να αναδείξουν τα 20 καλύτερα 
άλμπουμ της χρονιάς. Αυτή τη χρονιά οι συμμετοχές 
ξεπέρασαν τις 150 και ως αποτέλεσμα οι επιλογές είναι 
πολυποίκιλες και ενδιαφέρουσες. Η ιδέα είναι ότι όλοι 
δημοσιεύουν ένα άλμπουμ την ημέρα, αρχής γενομένης 
την 1η Δεκεμβρίου. Η ψηφοφορία λήγει στις 20 Δεκεμ-
βρίου κι εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε τις επιλογές 
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Επειδή κι εμείς συμμετέχουμε στην ψηφοφορία, δυ-
στυχώς δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ακόμα τις επι-
λογές μας, αλλά μπορείτε να τις παρακολουθείτε ημερη-
σίως μέσω της σελίδας μας: to-and-fro.tumblr.com
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Blogovision 2013

συνεντευξη

H πρώτη ελληνική ταινία animation μεγάλου μήκους “Από τη Γη στη 
Σελήνη” φέρει την υπογραφή του Άγγελου Σπάρταλη στο σενάριο και τη 
σκηνοθεσία και δημιουργήθηκε παράλληλα με την ομότιτλη ζωγραφι-
κή σειρά. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το γνωστό έργο του Ιουλίου 
Βερν και βασίζεται στην τεχνική του κολάζ. Η μουσική επιμέλεια είναι 
της Ζηνοβίας Αρβανιτίδη, ενώ τη φωνή τους δανείζουν στους ήρωες οι: 
Διονύσης Σαββόπουλος, Ψαραντώνης, Δημήτρης Σταρόβας, Στράτος 
Τζώρτζογλου, Δημήτρης Παπαδάκης, Μάνος Βακούσης και Αλέξανδρος 
Λογοθέτης. 

Ο δημιουργός ζει μεταξύ Αθήνας και Κρήτης. Αν και έχει ήδη αποσπάσει βραβεία 
για μια προηγούμενη ταινία του,  “Το σύνδρομο της Χιονάτης”, δηλώνει κατά κύριο 
λόγο ζωγράφος. 

> Πως οδηγηθήκατε από τη ζωγραφική στο animation;
Η ζωγραφική είναι η κύρια ασχολία μου, όμως ο ζωγράφος είναι μοναχικός άνθρωπος. 
Ενώ ο κινηματογραφιστής είναι πιο κοινωνικός, πιο επιδειξίας! Κάποια στιγμή λοιπόν, 
είχα φτιάξει ένα βίντεο για μια έκθεση ζωγραφικής, δηλαδή είχα πάρει τους πίνακες 
και τους είχα ζωντανέψει. Τότε μου λέει η συγχωρεμένη η φίλη μου, η Λουκία Ρικάκη, 
να δείξουμε την ταινία στο φεστιβάλ Ecofilms. Της λέω “Στο φεστιβάλ; Τι δουλειά έχω 
εγώ με το φεστιβάλ;” Τέλος πάντων δείξαμε την ταινία στο φεστιβάλ, όπου η αίθουσα 
ήταν κατάμεστη, είχε φοιτητές, είχε κόκκινο χαλί,  χειροκροτήματα και τέτοια και γλυ-
κάθηκα! Και λέω “Έτσι είναι, ε; Θα κάνω και σινεμά!” Η κύρια ασχολία μου ωστόσο, 
εξακολουθεί να είναι πάντα η ζωγραφική.
> Γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη ιστορία του Ιούλιου Βερν; 
Οποιοσδήποτε λογικός σεναριογράφος, τη συγκεκριμένη ιστορία θα την έβαζε στην 
άκρη. Πρέπει να είσαι παράφρων για να αποφασίσεις να τη μεταφέρεις στον κινηματο-
γράφο! Η απόδειξη είναι ότι έχει πραγματοποιηθεί σε όλη την ιστορία του παγκόσμιου 
κινηματογράφου μία μόνο φορά. Animation δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτό συμβαίνει γιατί 
είναι μεν γεμάτο ευφυέστατους διαλόγους, αλλά είναι διάλογοι και περιγραφές, όπου 
λένε εκατομμύρια πράγματα και δε συμβαίνει τίποτα! Δηλαδή, η ιστορία είναι ότι 
στέλνουν μια μπόμπα στη σελήνη η οποία δε φτάνει ποτέ. Χα,χα,χα! Οποιοσδήποτε 
ήθελε να το κάνει αυτό, θα έπρεπε να βρει ένα σωρό τεχνάσματα και τρικ, γιατί δε θα 
είχε και νόημα να πάρει τον τίτλο και να πετάξει τον Βερν απέξω. Διάλεξα λοιπόν τη 
συγκεκριμένη ιστορία, γιατί μου φάνηκε αδύνατο να παρουσιαστεί με μορφή ταινίας.
> Πώς έγινε το ταίριασμα με τους ήχους του Σαββόπουλου και του Ψαραντώνη;

Χρειαζόμασταν ανθρώπους που θα τραγουδούσαν και παράλληλα θα έπαιζαν. Διά-
λεξα τους συγκεκριμένους επειδή ήταν οι πιο κατάλληλοι. Αν το έκανα ας πούμε στο 
εξωτερικό, θα έβαζα τον Bob Dylan και τον Tom Waits!
> Γιατί προτιμήσατε την τεχνική του κολάζ;
Χρησιμοποίησα το κολάζ για τρεις λόγους. Ο πρώτος, επειδή είναι Ιούλιος Βερν. Οι 
γενναίοι ήρωες του πυροβολικού στην Αμερική τότε, μετά τον εμφύλιο, δεν ήταν κα-
θόλου αρτιμελείς. Για κάθε δέκα λένε από αυτούς, έβρισκες μόνο πέντε πόδια και ήταν 
περήφανοι γι’ αυτό! Δηλαδή όσο λιγότερα μέλη είχαν, τόσο πιο γενναίοι στρατιώτες 
ήταν. Τα μέλη που τους έλειπαν τα αντικαθιστούσαν με καουτσούκ, με σίδερο, με 
ξύλο, με τεχνητά μέλη. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο ήταν και οι ίδιοι κολάζ! Δεύτερον, 
το κολάζ μας έδωσε το καλύτερο αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα απ’ όσα δοκιμάσαμε. 
Τρίτον, λόγω οικονομίας χρόνου και χρημάτων κι επίσης θεωρώ ότι αυτό το ύφος 
είναι πολύ κοντά στο θέατρο σκιών. 
> “Από τη Γη στη Σελήνη”: Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους κινουμένων σχεδίων 
στην Ελλάδα. Τί γίνεται όμως με τον ανταγωνισμό στο εξωτερικό και πόσο εύκολο 
είναι για έναν έλληνα animator να μπει στη διεθνή σκηνή;
Έχω βρεθεί με αυτή την ταινία στη δυσάρεστη θέση να εκπροσωπώ τους animator 
στην Ελλάδα, ενώ δεν είμαι animator! Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, ξέρω 
ότι μεγάλου μήκους δεν έχουν κάνει και ότι τους έχει απορροφήσει η εργασία στη 
διαφήμιση, αντί να κάνουν προσωπικές δουλειές. Πετύχαμε στο τσακ να είμαστε οι 
πρώτοι! Περιμένω σε δυο τρία χρόνια να βγουν δέκα ταινίες μεγάλου μήκους, όχι 
μία! Πιστεύω το πράγμα είναι ώριμο και θα εμφανιστούν πολύ καλές δουλειές. Όσον 
αφορά το εξωτερικό, η ταινία μας θα συμμετάσχει στο Cinanima το Δεκέμβριο, ένα 
από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ animation στην Πορτογαλία.
> Τι άποψη έχετε για φεστιβάλ όπως το Animasyros και κατά πόσο βοηθούν ένα 
δημιουργό στην προβολή της δουλειάς του;
Το Animasyros είναι από τους ελάχιστους πόρους που έχουμε στην Ελλάδα, γίνεται 
πολλή δουλειά, γι’ αυτό κι εμείς επιλέξαμε να προβάλουμε την ταινία εκεί. Εγώ δηλα-
δή το θεώρησα αυτονόητο ότι πρέπει να παρουσιαστεί η ταινία στο Animasyros και 
μάλιστα να είναι ταινία έναρξης. Είναι πόλος το φεστιβάλ, δεν είναι μόνο γιορτή, δεν 
είναι μόνο χαβαλές, δεν είναι μόνο οι σπουδαίες προβολές για το κοινό, είναι ότι οι 
ίδιοι οι δημιουργοί μπορούν να συναντιούνται εκεί πέρα.

Συνεντευξη:
Χαρά Λεδάκηc b a

Από τη Γη στη Σελήνη

Πετύχαμε στο τσακ

να είμαστε οι πρώτοι!

Άγγελος
Σπάρταλης
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Η στερνμπέργκια η κίτρινη είναι ένα φυτό το οποίο εντυπωσιάζει τον περιπα-
τητή και παιδεύει τους ερευνητές με το όνομα του. Αυτό το μικρό κίτρινο κρινάκι 
εμφανίζεται με τα πρωτοβρόχια σηματοδοτώντας την αλλαγή της εποχής και το 
πέρασμα στον χειμώνα. 

Από το φθινόπωρο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι κρόκοι πλημμυρίζουν 
τις βραχώδεις πλαγιές της Σύρου με τα ιώδη άνθη τους, προσθέτοντας και αυτοί 
τη χρωματική τους νότα στο τοπίο. Τα μικρά του άνθη έγιναν διάσημα λόγω του 
σαφράν, του μπαχαρικού που παράγεται από την αποξήρανση του υπέρου του άν-
θους του καλλιεργούμενου κρόκου. Στο νησί απαντούν τέσσερα είδη κρόκου δυο 
εκ των οποίων, ο κρόκος του Τουρνεφόρ και ο κρόκος του Καρτράϊτ, εμφανίζονται 
μόνο στα νησιά του Ν. Αιγαίου. Ο κρόκος του Καρτράϊτ, με τους κόκκινους και 
μακριούς στύλους του υπέρου του, είναι συγγενικό είδος με τον καλλιεργούμενο 
κρόκο. 

Αυτή η πρώτη μικρή μας περιπλάνηση στην ύπαιθρο της Σύρου θα τελειώσει 
με τη γνωριμία μας με έναν νάρκισσο. Ο όψιμος ή φθινοπωρινός νάρκισσος είναι 
ένα λεπτεπίλεπτο φυτό, με αρωματικά άνθη με λευκά πέταλα και πορτοκαλόχρωμη 
στεφάνη. Το φυτό αυτό δεν θα πρέπει να συγχέεται με το “μανουσάκι” (βιόλα ή 
φιορέττα), ένα άλλο είδος νάρκισσου το οποίο είναι μεγαλύτερο, ανθίζει αργότερα 
και χρησιμοποιείται συχνά ως καλλωπιστικό λόγω του μεθυστικού του αρώματος. 
Το γένος σχετίζεται ονοματολογικά με τον Νάρκισσο, έναν όμορφο νέο ο οποί-
ος, σύμφωνα με τη μυθολογία, ερωτεύτηκε την αντανάκλαση του στο νερό και 
απόμεινε στην όχθη θαυμάζοντας το είδωλο του μέχρι που πέθανε από μαρασμό. 
Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, το όνομα του γένους πιθανόν να προκύπτει από τις 
ναρκωτικές ιδιότητες των φυτών, τα οποία σχετίστηκαν μυθολογικά, με τον θάνα-
το, τη φθορά, την παράνοια και τη λατρεία των χθόνιων θεοτήτων. 

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα “λουλουδάκια” του τόπου μας τα οποία, πολλές 
φορές, αγνοούμε και τσαλαπατάμε. Η Σύρος δεν είναι απλά ένα ξερονήσι, εικόνα 
την οποία εισπράττει δικαίως ή αδίκως ο παραθεριστής. Σίγουρα στερείται υψηλής 
βλάστησης, όμως εκεί χαμηλά στο έδαφος υπάρχει ένας πλούτος ο οποίος όλο το 
καλοκαίρι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους για να κάνει την εμφάνι-
ση του με τις πρώτες βροχές: φυτά όμορφα, σπάνια, με αξιόλογες αρωματικές και 
φαρμακευτικές χρήσεις, στα οποία ο άνθρωπος έχει αποδώσει μυθικές ιδιότητες 
και θεϊκές καταβολές.

Κειμενο/Φωτογραφιες:
Νικόλας Καΐλης, Δασοπόνοςc b a

Περιπλάνηση στην ύπαιθρο της Σύρου

Οι πρώτες βροχές, που σημαίνουν το οριστικό τέλος του καλοκαι-
ριού, δίνουν μια νέα πνοή στη χλωρίδα των νησιών των Κυκλάδων. Τα 
βουνά μας τινάζουν από πάνω τους το σταχτοκαστανό πέπλο που φορού-
σαν όλο το καλοκαίρι και, με την εμφάνιση της νέας βλάστησης, πρασι-
νίζουν από ζωή.

Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται και σαν “η πρώτη άνοιξη”, καθώς πρωτοπανη-
γυριώτες στο χορό της καινούργιας ζωής είναι τα λουλούδια, τα οποία ξυπνάνε από 
τη θερινή τους νάρκη και εμφανίζονται λίγο μετά τις πρώτες βροχές, στολίζοντας 
με τα δροσερά και πολύχρωμα μπουκέτα τους, τους άγριους βράχους και το, μέχρι 
πρότινος, ξερό τοπίο. 

Η εμφάνιση των λουλουδιών της κρεμμύδας ή ασκέλλας, τα γνωστά μας σπερ-
δούκλια, σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και μάλιστα, σύμφωνα με τη λαϊκή 
παράδοση, η θαλερότητα της ταξιανθίας του φυτού σχετίζεται με την ποσότητα της 
βροχής που θα δεχτεί η γη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η κρεμμύδα είναι πολυετές 
βολβώδες φυτό, με χαρακτηριστικό βολβό ο οποίος θυμίζει μεγάλο κρεμμύδι και συ-
χνά προεξέχει από την επιφάνεια του εδάφους. Οι βολβοί της κρεμμύδας θεωρούνται 
από την αρχαιότητα ως σύμβολο καλοτυχίας και γονιμότητας. Είναι επίσης φυτό με 
φαρμακευτικές και προστατευτικές ιδιότητες, ήδη γνωστές από την αρχαιότητα, με 
τους Iπποκράτειους να την θεωρούν ως ένα από τα αρχαιότερα φαρμακευτικά φυτά.

Ένας ακόμη αγγελιοφόρος του φθινοπώρου είναι και το κυκλάμινο (Cyclamen sp.). 
Τα άνθη του είναι χαρακτηριστικά, με τα πέταλα τους να είναι στραμμένα προς τα πάνω 
και τα ίδια τα άνθη να μοιάζουν σαν να σκύβουν ντροπαλά προς το έδαφος. Από αυτή 
την εικόνα των “σεμνών” ανθέων που εμφανίζονται σε ένα ξερό και άγριο περιβάλλον, 
πιθανόν να εμπνεύστηκε ο Γιάννης Ρίτσος και διερωτήθηκε κατά την “Κουβέντα με ένα 
λουλούδι”: “Κυκλαδινό κυκλάμινο | στου βράχου τη σχισμάδα | πού βρήκες χρώματα κι 
ανθείς | πού μίσχο και σαλεύεις”. Το ντροπαλό κυκλάμινο, πιθανόν να οφείλει το όνομα 
του στους τέλειους κύκλους που σχηματίζουν οι μίσχοι του μετά την άνθιση. Στη Σύρο 
συναντούμε δυο είδη κυκλάμινου, το κυκλάμινο το ελληνικό, το οποίο απαντά μόνο 
στην Ελλάδα και τη ΝΔ Τουρκία και το κυκλάμινο το κισσόφυλλο. 

se seΗ Σύρος σίγουρα στερείται υψηλής βλάστησης, όμως, εκεί χαμηλά 

στο έδαφος υπάρχει ανεξερεύνητος πλούτος

Νάρκισσος - Narcissus serotinusΚυκλάμινο - Cyclamen graecum

Στερνμπέργκια η κίτρινη - Sternbergia lutea Κυκλάμινο - Cyclamen graecum Kρεμμύδα (ή Aσκέλλα) - Drimia maritima



20 se
βιβλίο

Χριστούγεννα, στολίδια, δώρα, βιβλία… Δεν 
ξέρω γιατί, αλλά από την εποχή του Ντίκενς 
μέχρι την εποχή των tablets, λίγο πολύ αυτός 
ο συνειρμός έρχεται αυτόματα στο μυαλό μας. 
Και δεν σκοπεύουμε να κάνουμε φέτος τη με-
γάλη ανατροπή, αλλά να μείνουμε πιστοί σε μια 
παράδοση που θέλει τα παιδιά κάθε ηλικίας να 
βυθίζονται στη μαγεία του φρεσκοτυπωμένου 
χαρτιού κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο.

Επιλέξαμε βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά 
από 4 έως 12 χρόνων και φέρνουν λίγη από τη χρυ-
σόσκονη των Χριστουγέννων, από την ομορφιά του 
παλαιού καιρού και από την τρυφερότητα της αγά-
πης.

Μίσκα, ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι των 
Marie Colmont και Olivier Tallec από τις εκδόσεις 
Κόκκινο. Ένα λούτρινο αρκουδάκι, που η μικρή αφε-
ντικίνα του το κακομεταχειρίζεται όπως και τα άλλα 
της  παιχνίδια, θα  προτιμήσει το άγνωστο και την 
περιπέτεια στη φύση. Στο μεγάλο χιονισμένο δάσος 
θα ανακαλύψει νέους φίλους, απρόσμενες εκπλήξεις 
και …το πνεύμα των Χριστουγέννων. Θα μάθει ότι 
η ευτυχία βρίσκεται στην προσφορά, στη σκέψη 
για τον άλλον, βρίσκεται εκεί που αγαπάμε και μας 
αγαπούν. Μεγάλη, χορταστική εικονογράφηση που 
αποτυπώνει όλη τη μελένια γλύκα του μικρούλη Μί-
σκα μαζί με έξυπνη και τρυφερή αφήγηση, κάνουν 
το βιβλίο κατάλληλο για παιδιά από τεσσάρων έως 
επτά χρόνων.

Ο δικός μας Άγιος Βασίλης του Βαγγέλη Ηλιό-
πουλου από τις εκδόσεις Πατάκη. Όλοι γνωρίζουν 
τον Santa Claus με την κόκκινη στολή, τη μεγάλη 
λευκή γενειάδα και το έλκηθρο που το σέρνουν τά-
ρανδοι. Όμως τα κάλαντα που λένε τα παιδιά  στην 
Ελλάδα την Πρωτοχρονιά μιλάνε για έναν Άη Βα-
σίλη που “βαστάει εικόνα και χαρτί”, έναν μειλίχιο 
ιερωμένο των γραμμάτων που “ξέρει την άλφαβήτα” 
και στο ραβδί του “πέρδικες κελαηδούσαν”. Ένας 
τέτοιος Άη Βασίλης θα επισκεφτεί το βράδυ της 
Πρωτοχρονιάς τα παιδιά μιας οικογένειας που έχουν 
αποκλειστεί από το χιόνι, και θα τους φέρει ελπίδα 
και χαρά μέσα στην παγωνιά του χειμώνα. Ο Νικό-
λας Ανδρικόπουλος για άλλη μια φορά δημιουργεί 
έξοχες εικόνες γεμάτες ζεστασιά και χρώματα ελλη-
νικής Πρωτοχρονιάς. (Για παιδιά 5-8 χρόνων)

Αγαπημένες ελληνικές ιστορίες για τα Χρι-
στούγεννα και την Πρωτοχρονιά, από τις εκδόσεις 
Μίνωας. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γεώργιος 
Βιζυηνός, Λιλίκα Νάκου, Κώστας Κρυστάλλης, 
Παύλος Νιρβάνας, Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και 
Ανδρέας Καρκαβίτσας  σε δέκα ιστορίες των γιορ-
τών που μιλάνε για  αλλοτινούς -όμως όχι και τόσο 
μακρινούς-  καιρούς  και ανθρώπους. Κάθε ιστορία 
φέρει τη δική της ξεχωριστή  εικαστική τεχνοτροπία. 
Ξεχωρίζει η εικονογράφηση της Χριστίνας Νεοφώ-
τιστου που απηχεί μνήμες Αναγέννησης. (Για παιδιά 
από 8-10 χρόνων).

Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Charles 
Dickens, σε εικονογράφηση του Roberto Innocenti. 
Εκδόσεις Παπαδόπουλος. Πρόκειται για την κλασι-
κή ιστορία, που συντροφεύει τα Χριστούγεννα των 
παιδιών κάθε ηλικίας εδώ και 200 χρόνια και συνδυ-
άζει με μοναδικό τρόπο τη βικτωριανή ηθογραφία με 

δόσεις γκόθικ μυθιστορήματος. Η απόδοση του Κώ-
στα Πούλου, πάντα εξαιρετική  και με άψογη χρήση 
της ελληνικής γλώσσας, μαζί με την -κατά τα βικτω-
ριανά πρότυπα- εμπνευσμένη και πλούσια εικονο-
γράφηση, μοιάζουν να μεταφέρουν σχεδόν με τρόπο 
κινηματογραφικό το σύμπαν των Χριστουγέννων 
του Ντίκενς στους μικρούς αναγνώστες. Στην έκ-
δοση αυτή συμπεριλαμβάνεται και CD με αφήγηση 
του Λάζαρου Γεωργακόπουλου για μια πιο θεατρική 
εμπειρία. Δεν είναι παράξενο που κάποιες ιστορίες 
αντέχουν τόσο στο χρόνο! Ένα όμορφο ανάγνωσμα 
για παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού 
αλλά και για παιδιά κάθε ηλικίας!

Τα πουλιά τραγουδούν τα κάλαντα όλο το χρό-
νο, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης 
του Παιδιού και του Εφήβου. Το τελευταίο βιβλίο 
που έγραψε η Μάρω Λοΐζου μαζί με τον Γιώργο Ι. 
Σίσκο. Η Νότα Γεωργίου, ο Ανδρέας Καράμπελας, 
η Διατσέντα Παρίση και η Βάσω Ψαράκη  εικονο-
γράφησαν το βιβλίο, θέλοντας με τον τρόπο αυτό 
να τιμήσουν την αγαπημένη τους Μάρω. Η καθαρά 
οικοσυστημική ματιά του βιβλίου, αναδεικνύει την 
σοφία και το μέτρο των ανθρώπων που για αιώνες 
ζούσαν σε αρμονία με τη φύση, έτσι όπως τα βλέ-
πουμε να αποτυπώνονται στα κάλαντα και στα έθιμα 
του δωδεκαημέρου. Η Ξανθή, ένα κορίτσι της πό-
λης, μαθαίνει κοντά στον παππού της στο χωριό τα 
ονόματα και τις συνήθειες των πουλιών. Λίγο λίγο 
γίνεται φίλη μαζί τους. Τα πουλιά, αιώνιοι μεσολα-
βητές μεταξύ ουρανού και γης, προειδοποιούν για το 
διαταραγμένο οικοσύστημα και συμφιλιώνουν -με 
τη βοήθεια των παιδιών- το σύγχρονο άνθρωπο με 
τη Μητέρα Φύση. Ένα βιβλίο για παιδιά  που μιλάει 
στην καρδιά όλων μας. 

Keimeno:
Μαργαρίτα Νικολοπούλου, Εκπαιδευτικόςc b a

Ένα βιβλίο κάτω από το

Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο

Θησαυροί παιχνιδιών
Οι φανατικοί των αγαπημένων παιχνιδιών playmobil και
lego, που σίγουρα δεν είναι λίγοι, θα βρουν στο playcorner.gr 
έναν διαδικτυακό παράδεισο. Τα μαγικά χρωματιστά τουβλάκια 
lego, συναντούν τα ανθρωπάκια με τα φαρδιά κεφάλια και τα 
μεγάλα χαμόγελα των playmobil. Τα ξεχωριστά παιχνίδια ταξίδεψαν 
μέσα στο χρόνο και όχι μόνο άντεξαν αλλά παραμένουν στην 
κορυφή της λίστας των ποιοτικών παιχνιδιών. Στο playcorner θα 
βρεις μια εξαιρετική συλλογή σε πολύ καλές τιμές, ενώ υπάρχουν 
και πολύ αξιόλογες προσφορές. Το playcorner.gr είναι συνέχεια ενός 
παιδότοπου που δημιούργησαν πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλονίκη 
η Πολυξένη Εμμανουηλίδου μαζί με την Κατερίνα Φράγκου και 
τον Κώστα Κουντουρά. Για εμάς λοιπόν που η απόσταση από τα 
αγαπημένα μας παιχνίδια είναι μεγάλη, το playcorner.gr ήρθε να 
μας δώσει τη λύση. Γιατί όπως λέει και το σλόγκαν της lego “Only 
the best is good enough”!
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Σαντορίνη
γεύση
Dionysos Cuisine 
Φηρά, 22860 23845 
Εστιατόριο
Classico Restaurant
Εξαιρετικό περιβάλλον που 
σας προσφέρει στιγμές χαλά-
ρωσης και ηρεμίας, συνδυά-
ζοντας το μπάνιο στη θάλασ-
σα, ένα εύγευστο 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, 
Cafe

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
Argonauta

Το νέο εστιατόριο Αργοναύτης 
μας γνωρίζει με την απλή με-
σογειακή κουζίνα. Ο σέφ μας 
μαγειρεύει μόνο ότι βρίσκει 
καθημερινά φρέσκο στην το-
πική αγορά και δημιουργεί 
ιδιαίτερες γεύσεις με ντόπια 
προιόντα. Καλέστε να ενημε-
ρωθείτε για το μενού ημέρας!
Παροικιά, 22840 23303 
Restaurant 

Franca Scala 
Παροικιά, 
Παλαιά αγορά,  
22840 24407, 6937 358892 
Εστιατόριο
Magaya 
Παρ. Σουβλιά, 22840 23791 
Εστιατόριο - Beach Bar
Tamarisko 
Παροικιά, 22840 24689  
Εστιατόριο
Tao’s Center 
22840 28882 
Restaurant Bar
Άλμπατρος 
Παροικιά, Παραλία, 
22840 21848  
Ψαροταβέρνα
Απανεμιά 
Πλάτανος Παροικιά, 
22840 23684 
Εστιατόριο
Αποστόλης 
Παροικιά, Λιβάδια, 
22840 21522    
Ουζερί
Έπαυλης 
Νάουσα, 22840 52129 
Εστιατόριο
Μανώλης 
Αλυκή, 22840 92005 
Πιτσαρία
Μαργαρίτα 
Νάουσα, 22840 52362 
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
Mama Said No 
Παροικιά, 22840 22756 
Cafe-Bar
Salon d’or Paros 
Παροικιά, 22840 22186 
Cocktail Bar
Yiannis 

Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 
22840 22338 
Cafe-Bar

View Cafe 
Παροικιά, 22840 22251 
Cafe-Bar
Δίστρατο 
Παροικιά, 22840 25175 
Cafe
Μελτέμι 
Παροικιά, 22840 21092 
Cafe
Ιδέα 
Παροικιά, πλ. Εκατονταπυ-
λιανής, 22840 21038 
Cafe-Bar
Τακίμι 

Πλ. Νάουσας 
Παραδοσιακό καφενείο
Συμπόσιο 
Παροικιά, 22840 24147 
Cafe

τέχνη - μουσεία
Αντί 
Κάστρο Αντιπάρου, 
22840 61544 
Αίθουσα τέχνης
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 
Mammo
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 38
22810 76416 
Wine & food bar
Grill
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 6,
22810 82202 
Εστιατόριο
Porto
Ερμούπολη, Π. Ράλλη 48,
22810 81178 
Εστιατόριο
Stomio
Ερμούπολη, Άνδρου 4,
22810 83786 
Ταχυφαγείο
Tasty
Ερμούπολη, πλ. Άννης 
Κουτσοδόντη,
22810 84303, 87112
Πιτσαρία

Αμπέλα

Στην Αμπέλα πιστεύουμε ότι 
‘‘η τέχνη της ζωής δένει γλυκά 
με την τέχνη της μαγειρικής’’. 
Αυτήν την τέχνη της ζωής θέ-
λουμε και προσπαθούμε να 
δέσουμε γλυκά με τη μαγειρι-
κή μας τέχνη, με γεύσεις, μυ-
ρωδιές και χρώματα.
Παραλία Αμπέλας,
22810 45110
Ταβέρνα
Αερικό
Ερμούπολη, Κλ. & Κυπ. 
Στεφάνου,  22810 80445 
Τσιπουράδικο
Αλλού Γυαλού
Κίνι, 22810 71196
Εστιατόριο
Αλχημείες στη 
λαδόκολα
Αζόλιμνος, 22810 63128
Εστιατόριο
Άμβυξ
Ερμούπολη,  Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο
Αρχονταρίκι
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 86771 
Εστιατόριο
Αρχονταρίκι θάλασσα   
Φοίνικας, 22810 45049 
Εστιατόριο
Βαποράκι
Φοινικιά Άνω Σύρου, 
22810 83725
Εστιατόριο
Δωδώνη
Ερμούπολη, πλ. Κανάρη,
22810 87684 
Παγωτό
Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, 22810 43325 
Εστιατόριο
Ε-αμέ

Gourmet γεύσεις, εκλεκτές 
μπύρες, special cocktails, 
χαλαρά στα σκαλάκια.
Ερμούπολη, Χίου 45,
22810 87870 
Cafe-Deli
Ελιά
Ερμούπολη, Χίου 32, 
πλ. Μιαούλη, 22810 76301 
Bar-Restaurant

Η στρίγγλα που’φαγε 
αρνάκι
Θαλασσινό αεράκι με ζεστό 
φαγάκι και δροσερό κρασά-
κι. Ειρήνη Μαραγκού, Νίκος 
Παπουτσάκης
Αζόλιμνος, 22810 81588
Εστιατόριο
Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150 
Εστιατόριο 
Ξανθομάλλης
Άνω Σύρος, Δον. Στεφά-
νου & Ι. Καποδίστρια, 
6970030501
Ταβέρνα
Ο Λιλής
Άνω Σύρος, 22810 82100
Παραδοσιακή Ταβέρνα
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
Στην Ιθάκη του Αή
Εδώ οι μεζέδες και τα φαγητά 
που θα δοκιμάσετε διακρίνο-
νται για τη σπιτική τους γεύση. 
Ερμούπολη,  Κλ. & Κυπ. Στε-
φάνου 1, 22810 82060
Παραδοσιακή ταβέρνα
Συριανή Κουζίνα
Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015 
Εστιατόριο
Της Φιλομήλας

Αζόλιμνος, 22810 62088 
Εστιατόριο
Το Ακρογιάλι
Κίνι, 22810 71539 
Εστιατόριο
Το Καστρί
Ερμούπολη, Πάρου 13,
22810 83140 
Εστιατόριο
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
Φραγκοσυριανή
Άνω Σύρος, Πλ. Βαμβακάρη, 
22810 84888
Μεζεδοπωλείο

διασκέδαση
Baba bar
Ερμούπολη, Μήλου 1, Bar
Belle Époque

«Εδώ δεν υπάρχουν ξένοι, παρά 
μόνο φίλοι που δεν έχουν γνω-
ριστεί ακόμα». Στο κέντρο της 
Ερμούπολης, αρχίζει το ταξίδι 
στη δική μας «Ωραία Εποχή» με 
διαφορετικές προτάσεις για όλες 
τις ώρες της ημέρας, συνδυάζο-
ντας την παράδοση της Σύρου 
με γαλλικές πινελιές.
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388 
Café & more
Boheme del mar
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,

22810 83354 
Cafe-Bar
Cafe Plous
Ερμούπολη, Απόλλωνος 2
22810 79360 
Cafe
Cocoon
Ερμούπολη, 22810 85270 
Cafe
Cafe Greco
Ερμούπολη, 22810 81513 
Cafe
Daidadi Gelato
Ερμούπολη, Λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
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,
22810 87838 

Cafe
Liquid
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
Cafe-Bar
Kοuchico bar
Ο καλύτερος espresso της πόλης 
και τα πιο δροσερά cocktails.
Ερμούπολη, Εμμ. Ροΐδη & 
Σουρή, 2813 00880
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
Seven30
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83949 
Cafe-Bar
Severo
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 88243 
Cafe-Bar
Scritto
Χίου 25, Αγορά Ερμούπολης,
6937 415517
Cafe-Bar
Αγορά    

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη, 
Bar
Αργώ
Γαλησσάς, 2281 042819
Παραδοσιακό Καφενείο
Δημαρχείο    
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Καφενείο-Αναψυκτήριο
Ελληνικόν Καφενείον
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη, 
22810 87550 
Παραδοσιακό Καφενείο
Μέγαρον
Ερμούπολη, 
Πρωτοπαπαδάκη 35, 
22810 87570, 88633 
Cafe-Bar
Ότι..Τι

Από το πρωί για καφέ, συνεχί-
ζοντας με μπύρα (μεγάλη ποικιλία), 
η οποία μπορεί να συνοδευτεί με 
πίτα ημέρας καθώς και ποικιλίες 
τυριών και αλλαντικών.
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16, 
22810 81349 
Cafe-Bar
Πειραματικό

Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83734 
Cafe-Bar
Στέλλας
Ερμούπολη,  πλ. Μιαούλη,
22810 88301 
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Στης Ανθίας
Φοίνικας, 22810 44025 
Παραδοσιακό καφενείο
Το Μπαράκι
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Bar
Χαλανδριανή    
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16, 
22810 87997 
Cafe-Bar
Odyssey 
Αφεθείτε σε μοναδικούς ήχους 
από διάφορα μέρη του πλα-
νήτη και γνωρίστε κάθε τόπο 
μέσα από τη μουσική του Dj 
Pandelito.
Ερμούπολη, Πάρου 5,
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 Παραδοσια-
κών Επαγγελμάτων
Άνω Σύρος, 22813 60952 
Μουσείο
Εκκλησιαστικό Μου-
σείο Μονής Καπου-
τσίνων
Άνω Σύρος, 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

se se




