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Το τεύχος 33 συμπίπτει με το Πάσχα και μια ακόμα άνοιξη να μας γαργαλά τα ρουθούνια. 

Οι εκδηλώσεις στα νησιά βρίσκονται ακόμα στη χειμερία νάρκη τους, ευτυχώς όμως η φύση 

και οι νησιώτες ζωντανεύουν από καιρό τους όμορφους βράχους μας.

Το Serious συγκέντρωσε μερικές από τις καλύτερες προτάσεις για αυτή την εποχή και σας 

τις παρουσιάζει. Πάρτε μικρή ή μεγάλη βαλίτσα και μπείτε στο πλοίο της γραμμής. Κάπου 

στο δρόμο σίγουρα θα βρείτε το Serious. Στις σελίδες του φιγουράρουν οι πρωταγωνιστές 

του πραγματικού πολιτισμού, με σπάνια ταλέντα και χαμηλό προφίλ. Ένας φίλος Γερμανός 

δημοσιογράφος μας μιλά για τα γερμανικά δημοσιογραφικά ψέμματα την ίδια ώρα 

που ο Έλληνας συνάδελφος του αισιοδοξεί για την επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε μαζί να 

περπατάμε στα συχνά δυσπρόσιτα αλλά πάντα ξεχωριστά και σίγουρα ζηλευτά κυκλαδίτικα 

μονοπάτια.

Απρόσμενες και πρωτότυπες ιδέες υλοποιούνται από δικούς μας ανθρώπους που μαζί με 

τον κοσμοπολίτικο αέρα τους δίνουν φτερά στους τόπους μας. Νέοι με μεράκι, γνώση και 

επιμονή ταράζουν τα νερά και παρασύρουν όλο και περισσότερους κοντά μας...

Άνοιξη παντού

Τζένη Παπαζιού
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Σύρος
Διήμερο Φεστιβάλ 
Κουκλοθεάτρου με 

παραστάσεις και 
σεμινάρια για παι-

διά και ενήλικες.

16-17

Αντίπαρος
Ομαδική έκθεση με τίτλο “Άνοιξη στο Κάστρο” στην αίθουσα τέχνης Αντί 
στο Κάστρο Αντιπάρου. 

4-18

Απρίλιος
Μάιος

Αθήνα
Στο Impact Hub Athens θα πραγματοποιηθεί 

το FEAST Athens, μια δράση κατά την οποία 
το κοινό ψηφίζει το project που πιστεύει ότι 
πρέπει να λάβει τη χρηματοδότηση σου! Το 

Cinesthesia festival θέλει να ταξιδέψει σε άλλες 
πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 

χρειάζεται τη βοήθεια του κοινού.

02 Σύρος
Η ομάδα Βούκινο 
παρουσιάζει την 
παιδική θεατρική 
παράσταση “Ένα φιλί 
και ένα παστέλι” στην 
αίθουσα Κωνσταντίνου 
Τουλούπη στο σχολικό 
συγκρότημα Μάννα. 
Ώρα έναρξης 17.30 με 
ελεύθερη είσοδο. 

05

Σύρος
Jazz Night κάθε Παρασκευή στις 22.00 στο 

Όνειρο (έναντι του θεάτρου).  Συμμετέχουν οι 
Μαρία Κουσουλάκου – φωνητικά, Τζώρτζης Τσι-
ρόπουλος – πιάνο, Θωμάς Αλβέρτης– σαξόφωνο, 

Λευτέρης Βαρθαλίτης – μπάσο.

17

Σύρος
“Η Μεγάλη Χίμαιρα” 
σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Τάρλοου θα ανέβει στο 
Θέατρο Απόλλων. Η φε-
τινή sold out παράσταση 
θα παρουσιαστεί από 28 
Μαΐου έως 1 Ιουνίου.

28

Α
π

ρίλιος

Μ
άιος

Τήνος
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Πειραιώς διοργανώνει 
σεμινάρια φωτογρα-
φίας με τον Πλάτωνα 
Ριβέλλη, στο Μουσείο 
Μαρμαροτεχνίας.

23-24
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το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο της  

 Χρύσας Μπεζιργιαννίδου

Η Χρύσα Μπεζιργιαννίδου είναι εικαστική 

καλλιτέχνης απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών 

της Θεσσαλονίκης. Τα έργα της έχουν εκτεθεί σε 

πλήθος ατομικών και ομαδικών εκθέσεων στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι καθηγήτρια 

εικαστικών μαθημάτων πρωτοβάθμιας - 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδεύτρια 

ενηλίκων. Από τον Ιούνιο του 2014 ζει και 

δημιουργεί στη Σύρο.
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να περάσετε όμορφες διακοπές σε Σύρο, Πάρο 

και Μύκονο

08 // Κούκλες και σκιές με ψυχή
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Μια ομάδα νέων κοριτσιών κάνει πράξη ένα 
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φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις

12 //  Κόμικς δεν είναι μόνο υπερήρωες

Συνέντευξη του κομίστα  Τάσου Μαραγκού

14 // Η δημοσιογραφία των ψεμάτων

από τον Christian Lösch

15 // Πρωταγωνιστές της τραγωδίας και από 

μηχανής θεοί του Νικόλα Καμακάρη

16 // Μονοπάτια και άλλα δαιμόνια 

Ο Δημήτρης Χαμεζόπουλος μας περπατά στα 

ορεινά τμήματα των νησιών

18 // Μεγάλες δημιουργίες σε ανάπλαση

Μουσικές προτάσεις τζαζ από τον Βαγγέλη 

Αραγιάννη

20 // Για ένα καλύτερο αύριο  

Προτάσεις βιβλίων από τη Χρυσή Πυρουνάκη

21 // Οδηγός Νησιών / Guide

16

περιεχόμενα

06

10

14

12

se



Νησιά για αξέχαστα 
ανοιξιάτικα περπατήματα

se06
κυκλάδες

se 07
κυκλάδεςΠάσχα στη Σύρο, την Πάρο, τη Μύκονο

Η μεγάλη γιορτή της άνοιξης ανθίζει στα 
νησιά με τόσο ξεχωριστό τρόπο που στ’ αλή-
θεια είναι κάτι που δεν πρέπει κανείς να χάσει. 
Φρεσκοασβεστωμένα σοκάκια, περιποιημέ-
να στολισμένα μαγαζιά, εκκλησάκια που λά-
μπουν κάτω από το κυκλαδίτικο φως, νυχτερι-
νή ζωή για ξένοιαστους επισκέπτες και η φύση 
πιο στολισμένη από ποτέ.

Το Serious σας παίρνει από το χέρι και σας 
κάνει μια βόλτα στη Σύρο, την Τήνο και τη 
Μύκονο. Συγκεντρώσαμε όλες τις ενδιαφέ-
ρουσες επιλογές σχετικά με το τι μπορεί κά-
ποιος να κάνει και να δει στα νησιά τις όμορ-
φες ημέρες των ανοιξιάτικων διακοπών.

Γόησσα Σύρος
Αν ζήσει κανείς το Πάσχα στη Σύρο, θα δει κάτι πραγ-
ματικά μοναδικό, καθώς είναι μία από τις ελάχιστες 
γωνιές στον κόσμο όπου δύο διαφορετικές χριστιανι-
κές κοινότητες, των καθολικών και των ορθοδόξων, 
γιορτάζουν ταυτόχρονα το Πάσχα με κατάνυξη. Τη 
Μεγάλη Παρασκευή στην Ερμούπολη, γίνεται η πε-
ριφορά των ορθόδοξων επιταφίων από τους ναούς 
της Μεταμόρφωσης, της Κοίμησης της Θεοτόκου 
και του Αγίου Νικολάου, στα γραφικά δρομάκια της 
πόλης. Και οι τρεις επιτάφιοι συναντιούνται στην 
πλατεία Μιαούλη, μπροστά στο δημαρχείο, με τη συ-
νοδεία της εξαιρετικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του 
Δήμου. Λίγο νωρίτερα περιφέρεται ο επιτάφιος των 
καθολικών που βγαίνει από την εκκλησία της Ευαγ-
γελίστριας.

Το Μεγάλο Σάββατο αλλά και την Κυριακή του 
Πάσχα είναι ευκαιρία για μια πρώτης τάξεως βόλτα 
στα χωριά του νησιού. Στην Ποσειδωνία με τα μοναδι-
κά αρχοντικά, τον Γαλησσά και το Κίνι για βόλτα πλάι 
στη θάλασσα, αλλά και στην παραλία της Αμπέλας για 
νόστιμους μεζέδες και ουζάκι στην ομώνυμη ταβέρ-
να. Για το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι κάντε μια 
βόλτα στην παραλία της Αζολίμνου. Εκεί στην ταβέρ-
να της Φιλομήλας, οι φιλόξενοι ιδιοκτήτες θα έχουν 
ψήσει για σας το καθιερωμένο αρνί και κοκορετσάκι 
(εάν έχει χούμους δοκιμάστε το και ας μην είναι πα-
σχαλινό).

Μια απογευματινή (ή και πρωινή) βόλτα στην 
Άνω Σύρο είναι απαραίτητη. Εκεί, ανάμεσα στα κα-
τάλευκα στενοσόκακα του μεσαιωνικού οικισμού, θα 
νιώσεις πως είσαι πράγματι πολύ μακριά από τη γνω-
στή καθημερινότητα σου. Μικρά ταβερνάκια, μαγαζιά 
με αναμνηστικά (περάστε οπωσδήποτε από το Ποικι-
λοπωλείο της Κατερίνας, σίγουρα θα σας πει μια καλή 
κουβέντα!) και απίστευτα όμορφη θέα της Ερμούπο-
λης και του λιμανιού. Πριν ξεκινήσετε για τον δρόμο 
της επιστροφής κάντε στάση στο  café bistro Φεγγάρι 
και δοκιμάστε την πορτοκαλόπιτα που φτιάχνει ο Μι-
χάλης. Επιστρέφοντας στην Ερμούπολη, σίγουρα θα 
περάσετε από το Θέατρο Απόλλων ενώ στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο της πόλης θα πάρετε μυρωδιά του 
Κυκλαδίτικου Πολιτισμού. Μια όμορφη επιλογή για 
βόλτα είναι η οδός Απόλλωνος με τα υπέροχα νεοκλα-
σικά κτίρια χωμένα στη θάλασσα. Το Ησυχαστήριο 
των αδελφών του Ελέους και στη συνέχεια το κτίριο 
της πρώην Νομαρχίας Κυκλάδων στην πλατεία Τσι-
ροπινά. Αμέσως μετά, μη διστάσετε να μπείτε μέσα 
στο πανέμορφο ξενοδοχείο Πλόες. Είναι πραγματικά 
κόσμημα! Συνεχίζοντας προς τη συνοικία Βαπόρια 

σταθείτε για φωτογραφίες έξω από το ξενοδοχείο Μέ-
λαθρον και πιείτε μια λεμονάδα στο καφέ Βαπόρια. Η 
θέα είναι πανοραμική και εάν ο καιρός το επιτρέπει 
θα δείτε και αρκετούς θαρραλέους να κάνουν μπάνιο. 
Για πιο ορεινή βόλτα, λίγα χιλιόμετρα μετά την Άνω 
Σύρο αξίζει να περάσετε από το Παπούρι και το Σα 
Μιχάλη. Γυρίζοντας στο κέντρο της πόλης μπορείτε 
να επιλέξετε για ένα ελαφρύ vegeterian γεύμα τον 
Μάραθο (κοντά στην πλατεία Μιαούλη). Εξαίρετες 
σούπες και πίτες με σπιτικό φύλλο μόνο για χορτοφά-
γους. Μη φύγετε εάν δεν δοκιμάσετε φαλάφελ. Μια 
σειρά από όμορφα καφέ θα βρείτε στον πεζόδρομο με 
τις βουκαμβίλιες. Για ελληνικό καφεδάκι και πρωινό 
μυστήριο θα φροντίσει η Νινέττα, ενώ για ιδιαίτερα 
γλυκά επισκεφθείτε το Jar. Στον ίδιο δρόμο σταθείτε 
οπωσδήποτε για εσπρέσο στο Κούτσικο και δείτε την 
τοιχογραφία του Σουρή και του Ροΐδη που έχει φτιάξει 
ο σκιτσογράφος Τάσος Μαραγκός. Τα βραδινά περπα-
τήματα γίνονται στα μαγαζιά είτε στην παραλία είτε 
γύρω από την πλατεία Μιαούλη. Ο παραλιακός δρό-
μος σίγουρα θα σας βγάλει στο θρυλικό Μποέμ, που 
χρόνια τώρα φιλοξενεί τις καλύτερες μουσικές και την 
πιο νεανική ατμόσφαιρα, ενώ υπάρχουν αρκετές επι-
λογές για κρασάκι και πιο lounge ατμόσφαιρα, όπως 
το Mammo και το Baba. Στην πλατεία το Πειραματικό 
αποτελεί ακόμα μια σταθερή αξία του νησιού, ενώ για 
μπύρα και κρασί με προσεγμένους μεζέδες ιδανικό εί-
ναι το Belle Epoque

Στης Πάρου τα σοκάκια
Εκατονταπυλιανή. Η πιο όμορφη εκκλησία της Πάρου 
για τη Σταύρωση, τον Επιτάφιο και την Ανάσταση. Ο 
επιτάφιος περιφέρεται στα γραφικά στενά της Παροι-
κιάς και συναντιέται με αυτούς των άλλων εκκλησιών 

στην πλατεία “Μαντώ Μαυρογένους” . Από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου Αργοναύτης μπορείτε να απο-
λαύσετε την περιφορά της εικόνας μέσα από τον γραφικό παραδοσιακό οικισμό. Μια διαφορετική, πιο 
εναλλακτική πρόταση για τον επιτάφιο, είναι το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Αρσενίου στις Πεταλού-
δες. Η λειτουργία πραγματοποιείται, γύρω στις 7 το απόγευμα στο παλαιό εκκλησάκι της μονής με θέα την 
Αντίπαρο και το ανοιξιάτικο ηλιοβασίλεμα. Απαραίτητη στάση φέτος για τοπικούς μεζέδες και ελληνικά 
πιάτα με την επιμέλεια του σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου στο εστιάτοριο Ergon Deli & Cuisine το οποίο 
στεγάζεται στην είσοδο του παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς. Δοκιμάστε οπωσδήποτε φάβα Σαντορίνης 
με καραμελωμένα κρεμμύδια και τρουφόλαδο, γραβιέρα από τη γειτονική Νάξο με γλυκό του κουταλιού 
τριαντάφυλλο και αρνίσιο μουσακά! Το απόγευμα κάντε μια βόλτα στα στενά της Παροικιάς και ανεβείτε 
στον λόφο του Κάστρου. Στάση για καφέ στο Κακάο στον Άγιο Κωνσταντίνο με θέα το ηλιοβασίλεμα και 
μετά για ποτό ή κοκτέιλ στον Έβινο. Τις μέρες της νηστείας χαλαρώστε στο παραδοσιακό ψαροχώρι της 
Αλυκής και απολαύστε νηστίσιμα εδέσματα στο Μπαλκόνι του Άκη και στο  Café Μανώλη. Την Κυριακή 
του Πάσχα, για όσους δεν σουβλίσουν η καλύτερη πρόταση είναι η οικογενειακή ταβέρνα Το Μαράθι. Το 
απόγευμα αν έχει καλό καιρό, ποδηλατάδα ή περπάτημα μέσα από το χωριό Καμάρες και μέχρι το Περι-
βαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο της Πάρου, στη δυτική άκρη του κόλπου της Νάουσας. Δείτε και την 
όμορφη έκθεση που φιλοξενείτε στο Πάρκο, “Η Πάρος μέσα από τη Ρώσικη χαρτογραφία 1770-1774” Το 
Sonmaripa Consolato, μια παλαιά οικία στο λιμανάκι της Νάουσας, η οποία μετατράπηκε σε παραδοσιακό 
καφέ προσφέρει εναλλακτικά κοκτέιλ και σνακ φτιαγμένα με τα χεράκια της μαμάς του ιδιοκτήτη. Επίσης 
κάντε στάση για ένα βραδινό ποτό στο Μουσικό καφενείο Τακίμι. Για ψώνια στο κατάστημα Oneira, η 
Carine θα σας βοηθήσει να επιπλώσετε το σπίτι σας με όμορφα υφάσματα, και γαλλικά έπιπλα και είδη 
σπιτιού. Πριν φύγετε μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και να πάρετε μαζί σας τα προϊόντα της Αγροτι-
κής Ένωσης συνεταιρισμών Πάρου (γραβιέρα, κεφαλοτύρι, κεφαλάκι Πάρου, μυζήθρα, σούρωμα, φρέσκο 
βούτυρο και το παραδοσιακό αγελαδινό γιαούρτι). Αν μείνετε πολλές μέρες αξίζει να επισκεφθείτε την 
Αντίπαρο!

Κάτω στο γιαλό, στη Μύκονο
Στη Μύκονο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον γιαλό. Ο κεντρικός δρόμος είναι σαν ένα πέταλο που ξεκινάει 
από τη μια πλευρά του γιαλού και καταλήγει στην άλλη. Η μια πλευρά ξεκινάει από το άγαλμα της Μαντώς 
στο γιαλό, που είναι και η πιάτσα των ταξί. Από εκεί και σε όλο το μήκος της παραλίας θα βρεις στη σειρά 
καφέ, μπαρ και εστιατόρια για πρωινό, φαγητό και ποτό. Παλιό θρυλικό στέκι είναι του Μπακόγια για πρω-
ινό ή ούζο, ή ούζο για πρωινό μέχρι τη νύχτα! Για φαγητό όμορφα πιάτα θα βρείτε στα Raya, Μαδούπας,  
Alegro, ενώ  πίσω από την αμμουδιά της  Αγίας  Άννας  μετά την πιάτσα των ταξί, το Maria’s Traditional 
Tavern έχει καλό φαγητό.

Μέσα σ’ ένα στενάκι 20 μέτρα από τον γιαλό και μετά το Δημαρχείο, το πιο παλιό ταβερνάκι του Κού-
νελα είναι μια από τις καλύτερες επιλογές για ψάρι, το οποίο παράλληλα είναι και ένα καλό σημείο για να 
παρακολουθήσετε την περιφορά του επιταφίου, καθώς περνάνε όλοι από εκεί. Πίσω από τον γιαλό βρίσκο-
νται τα όμορφα μπαράκια Όρτσα λα Μπάντα, μικρό μπαρ με ελληνικά, το Notorious και οι Αμάδες (που 
έχει και ωραίους μεζέδες). Εκεί βρίσκεται και η μικρή και υπέροχη δημοτική βιβλιοθήκη της Μυκόνου. Για 
τυπάδικο φαγητό με έθνικ κουζίνα και chill out μουσική, επισκεφθείτε το Apalooza, το οποίο βρίσκεται σ’ 
έναν μικρό δρόμο που ξεκινάει από το άγαλμα της Μαντώς, στα 100 μέτρα.

Ο κεντρικός εμπορικός δρόμος με το όνομα αρχικά Ματογιάννι και μετά Ενόπλων Δυνάμεων, φιλοξε-
νεί μαγαζιά με ρούχα, τουριστικά, μπαρ, τράπεζες. Μέσα σε ένα στενάκι, απέναντι από την Alpha Bank στο 
Ματογιάννι είναι το Μαερειό για καλή ελληνική και μυκονιάτικη κουζίνα και το όμορφο μπαράκι   Café du 
Monde, ανοιχτό από το πρωί. Στο τέλος στα Ματογιάννια υπάρχουν 4-5 μπαράκια για όλα τα γούστα, όπως 
το Άρωμα και το Cosi και λίγο παρακάτω τα Άστρα και το Αίγλη. Συνεχίζοντας μετά από άλλα 200 μέτρα, 
στα αριστερά του κεντρικού δρόμου είναι η  Μητρόπολη στην Αλευκάντρα. Από την μια μεριά, στο λόφο 
οι γνωστοί Μύλοι και από την άλλη η μικρή Βενετία. Στην Αλευκάντρα, μπροστά στη θάλασσα υπάρχουν 
πολλά εστιατόρια. Δίπλα είναι η μικρή Βενετία με τα γνωστά κοκτέιλ μπαρ για το ηλιοβασίλεμα, Caprice, 
Galleraki, Veranda, Scarpa. Για φωτογραφίες, κάντε μια βόλτα στους Μύλους και πίσω από τους μύλους 
στο όμορφο εκκλησάκι του Άγιου Χαραλάμπη δίπλα στη θάλασσα. Συνεχίζοντας μέχρι το Κάστρο, υπάρχει 
το Κaterina’s bar και το Kastro, με μπαλκόνι πάνω στη θάλασσα. Δείτε την καταπληκτική εκκλησία Παρα-
πορτιανή. Από το Κάστρο βγαίνεις στον γιαλό από την  άλλη πλευρά του Δημαρχείου, και το εκκλησάκι 
του Άη Νικόλα. Από εκεί μπορείτε να πάρετε (πρωινή ώρα) τα καραβάκια για τη Δήλο. 

Αξίζει να πάτε σε κάποια παραλία τώρα που δεν είναι γεμάτες και θα είναι ανοικτά κάποια μαγαζιά 
λόγω των εορτών. Στον Άγιο Στέφανο, κοντά στο λιμάνι και στα νότια στον Ορνό, τον Άγιο Γιάννη με 
την υπέροχη θέα στις Δήλες, τον Πλατύς Γιαλό και την Παράγκα. Επίσης, εκτός Χώρας για τις μέρες του 
Πάσχα αξίζει το μοναστήρι της  Άνω Μεράς, ενώ στην πλατεία θα βρείτε πολύ καλές ταβέρνες. Γυρίζοντας 
πίσω στη Μύκονο, αξίζει να δείτε το μουσείο της Χώρας που βρίσκεται 300 μέτρα από το άγαλμα της 
Μαντώς  μετά την Αγία Άννα. Χαζέψτε τον παλιό φάρο και το καινούριο λιμάνι που αποπνέουν μια άγρια 
ομορφιά.

Κειμενο:
Τζένη Παπαζιούc b a
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Ένα νέο φεστιβάλ ξεκινά στη Σύρο με 
πρωταγωνιστές κούκλες και ...σκιές. Η θε-
ατρική ομάδα Μίμου Άπτου, αναλαμβάνει 
το ρόλο του συντονιστή και διοργανώνει 
για τις 16 και 17 Μαΐου φεστιβάλ κουκλο-
θέατρου και θεάτρου σκιών με στόχο να 
μας μυήσει σε αυτά τα είδη παραστατικής 
τέχνης που μέχρι χθες νομίζαμε ότι απευθύ-
νονται μόνο σε παιδιά.

Ζητήσαμε από την ομάδα των διοργανωτών να 
μας πει δυο λόγια για τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ:

 “Το κουκλοθέατρο ως θεατρική τέχνη με δικούς 
του κώδικες και αισθητική, ψάχνει εδώ και χρόνια 
να βρει τη θέση του ανάμεσα στις παραστατικές 
και εικαστικές τέχνες της χώρας μας σε ένα νέο και 
παρθένο έδαφος. Όλο και περισσότεροι νέοι καλλι-
τέχνες προσεγγίζουν το κουκλοθέατρο με εντελώς 
ξεχωριστό, μη παραδοσιακό τρόπο χρησιμοποιώ-
ντας το σαν μέσο έκφρασης, κατακτώντας και το 
ενήλικο πλέον κοινό.

Ψάχνοντας για σχήματα και παραστάσεις ανα-
καλύψαμε πως είναι μια τέχνη που έχει απογειωθεί. 
Ο καλλιτέχνης με εφαλτήριο τη φαντασία και την 
τόλμη του δίνει ζωή, πέρα από την κούκλα που όλοι 
ξέρουμε, σε καθημερινά ευτελή αντικείμενα (σκού-
πες, καπέλα, μαντίλια, σουρωτήρια ακόμα και πλα-
στικές σακούλες), χρησιμοποιεί το ίδιο του το σώμα 
π.χ. δάχτυλα ή πολλές φορές παίζει επί σκηνής μαζί 
με την κούκλα. Η θεματολογία του ξεφεύγει από 
τον παιδικό κόσμο και άπτεται της προβληματικής 
της καθημερινότητάς μας. Έχει την ατμόσφαιρα του 
παραμυθιού σε μια προσγειωμένη και πολλές φορές 
σκληρή πραγματικότητα. Κανείς δεν αμφισβητεί 
την ψυχαγωγική και εκπαιδευτική του αξία όταν 
απευθύνεται σε παιδιά, μα αρκετές φορές γίνεται 
και ακατάλληλο γι’ αυτά. Εν ολίγοις το κουκλοθέα-
τρο πια εδώ και χρόνια (στην Ευρώπη σχεδόν έναν 
αιώνα, στη χώρα μας τα τελευταία 20), δεν έχει να 
ζηλέψει τίποτα από τις άλλες παραστατικές τέχνες 
και το κοινό του έχει διευρυνθεί. Μια άλλη παρό-
μοια τέχνη είναι και αυτή του θεάτρου σκιών. Και 

εδώ συναντήσαμε ενδιαφέρουσες, πρωτοποριακές 
ιδέες. Το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς έχει τη 
δικιά του μαγεία και σε συνδυασμό με τη μουσική 
και την αφήγηση γίνεται ένα θέαμα που αξίζει της 
προσοχής μας. 

Αισιοδοξούμε να έχουμε στο δικό μας μικρό φε-
στιβάλ μία παράσταση θεάτρου σκιών για ενήλικες 
από την ομάδα “ParaMana Puppet Theatre” και για 
το κουκλοθέατρο που θα αφορά και στα παιδιά τους 
“Αντάμαπανταχού” καθώς και τη δικιά μας κουκλο-
παίχτρια που εδρεύει εδώ στη Σύρο “ΚουΚλουβάχα-
τα” με παραστάσεις και εργαστήρια για εκπαιδευτι-
κούς και παιδιά. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το 
μικρό φεστιβάλ κούκλας γιατί πιστεύουμε ότι είναι 
ένα είδος θεάτρου που έχει ραγδαία εξέλιξη και για 
το νησί μας παραμένει σχεδόν άγνωστο”.

Κούκλες και Σκιές με ψυχή

φεστιβάλ
09ParaMana Puppet Theatre

Το Κουκλοθέατρο ParaMana ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να παντρέψει το παραδοσιακό κου-
κλοθέατρο με τις νέες και καινοτόμες τεχνικές που το διέπουν. Από το 2007 συνεργάζεται με το εργα-
στήριο θεατρικών κατασκευών Pupp-art όπου μαζί διοργανώνουν εργαστήρια κατασκευής και εμψύ-
χωσης κούκλας για ενήλικες και παιδιά. 

Το κουκλοθέατρο ParaMana δημιουργεί παραστάσεις για ενήλικες και για παιδιά, στο δρόμο και 
στο θέατρο. Κάθε μία από αυτές τις δουλειές χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητα και την πρωτο-
τυπία των τεχνικών της (Bunraku- Human, Size Puppets και Τρισδιάστατο Θέατρο σκιών). 

Η ParaMana έχει παίξει σε διάφορα θέατρα και χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο 
Φεστιβάλ κουκλοθεάτρου και Παντομίμας στο Κιλκίς και στο Φεστιβάλ Imagini dell’interno στο 
Pinerolo της Ιταλίας, στο Art2Work στις Βρυξέλλες, στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου στο 
Charleville-Mezieres (Γαλλία), στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο Θέατρο Επι κολωνώ, στο Κη-
ποθέατρο Παπάγου,στο φεστιβάλ Δήμου Καζαντζάκη, στο Quilombo Centro Cultural, SIX D.O.G.S, 
και στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Πάτρας κα.

Ανταμαπανταχού
Οι Ανταμαπανταχού ξεκίνησαν την κοινή τους πορεία το 1996 και αποτελούνται από τους: Νίκο 

Τόμπρο και Ελένη Παναγιώτου, κουκλοποιούς και κουκλοπαίκτες με έδρα τα Βασιλικά της Β. Εύβοι-
ας. 

Έκτοτε δίνουν παραστάσεις στο δρόμο, σε θέατρα, σε σχολεία, σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Κάνουν παραστάσεις, οι οποίες συνδυάζουν το θέατρο κούκλας με άλλες τέχνες και 
σε αυτή την κατεύθυνση έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάτρου, της μουσι-
κής, ακόμα και του τσίρκου. Κάνουν εργαστήρια κατασκευής και εμψύχωσης κούκλας για παιδιά και 
ενήλικες, ενώ έχουν διοργανώσει συναντήσεις κουκλοθεάτρου και Καραγκιόζη. Η πρώτη εμφάνιση 
της ομάδας σε θεατρική σκηνή της Αθήνας ξεκίνησε με την παράσταση “Ακροβασίες” το 2007 στο 
εργαστήρι Μαιρηβή και ακολούθησαν “Ο Γαργαληστής” το 2008-2009, “Tης μουσικής τα νήματα” 
2009-2010 στο Θέατρο Επί Κολωνώ και “Το αγόρι με τα μαγικά δάκτυλα” για δύο συνεχείς χρονιές 
2010-2012 στο Θέατρο ΠΚ.

Το θέατρο κούκλας Κουκλουβάχατα ιδρύθηκε στη Σύρο το 2006 από την κουκλο-
παίχτρια Εύη Αρέστη. Απευθύνεται, μέσω των παραστάσεων, τόσο σε παιδιά όσο και σε 
ενήλικο κοινό και οργανώνει εργαστήρια κατασκευής και εμψύχωσης κούκλας. 

Έχει κάνει πολλές παραστάσεις και έχει διοργανώσει παιδικά εργαστήρια με στό-
χο να στηθεί από την αρχή ένας ολόκληρος κόσμος. Με άξονα τη δημιουργικότητα 
και πυλώνα τη φαντασία τα παιδιά στα εργαστήρια παίρνουν το ρόλο του μυθοπλάστη, 
του παραμυθά, γράφουν και διηγούνται τις δικές τους ιστορίες, δίνοντας ζωή στα πλά-
σματα που κατοικούν στον μαγικό τους κόσμο. Έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά, 
φτιάχνουν κούκλες και σκηνικά, επικοινωνούν μεταξύ τους και εκφράζονται μέσω της 
δραματοποίησης και των μουσικών/κινητικών παιχνιδιών. Έχει ταξιδέψει σε φεστιβάλ 
στην Ύδρα και στο Κιλκίς, ενώ συμμετέχει ενεργά σε φεστιβάλ και άλλες πρωτοβουλίες 
στη Σύρο.

ΚουΚλουβάχατα
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info
> 16 - 17 Μαΐου
> Χώροι: Πινακοθήκη Κυκλάδων
                Παιδική Βιβλιοθήκη
> Διοργάνωση: Μίμου Άπτου
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Μια φρέσκια ομάδα με οδηγό την Αναϊς Ευ-
ρυπιώτη, δρα σε Κυκλάδες, Ιόνιο, Προβηγκία 
και όπου αλλού χρειαστεί, ώστε να εκπληρώ-
σει το όνειρο ζωής πολλών νέων ζευγαριών.

Ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν σε ένα 
εγκαταλελειμμένο λατομείο, ένα ερημικό νησί ή 
ακόμα και σε έναν ταρσανά σίγουρα θα βρουν στις  
la fête τα αντισυμβατικά πρόσωπα που αντί για στη-
μένο βαλς και απομίμηση σαμπάνιας προτείνουν 
...rock ‘n’ roll και daiquiri. Μια πρωτότυπη δράση 
που αφορά όσους είναι πολύ κοντά στο γάμο και 
αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να κάνουν 
μια ξεχωριστή γιορτή για όσους συμμετάσχουν.

Η ομάδα αποτελείται από έξι κορίτσια διασκορ-
πισμένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που υπό-
σχονται να πραγματοποιήσουν τα πιο τρελά όνειρα, 
ανθρώπων με άποψη και γούστο! Ένας ταρσανάς 
με παλιές βάρκες, ένα λατομείο, κάποιο ερημικό 
νησάκι, μια παραλία, μια κοιλάδα με πλάτανους, 
ανεμόμυλοι, χωράφια με σανό, καταφύγια, ένα 

ιστιοπλοϊκό, πλατείες χωριού και οτιδήποτε απέχει 
από το τυπικό και συνηθισμένο, είναι το πεδίο δρά-
σης τους. Όλα αυτά συνδυασμένα με οργάνωση και 
συνέπεια έχουν στόχο ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα 
και πολλά χαρούμενα πρόσωπα.

Η ψυχή... του πάρτι Αναΐς εξηγεί: “το concept 
‘ερημικό νησάκι’ ή ‘λατομείο’ είναι ιδέες που μας 
αρέσουν πολύ. Το να διοργανώσεις τη γαμήλια 
τελετή και όλο το τραπέζι σε ένα ερημικό νησάκι 
όπου όλοι θα πάνε με βάρκες και σκάφη είναι μία 
ιδέα πρωτότυπη. Ένα νησί μόνο για σένα και τους 
καλεσμένους σου στη μέση του πουθενά! Αυτό 
προϋποθέτει πολύ μεγάλη οργάνωση (γεννήτρι-
ες, decks, φωτισμό κ.α.) όμως το αποτέλεσμα σε 
αποζημιώνει. Επίσης, το να στήσεις έναν ολόκληρο 
γάμο κάτω από τεράστιους όγκους μαρμάρων είναι 
κάτι το επιβλητικό και το μοναδικό. Στην Ελλάδα 
υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα λατομεία. Εί-
ναι χώροι με πολύ καλή ακουστική και ένα θεατρι-
κό σκηνικό. Η εκμετάλλευση του φυσικού τοπίου 
είναι κάτι που βρίσκεται στις προτεραιότητες μας 
και σε αυτό βασίζονται τα περισσότερα concept 
μας. Αυτή την εποχή διοργανώνουμε ένα τεράστιο 
wedding beach party σε μια παραλία με καταγά-
λανα νερά στη Κύθνο. Μεσημεριανός γάμος σε 

ένα ιδιόκτητο ξωκλήσι κρεμασμένο σε ένα βράχο, 
που συνοδεύεται από ένα τεράστιο beach party με 
barbeque θαλασσινών και τοπικά εδέσματα πάνω 
στην άμμο... Ένας άλλος γάμος με ενδιαφέρον εί-
ναι ο γάμος πανηγύρι χωριού. Το ζευγάρι έχει επι-
λέξει τη Φολέγανδρο και την πλατεία της Χώρας 
όπου στήνουμε μια γιορτή με κυκλαδίτικο αέρα, 
τσίπουρο, βιολιά, άλλα και με σύγχρονες πινελιές 
από cocktails και DJ”.

Και πώς ξεκίνησε η ιδέα ... “Η ανάγκη μας να 
φωνάξουμε πως ένας γάμος δεν είναι η μετάλλα-
ξη μίας γυναίκας σε απαστράπτουσα γοργόνα με 
πολλά γκλίτερ, πολύ μέικαπ και πολλές, πλούσιες 
μπούκλες, η είσοδος του ζευγαριού με εμβατήρια, 
η τούρτα πολυκατοικία από αφρολέξ, το στημένο 
βαλς (συνήθως ποθητό από τους καλεσμένους και 
τις θείες) και η ανούσια σταύρωση των χεριών πί-
νοντας μία απομίμηση σαμπάνιας μάς έσπρωξε να 
οργανώνουμε απλά μεγάλα πάρτι”.

Γάμοι στη Σύρο, την Πάρο, τη Νάξο, τη Μύ-
κονο, τη Σαντορίνη, τη Φολέγανδρο αλλά και τους 
Παξούς, την Κέρκυρα, την Ελαφόνησο, ακόμα και 
την Προβηγκία. Οι “λα φετ” αποπνέουν χαλαρότη-
τα και ζωντάνια ακόμα και εάν πίσω τους κρύβουν 
πολύ τρέξιμο και μία ομάδα που τα δίνει όλα!

c b a

Κεiμενο:  
Τζένη Παπαζιού 

Φωτο:   
Θεόδωρος Χλιάπας
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Η ζωή είναι γιορτή
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Το TEDxUniversityoftheAegean είναι το πρώτο συνέδριο TEDx 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα γίνει στην Ερμούπολη της Σύ-
ρου, στις 25 Απριλίου. Το θέμα του είναι “Motivaction”, ένα σύμμειγ-
μα από τις λέξεις motive (κίνητρο) και action (δράση), κι είναι μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναζητήσουμε, ως ενεργητικοί ακροατές, 
απαντήσεις σε καίρια προσωπικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με 
την κινητοποίηση του καθένα μας ως προς τις επιθυμίες μας.

Έρχονται στιγμές που σταματάς στην άκρη του δρόμου, για να κάνεις ένα 
υπαρξιακό τσεκάπ. Είναι εκείνες οι στιγμές που καθορίζουν την πορεία σου: 
αποφασίζεις ότι θα σταματήσεις να ζεις στη μεγάλη πόλη, θα γίνεις μάνα, θα 
αξιοποιήσεις τις παροπλισμένες φωνητικές σου χορδές, θα σπουδάσεις αυτό 
που χρόνια ήθελες, θα κάνεις τέλος πάντων ό,τι σου καίει την ψυχή. Λίγο 
πριν σε κυριεύσει ο πανικός της επικείμενης αλλαγής και μαζευτείς ξανά στο 
καβούκι σου, καλό είναι να συμπληρώσεις ένα μικρό αλλά μεστό ερωτημα-
τολόγιο και μετά θα δούμε τι προτείνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσα από 
το TEDx:

Πώς η αιτία γίνεται κίνητρο και το κίνητρο δράση;
Τι είναι αυτό που μας κάνει να επιδιώκουμε τους στόχους μας;
Για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν από τους άλλους, στο πώς 

αντιμετωπίζουν τη ζωή τους και πώς την αξιοποιούν;
Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι του αύριο θα έχουν τα απαραίτητα 

εφόδια για να διαμορφώσουν ένα μέλλον για το οποίο θα είναι περήφανοι;
Τώρα, λοιπόν, που απαντήσαμε όλοι, είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσου-

με τις εργασίες του TEDxUniversityoftheAegean, με την προσδοκία να βρού-
με τις λύσεις μας. Καταρχήν, το συνέδριο θα ορίσει τον όρο “Motivaction”. 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα φιλοξενηθούν στη σκηνή τουλάχιστον 12 
ομιλητές, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι άνθρωποι που κατάφεραν να 
ξεχωρίσουν μέσα από τις πράξεις τους, κι όχι τα λόγια τους, άνθρωποι που 
μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για τον υπόλοιπο κόσμο εντός κι εκτός 
Ελλάδας. Οι ομιλητές προέρχονται από διαφορετικά πεδία και είναι απλοί 
πολίτες, καλλιτέχνες, επιστήμονες οι οποίοι θα θίξουν θέματα κοινωνικού εν-
διαφέροντος, τεχνολογίας, ψυχολογίας design, επιχειρηματικότητας και όχι 
μόνο. Με άλλα λόγια, χωρίς θεωρίες και τσιτάτα, θα ακούσουμε καθαρόαιμες 
μαρτυρίες από ανθρώπους που το ‘παν και το ‘καναν. Θα μας εμπνεύσουν. 
Με την προτροπή που απορρέει, θα εκκινήσουμε προς νέους ορίζοντες ή θα 
ανανεώσουμε τους όρκους με το όραμά μας σε εξέλιξη.

Το συγκεκριμένο TEDx δημιουργήθηκε με σκοπό να μεταφέρει την εμπει-
ρία του TED στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την ευρύτερη 
περιοχή των Κυκλάδων, για να γίνει μια εκ βάθρων αρχή. Θέλει να αποδείξει 
πως ανάλογες πρωτοβουλίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρ-
χουν άνθρωποι που τις στηρίζουν και πιστεύουν σε αυτές. Η πρωτοβουλία της 
διοργάνωσης είναι των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊ-
όντων και Συστημάτων, ωστόσο συμμετέχουν εξίσου κι άλλα τμήματα. 

“Ο άνθρωπος είναι το σύνολο των πράξεών του, τι έχει κάνει, τι μπορεί να 
κάνει, τίποτε άλλο”. Αυτό είναι κλεμμένο από τον Γκάντι. Με την αφορμή του 
TEDxUniversityoftheAegean θα διατυπώσουμε τα δικά μας αποφθέγματα.

Keimeno:  
Γεωργία Ματσούκαc b a
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Ο Μάρκος, ο ήρωάς του, μπορεί να είναι 
κάποιος από εμάς. Ζει ανάμεσά μας, αγανα-
κτεί, απεχθάνεται τον μικρόκοσμο, διασκε-
δάζει, ερωτεύεται, απογοητεύεται και τόσα 
άλλα. Ο Τάσος Μαραγκός με την πένα του 
έχει καταφέρει να δημιουργήσει σκίτσα και 
ιστορίες που προκαλούν, στηλιτεύουν τον 
επαρχιωτισμό, καυτηριάζουν την επικαιρότη-
τα και αντιδρούν χωρίς φόβο σε συντηρητικές 
απόψεις και πρακτικές. Ο Tasmar έχει μακρά 
θητεία στο χώρο του σκίτσου και η επιτυ-
χία του έχει σφραγιστεί όχι μόνο από πολλές 
βραβεύσεις αλλά κυρίως από συνεργασίες με 
αναγνωρισμένα έντυπα, με πρόσφατη αυτή με 
την Εφημερίδα των Συντακτών, όπου κάθε 
Σάββατο τον συναντάμε στη δική του στήλη 
Αδέσποτα Σκίτσα. 

> Σχεδιάζεις στο χέρι ή στον υπολογιστή;
Παρόλο που η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο ση-
μείο ώστε να δημιουργεί πραγματάκια τα οποία είναι 
πολύ ελκυστικά και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να 
σου λύνουν τα χέρια, προτιμώ ένα σημαντικό κομμάτι 
της δουλειάς να το κάνω στο χέρι. Επομένως χρησι-
μοποιώ μολύβι, πινέλο, σβήστρα και άλλα εργαλεία 
για το σχέδιο και μετά μπαίνει στον υπολογιστή για 
να ολοκληρωθεί.

> Στα κόμικς της σειρά Krak έχεις εμπνευστεί από 
τη Σύρο. Τόσο σε επίπεδο ηρώων όσο και εικόνων.
Ναι, μιλάμε για την σειρά Hard Rock η οποία δημο-
σιευόταν στο Krak komiks από το 2007 μέχρι και το 
2012. Η ιστορία αρχίζει στη Σύρο, στα μέσα της δεκα-
ετίας του ‘90, όπου παρακολουθούμε τον Μάρκο, έναν 
ανήσυχο δεκαεπτάχρονο, να προσπαθεί να τελειώσει 
την τελευταία τάξη του Λυκείου και να κάνει επιτέ-
λους αυτό που ονειρεύεται: να φύγει από το νησί. Τα 
πράγματα όμως δεν είναι και τόσο εύκολα. Στα επόμε-

Συνεντευξη:  
Τζένη Παπαζιού

Σύρο. Εκεί φαίνεται πως δεν έχω και τόση συμπάθεια προς το νησί. Όχι κάποιο ιδιαίτε-
ρο πρόβλημα, απλώς πάντα ήθελα να δω άλλα πράγματα εκτός από τον μικρόκοσμο της 
Σύρου. Αυτό που μου τη δίνει πιο πολύ από όλα στη Σύρο είναι αυτός ο μικρόκοσμος.

> Ποιες άλλες πηγές σου δίνουν έμπνευση;
Κύρια πηγή έμπνευσης είναι η επικαιρότητα και όλη η καθημερινή τρέλα. Επίσης, διάφο-
ρα πράγματα που συμβαίνουν στους γύρω μου ή σε εμένα, μου δημιουργούν ιδέες ώστε 
να γράψω μια ιστορία. Κάποιες φορές μπορεί να είναι μια ιστορία που θα μου πει κάποιος. 
Γενικά, ιδέες και έμπνευση μπορούν να έρθουν από οπουδήποτε, από το ότι οι μπάτσοι 
έπνιξαν πάλι τα Εξάρχεια μέχρι το γιατί το μπέικον τσιτσιρίζει τόσο πολύ στο τηγάνι.

> Πόσο δύσκολο είναι ξεκινώντας από ένα λευκό χαρτί να δημιουργήσεις μια ιστορία 
με λόγο και εικόνα;
Στην αρχή, όταν πρωτοπιάνεις μολύβι και χαρτί και λες ότι τώρα θα φτιάξω μια σελίδα 
κόμικς, φαίνεται πολύ δύσκολο ως και ακατόρθωτο. Σιγά σιγά όμως, με πολλή επιμονή 
και πολλή δουλειά, αρχίζει να γίνεται ένα ωραίο παιχνίδι. Όταν πλέον το έχεις εξασκή-
σει αρκετά, δεν περνάει καν από το μυαλό σου ότι έχεις μπροστά σου μια κενή σελίδα 
την οποία πρέπει να γεμίσεις. Το κάνεις χωρίς να σκέφτεσαι αν είναι δύσκολο ή όχι, 
απλώς το κάνεις.

> Έχεις μια μόνιμη στήλη στην Εφημερίδα των Συντακτών, όπου εμπνευσμένος τις 
περισσότερες φορές από την επικαιρότητα, δημιουργείς πολύ εύστοχα και περιεκτικά 
κόμικ. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πλεονέκτημα του κόμικ έναντι του λόγου στις εφη-
μερίδες και τα περιοδικά;
Όσο να ‘ναι, δίνει περισσότερο χρώμα και ζωντάνια σε μια μονότονη σελίδα απλού και 
σκέτου κειμένου. Ένα πολύ καλό παράδειγμα πάνω σε αυτό είναι τα κόμικς του Joe 
Sacco, με πιο γνωστό από αυτά το Palestine. Ο Joe Sacco λοιπόν κάνει το λεγόμενο 
comics journalism. Ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος έχει βρεθεί σε πληγωμένες γωνιές 
του πλανήτη όπως η Παλαιστίνη ή παλιότερα το Σαράγεβο. Εκεί ζει την καθημερινό-
τητα, ακούει διηγήσεις, κρατάει σημειώσεις και μετά όλα αυτά τα κάνει κόμικς και 
μάλιστα πολύ πετυχημένα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πιο ελκυστικό από ένα σκέτο 
κείμενο, άντε και καμιά φωτογραφία μαζί.

> Η κρίση τείνει να οδηγήσει το επάγγελμα του εικονογράφου σε χόμπι;
Και πριν την κρίση υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Πολλοί θεωρούν ότι το να σχεδιάζεις και 
ακόμα πιο πολύ το να κάνεις κόμικς, είναι ένα χόμπι και κάτι το οποίο το κάνεις στον 
ελεύθερο σου χρόνο, έτσι για να περάσει η ώρα. Θεωρούν ότι δουλειά είναι μόνο κάτι 
που κάνεις και δεν σου αρέσει. Τους φαίνεται αδιανόητο να κάνεις κάτι που αγαπάς 
πολύ και να πληρώνεσαι γι’ αυτό. Πολλά έντυπα είχαν και έχουν ακόμα την τακτική 
το να σε δημοσιεύσουν, αλλά δεν θεωρούν απαραίτητο να σε πληρώσουν αφού θα σε 
διαβάσουν οι χιλιάδες αναγνώστες τους. Δυστυχώς σε αυτή την παγίδα πέφτουν και 
αρκετοί καλλιτέχνες, συνήθως νέοι, οι οποίοι δίνουν τσάμπα τις δουλειές τους για λίγη 
παραπάνω αναγνωρισιμότητα. Η αναγνωρισιμότητα όμως δεν θα σου πληρώσει τους 
λογαριασμούς, το νοίκι ή θα σε βοηθήσει να επιβιώσεις. Κάποιος θα πει όμως ότι στην 
αρχή της καριέρας ίσως βοηθήσει και αυτό το σπρώξιμο. Ναι, ίσως, αλλά δεν δέχομαι 
από εφημερίδες που βγάζουν χιλιάδες ευρώ από διαφημίσεις να μου λένε ότι αυτό που 
κάνω είναι χόμπι και επομένως δεν είναι απαραίτητο να πληρωθώ. Το να δημιουργείς 
κόμικς είναι κάτι πολύ ευχάριστο, αλλά συγχρόνως απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά.

> Είναι η Ελλάδα ένας τόπος που το κόμικς έχει τη θέση που του αξίζει;
Φυσικά και όχι. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα η νοοτροπία του “μικιμάου” και ότι τα 
κόμικς είναι μόνο αστείες εικονούλες. Δεν έχει καμία σχέση με χώρες όπως Γαλλία, 
Ισπανία, Ιταλία ή και Γερμανία. Ίσως τα τελευταία χρόνια να έχει υπάρξει μια μικρή 
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Πολλοί θεωρούν ότι δουλειά είναι μόνο κάτι 
που κάνεις και δεν σου αρέσει. Τους φαίνεται 
αδιανόητο να κάνεις κάτι που αγαπάς πολύ 
και να πληρώνεσαι γι’ αυτό.

Τάσος  Μαραγκός 
Κόμικς δεν είναι μόνο υπερήρωες

να τεύχη του Krak komiks θα ζήσει ωραίες φάσεις με 
τρελαμένους φίλους του, ύποπτες φάτσες και φυσικά 
χαμένους έρωτες. Ακούγεται λίγο σαν “Ρόδα, τσάντα 
και κοπάνα” σε κόμικς αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζω.

> Πρόκειται σε επόμενα τεύχη του Krak komiks να 
επανέλθεις στη ζωή του Μάρκου και να τον συναντή-
σουμε ως εργαζόμενο ή ακόμα και οικογενειάρχη;
Δεν θα υπάρξουν επόμενα τεύχη του Krak komiks 
μιας και έχω αποφασίσει εδώ και καιρό να σταματή-
σω τη σειρά σε αυτό το ενδέκατο τεύχος, που θα κυ-
κλοφορήσει σε λίγες μέρες. Οι λόγοι είναι διάφοροι 
αλλά από τους σημαντικότερους είναι ότι το φορμάτ 
του Krak, δηλαδή ένα τεύχος 36 σελίδων ανά τακτά 
ή άτακτα χρονικά διαστήματα δεν λειτουργεί στην 
Ελλάδα. Το ιδανικότερο θα ήταν κάθε τεύχος που 
κυκλοφορεί σε 1000 αντίτυπα να εξαντλείται σε ένα 
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και να κυκλοφορεί 
το επόμενο. Ως τώρα, από το 2007 που κυκλοφόρησε 
το πρώτο τεύχος του Krak, μόνο το πρώτο έχει εξα-
ντληθεί, που ακόμα και γι’ αυτό δεν είμαστε εντελώς 
σίγουροι με τον εκδότη μου. Επίσης θέλω να γράψω 
και να σχεδιάσω καινούριες ιστορίες που θα ήταν κα-
λύτερα ο αναγνώστης να τις διαβάσει σε μία έκδοση 
και όχι χωρισμένες σε τεύχη. Ακόμα και το “Μην Το 
Διαβάσεις” που δημοσιεύεται στα τελευταία δύο Krak 
θα προτιμούσα να ήταν ένα ξεχωριστό βιβλίο. Τώρα, 
για το αν θα ασχοληθώ με τον Μάρκο και τους υπό-
λοιπους χαρακτήρες από το Hard Rock στο μέλλον, 
ακόμα δεν το ξέρω. Ίσως επιστρέψει κάποια στιγμή σε 

μια μεγάλη ιστορία ή σε μορφή comic strips, μικρές 
ιστορίες δηλαδή δημοσιευμένες ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα σε κάποιο μέσο.
  
> Είναι ο Μάρκος το alter ego του Τάσου Μαρα-
γκού;
Όχι, o Μάρκος δεν είναι εγώ. Μπορεί να μου μοιάζει 
σαν χαρακτήρας αλλά από την πρώτη στιγμή της δημι-
ουργίας του, ποτέ δεν τον μεταχειρίστηκα σαν να γρά-
φω για εμένα. Γενικά από τους χαρακτήρες του Hard 
Rock κανένας δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόσω-
πο. Όλοι, ακόμα και ο Μάρκος, είναι μίξη διαφόρων 
χαρακτήρων και προσώπων που έχω συναντήσει στη 
ζωή μου.

> Με ποιο τρόπο σε έχει επηρεάσει η ζωή στην επαρ-
χία και συγκεκριμένα στο νησί;
Αν διαβάσει κάποιος το Hard Rock θα λάβει την απά-
ντηση σε αυτή την ερώτηση. Αυτή την ιστορία άρχισα 
να την γράφω το 2005, ένα χρόνο αφού είχα φύγει από 

βελτίωση στο πως αντιλαμβάνεται ο κόσμος τα κόμικς στην Ελλάδα αλλά ακό-
μα είμαστε πολύ πίσω. Παρόλα αυτά, κάθε χρόνο, κυκλοφορούν όλο και πιο 
καλές και αξιόλογες δουλειές και ξεπροβάλλουν καινούριοι δημιουργοί με τις 
αυτόνομες εκδόσεις τους (fanzines). Αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο.
 
> Θα ήθελες να δώσεις ένα μήνυμα, μια πληροφορία στους αναγνώστες σχε-
τικά με το κόμικς;
Να διαβάζουν πολλά κόμικς. Μπορεί κάποιοι να σκέφτονται ότι δεν τους αρέσει 
ο Σπάιντερμαν, ο Σούπερμαν ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος χαρακτήρας τους 
έρχεται πρώτα στο μυαλό. Κόμικς, όμως, δεν είναι μόνο υπερήρωες με κολάν 
και χαρούμενα σκιτσάκια. Εκεί έξω βρίσκονται χιλιάδες διαφορετικά κόμικς για 
όλα τα γούστα. Ο καθένας μπορεί να βρει αυτό που του ταιριάζει.

Το νέο τεύχος Krak komiks #11 κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Jemma Press.
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Ένας φίλος κάποτε μου είπε: Εσύ ανεβαίνεις στο αε-
ροπλάνο Γερμανός και κατεβαίνεις Έλληνας. Δεν είναι 
όμως και τόσο απλά τα πράγματα. Και στις δύο χώρες 
πάντα νιώθω λίγο ξένος και προσπαθώ να προσανατο-
λιστώ. Στο σπίτι μιλάω ελληνικά στην κόρη μου και 
μου απαντά στα γερμανικά. Οι φίλοι μου, η γυναίκα 
μου και ο πατέρας μου είναι Γερμανοί. Την επαφή με 
την Ελλάδα την κρατάω καλοκαίρια (για τα μπάνια)
και χειμώνες (για της ελιές) και μέσω της ελληνικής 
μουσικής. Ως παραγωγός στο Δεύτερο πρόγραμμα του 
δημόσιου ραδιοφώνου της Βαυαρίας προσπαθώ να 
μεταφέρω στους ακροατές της Γερμανίας στοιχειώδη 
ψήγματα του ελληνικού πολιτισμού, που προσωπικά 
γνώρισα σε μεγάλο βαθμό από το Δεύτερο πρόγραμμα 
της ΕΡΤ, και στη συνέχεια από το Μεταδεύτερο. Γιατί 
τα γράφω όλα αυτά: Χωρίς το προσωπικό μου υπόβα-
θρο, πιθανόν να είχα διαμορφώσει μια άλλη εικόνα για 
την κρίση (της Ελλάδας).

Βέβαια, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συμμετείχα ποτέ 
στην προτροπή της κίτρινης εφημερίδας BILD (τιράζ: 2 εκα-
τομμύρια) να στείλω selfie με το πρωτοσέλιδο “Όχι στους 
άπληστους Έλληνες” για δημοσίευση. Και φυσικά πιστεύω 
ότι θα θύμωνα με το πρωτοσέλιδο του Spiegel με τίτλο “Τσί-
πρας, ο εφιάλτης της Ευρώπης”. Πιθανόν να με εξόργιζε επί-
σης η διατύπωση “Machtübernahme” (κατάληψη εξουσίας) 
για την εκλογή της κυβέρνησης Τσίπρα στην Süddeutsche 
Zeitung, εφημερίδα που θεωρώ αρκετά αξιόπιστη. Δεν είμαι 
όμως σίγουρος για το αν θα έψαχνα να βρω εναλλακτικές 
πηγές πληροφόρησης. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. 
Δεν μπορούμε να διασταυρώνουμε όλες τις πληροφορίες και 
έτσι πολλές φορές μένουμε με την αμφιβολία, κατά πόσο εί-
ναι σωστά αυτά που ακούμε, βλέπουμε και διαβάζουμε στα 
ΜΜΕ της χώρας που ζούμε. Και επειδή με την ψηφιοποίηση 
λανθασμένα στοιχεία στα ΜΜΕ (π.χ. η αναφορά του γερμα-

νικού πρακτορείου ειδήσεων DPA για 800 δισεκατομμύρια 
αντί για 800 εκατομμύρια αφορολόγητα φράγκα στην Ελ-
βετία) ανακαλύπτονται και διαδίδονται ταχύτατα, επικρατεί 
πλέον μια δυσπιστία και αγανάκτηση απέναντι στην επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.

Αυτή η αγανάκτηση μπορεί να οδηγήσει σε μίσος. Η 
επίκαιρη “απεχθής” λέξη που εκλέγεται κάθε χρόνο στην 
Γερμανία, φέτος είναι “Lügenpresse” (δημοσιογραφία των 
ψεμάτων). Το σύνθημα “Lügenpresse” χρησιμοποιήθηκε 
πρόσφατα από το ρατσιστικό κίνημα “εναντίον της ισλαμο-
ποίησης της Δύσης” (Pegida) και παλιότερα από τους Ναζί 
για τη συκοφάντηση κριτικών δημοσιογράφων ως κομμου-
νιστές και Εβραίους. Αντί για γενικές καταδίκες χρειάζεται 
ψυχραιμία και απόσταση απέναντι στον καθημερινό βομ-
βαρδισμό των ΜΜΕ και εναλλακτικές προτάσεις για μια σω-
στή κρίση…της κρίσης. Υπάρχουν και στη Γερμανία τέτοιες 
προτάσεις: Ένα καλό παράδειγμα είναι το διαφωτιστικό 
ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Harald Schumann “Τρόι-
κα - εξουσία χωρίς έλεγχο”. Διαφοροποιήσεις για το ποιος 
“φταίει” για την κρίση (στα γερμανικά φταίξιμο και χρέος 
είναι η ίδια λέξη: Schuld) διατυπώνονται επίσης στη σάτι-
ρα. Δυστυχώς όμως, στα ΜΜΕ της Γερμανίας κυριαρχούν 
ειδήσεις με την προκατάληψη ότι φταίει η Ελλάδα. Και έτσι 
η πλειονότητα των Γερμανών μόλις δύο μήνες μετά από τις 
εκλογές “διαμόρφωσε” τη γνώμη ότι η ελληνική κυβέρνηση 
είναι αναξιόπιστη.

Προσωπικά, σπάνια συναντώ κάποιον από αυτή την 
“πλειονότητα” των Γερμανών. Όταν τύχει, βλέπω ότι δεν 
υπάρχει συνεννόηση. Ο λόγος κατά την γνώμη μου είναι ότι 
η μερίδα αυτών των Γερμανών δεν έχει αντικειμενική κρίση. 
Η κίτρινη εφημερίδα BILD στον ιστότοπό της αφήνει τους 
αναγνώστες της να κατατάσσουν κάθε άρθρο στις κατηγο-
ρίες γέλιο, κλάμα, θυμός, έκπληξη και WOW. Το υψηλότε-
ρο ποσοστό έχει ο θυμός. Και το συγκεκριμένο παιχνίδι των 
ΜΜΕ με τα συναισθήματα σε πολλούς λειτουργεί, π.χ. με 
το σηκωμένο μεσαίο δάχτυλο του Βαρουφάκη: κλικ θυμός. 
Το Spiegel ανάθεσε σε έναν ψυχολόγο να αναλύσει τη γερ-
μανο-ελληνική σχέση. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι 

μοστεί, θέτοντας μετ’ επιτάσεως στο τραπέζι και την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα. 
Αλλιώς, θα μπορούσε να πει κανείς πως παραμένουμε 
πρωταγωνιστές της τραγωδίας, αλλά μπορούμε να γί-
νουμε και οι από μηχανής θεοί…

Σε αυτό, ακριβώς, το σημείο έρχεται στο προσκή-
νιο το στοίχημα στο εσωτερικό, που αποτελεί και το 
προνομιακό πεδίο δράσης της νέας κυβέρνησης. Το 
γεγονός ότι η Αριστερά -σε αντίθεση με ΝΔ και ΠΑ-
ΣΟΚ- δεν έχει εξαρτήσεις από οικονομικά και άλλα 
συμφέροντα, της δίνει τη δυνατότητα να χτυπήσει στη 
ρίζα τις παθογένειες όπως τη φοροδιαφυγή, τη διαφθο-
ρά και τη διαπλοκή (ενώ οι δανειστές έχουν κατακε-
ραυνώσει κατά καιρούς τις προηγούμενες κυβερνήσεις 
για ολιγωρία στην αντιμετώπιση αυτών των “καρκινω-
μάτων”)  που επί δεκαετίες αποτελούν τροχοπέδη της 
υγιούς ανάπτυξης. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Αρι-
στεράς είναι το ήθος της που πρέπει να διαφυλάξει ως 
κόρη οφθαλμού και με γνώμονα αυτό να δράσει.
Παράπλευρα όπλα

Στο πεδίο της διαπραγμάτευσης αυτής, η νέα ελ-
ληνική κυβέρνηση -όπως έδειξε από τις πρώτες μέρες 
διακυβέρνησης- φαίνεται αποφασισμένη να αξιοποιή-
σει κάθε μέσο που μπορεί να ασκήσει πίεση στους εταί-
ρους. Από την διακαώς και πάση θυσία επιδιωκόμενη 
παραμονή στη ζώνη του Ευρώ μέχρι τη γεωπολιτική 
σημασία της χώρας. Δεν απαιτείται να είσαι διεθνο-
λόγος ή στρατιωτικός αναλυτής για να κατανοήσεις 
ότι κανένας στη Δύση δεν θα ήθελε την Ελλάδα εκτός 
ευρωπαϊκής και ευρω-ατλαντικής επιρροής, δεδομένης 
της έντασης στην ευρύτερη περιοχή, από την κρίση 
στην Ουκρανία μέχρι την λαίλαπα των τζιχαντιστών 
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Ελλά-
δα εξακολουθεί να παραμένει σε μια θέση-κλειδί για 
τη Δύση, κάτι που αποτελεί κοινό μυστικό στο διεθνές 
στερέωμα. Κι ίσως αυτό το πλεονέκτημα. που ιστορικά 

αποτέλεσε πηγή της κακοδαιμονίας και των δεινών της 
χώρας, να πρέπει να αξιοποιηθεί -με σύνεση και λογι-
κή- ώστε να κερδηθούν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη.
Και ο λαός...

Τέλος, στην τιτάνια προσπάθεια που έχει αναλά-
βει η κυβέρνηση Τσίπρα, σε ένα κατ’ αρχήν εχθρικό 
περιβάλλον στο εξωτερικό και τουλάχιστον επιφυλα-
κτικό στο εσωτερικό, απαιτείται η στήριξη του λαού, 
την ετυμηγορία του οποίου, εξάλλου, επικαλείται σε 
κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός. Στήριξη όχι μόνο σε 
επίπεδο δημοσκοπήσεων, αλλά στην καθημερινή πρα-
κτική. Αναμφίβολα, ουδείς ανέμενε αρχής εξ αρχής το 
σκίσιμο του μνημονίου. Ωστόσο, ουδείς θα πρέπει να 
περιμένει και την εφαρμογή πολιτικής του παρελθό-
ντος με επιδόματα και ρουσφέτια. Και ουδείς πρέπει 
να το απαιτήσει, εάν ειλικρινά επιθυμεί την ανόρθωση 
της χώρας. Αντιθέτως, ο λαός πρέπει να είναι αρωγός 
με την αντοχή και την ανοχή του, εφόσον βέβαια η κυ-
βέρνηση δείξει τον προσδοκώμενο ζήλο, να ξεριζώσει 
τις προαναφερόμενες παθογένειες. 

Εν κατακλείδι, η νέα διακυβέρνηση αποτελεί μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να ακυρωθούν οι δόλιες και 
μεθοδευμένες πρακτικές του μνημονίου, αλλά και να 
προωθηθούν διαρθρωτικές αλλαγές στη διαχείριση 
του κράτους και των θεσμών με γνώμονα το συμφέ-
ρον της χώρας και του λαού. Αρκεί η (για πρώτη φορά) 
Αριστερή κυβέρνηση να αποδείξει πως έχει το σθένος 
και τη βούληση να αλλάξει, επιτέλους, τη χώρα χωρίς 
να αλλάξει η ίδια… Σε αντίθετη περίπτωση, εάν επι-
βεβαιωθεί η πολιτικάντικη, μικροκομματική και εθνι-
κά επικίνδυνη προσδοκία κάποιων περί “αριστερής 
παρένθεσης”, ελλοχεύει ο κίνδυνος της “ακροδεξιάς 
αγκύλης”...

*Ο Νικόλας Καμακάρης είναι δημοσιογράφος στο ραδι-
οφωνικό σταθμό Alpha 989.

ότι χαρακτηριστικό των Γερμανών είναι μια 
“επιθετική ισχυρογνωμία”, που την εξηγεί 
ως συνέπεια του Τρίτου Ράιχ και ότι ακόμα 
οι Γερμανοί δυσκολεύονται “να δείξουν επι-
είκεια και η στάση του αυστηρού δασκάλου 
είναι αποτέλεσμα της ανασφάλειας που τους 
διακρίνει”. Χαμογέλασα όταν το διάβασα 
(κλικ γέλιο), αλλά πιστεύω ότι τα οικονομι-
κά και πολιτικά προβλήματα δεν αναλύονται 
με μεταφορές και γενικεύσεις όπως οι Έλλη-
νες και οι Γερμανοί.

Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι 
το μέλλον της Ευρωζώνης εξαρτάται από το 
αν θα ξεπληρώσει ο Έλληνας το χρέος του. 
Προσωπικά θεωρώ, ότι το μέλλον της Ευ-
ρώπης εξαρτάται από τη διάθεση να επικοι-
νωνούμε δίχως προκαταλήψεις. Σε θέματα 
επικοινωνίας θα ήθελα να γίνω “ξαφνικά 
αφελής”, όπως είπε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
σε κάποια άλλη περίπτωση ειρωνευόμενος 
τον Γιάνη Βαρουφάκη (και για να πούμε και 
του στραβού το δίκιο όχι “ανόητα αφελής”, 
όπως λανθασμένα μεταφράστηκε). Εγώ μι-
λάω όμως για την αφέλεια με την έννοια της 
αμεροληψίας, το “ξέσπασμα της γνήσιας ει-
λικρίνειας της ανθρωπότητας σε αντίθεση με 
την υποκρισία που επικρατεί”, όπως το δια-
τυπώνει ο Γερμανός φιλόσοφος Ιμμάνουελ 
Καντ. Και μέχρι τότε παραμένω ευτυχής που 
είμαι Ελληνογερμανός. Ανοίγω το ραδιόφω-
νο, ακούω ένα τραγούδι του Μπέρντολντ 
Μπρέχτ στα ελληνικά και το μεταφράζω 
στους Γερμανούς. 

Υ.Γ.: (Από τη συναυλία του Θανάση Πα-
πακωνσταντίνου στο Μόναχο)

Τα γερμανικά ΜΜΕ δεν δείξανε ενδι-
αφέρον να προβάλουν λίγο ελληνικό πο-
λιτισμό. Έτσι, η αίθουσα είναι γεμάτη με 
το ξενιτεμένο δυναμικό της Ελλάδας. Δύο 
Γερμανίδες ήταν παρούσες. Σε μια στιγμή 
τις πλησιάζουν δύο Έλληνες, πιάνουν επαφή 
και κερνάνε μπίρα. Οι κοπέλες τους δίνουν 
ένα κομμάτι σοκολάτα. Η πιο μεγάλη αντί-
σταση είναι η αγάπη, λέει ο Παπακωνστα-
ντίνου πάνω στην σκηνή.

Όταν ο Παπακωνσταντίνου φτάνει στο 
“Αερικό” και τραγουδάει “Όσες κι αν χτί-
ζουν φυλακές κι αν ο κλοιός στενεύει ο νους 
μας είναι αληταριό που όλο θα δραπετεύει”, 
οι Γερμανίδες έχουν φύγει.

*Ο Christian Lösch (Κρίστιαν Λοές) είναι 
Ελληνογερμανός. Γεννήθηκε και ζει στο 
Μόναχο, ενώ εργάζεται από το 2006 ως 
παραγωγός των εκπομπών Radio Feature 
στο δημόσιο ραδιόφωνο της Βαυαρίας. 
Το Serious του ζήτησε να μας μεταφέρει 
...λίγη από την εκεί πραγματική αντίληψη περί 
ελληνικής κρίσης.

Σε μια εντελώς νέα περίοδο εισήλθε η πολιτική 
κατάσταση της χώρας, αλλά κι οι σχέσεις με την 
ΕΕ και τους διεθνείς δανειστές της μετά τις εκλο-
γές της 25ης Ιανουαρίου, την επικράτηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας 
με τους ΑΝΕΛ. Μετά από την πενταετή εφαρμογή 
των μνημονίων, ο εξουθενωμένος οικονομικά και 
ζαλισμένος πολιτικά λαός αποφάσισε να εναποθέ-
σει τις τύχες της χώρας στην -αναδυόμενη εκ των 
μνημονιακών ερειπίων- Αριστερά, αψηφώντας 
έξωθεν νουθεσίες, προτροπές ή απειλές και εγχώρι-
ες ενστάσεις και επιφυλάξεις.

Κατ’ αρχήν, μάλλον αποτελεί κοινό τόπο -ακόμη 
και στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ- ότι η ελληνική κοινωνία δεν 
ασπάστηκε εν μια νυκτί την αριστερή ιδεολογία. Απλώς, 
η πολιτική της λιτότητας και τα δραματικά επακόλουθα 
της, αλλά κυρίως η αποτυχία της να οδηγήσει σε κάποιο 
διέξοδο, ώθησε μοιραία το εκλογικό σώμα στην αγκαλιά 
των αντιμνημονιακών δυνάμεων με την ελπίδα να ανα-
κοπεί ο συνεχιζόμενος κατήφορος. Η χάραξη του νέου 
πολιτικού χάρτη της χώρας άρχισε ήδη, αδιαμφισβήτητα, 
όμως, τα τελικά σύνορα θα εξαρτηθούν από την επιτυχία 
ή μη της νέας κυβέρνησης.
Τα στοιχήματα

Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η νέα κυ-
βέρνηση αναμφίβολα είναι ιστορικές κι η ανταπόκριση 
της σε αυτές θα καθορίσει το μέλλον της. Σε ό,τι αφο-
ρά στις σχέσεις με τους πιστωτές, το στοίχημα είναι σα-
φές, αλλά και υψηλού ρίσκου: να πείσει τους εταίρους-
δανειστές για τις αγαθές προθέσεις να αποπληρώσει τα 
δάνεια, παραμένοντας στην Ευρωζώνη, αλλά με ένα άλλο 
μίγμα οικονομικής πολιτικής που θα σταματήσει την εξα-
θλίωση του λαού και θα δώσει αναπτυξιακή προοπτική 
που αρμόζει σε ευρωπαϊκή -κι όχι σε τριτοκοσμική- χώρα. 
Αποστολή ιδιαιτέρως δύσκολη, δεδομένου ότι θέτει υπό 
αμφισβήτηση την πολιτική της ασφυκτικής λιτότητας 
που υπαγορεύει η γερμανική ηγεμονία στην ΕΕ.

Στο πρώτο διάστημα διακυβέρνησης (έως την ώρα 
που γράφονταν αυτές οι γραμμές), μέσα σε ένα ασφυκτι-
κό πλαίσιο χρονικά και οικονομικά, η κυβέρνηση φαίνε-
ται να είχε κάποια πρώτα -έστω και ισχνά- αποτελέσματα. 
Αφενός σε διεθνές επίπεδο, διατύπωσε ηχηρά στην καρ-
διά της Ευρώπης αυτό που ψιθυρίζεται καιρό σε πολλές 
γωνιές της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και παγκοσμίως: ότι η 
πολιτική αυτή δεν οδηγεί πουθενά. Ακόμη κι αν η στάση 
της Αθήνας δεν έτυχε σε πρώτη φάση ξεκάθαρης στήρι-
ξης άλλων κυβερνήσεων (ούτε καν των δοκιμαζόμενων 
χωρών του Νότου), οι δειλές τοποθετήσεις περί ανάγκης 
να εξεταστούν οι ενστάσεις από ευρωπαϊκούς, αλλά και 
αμερικανικούς παράγοντες, δείχνει περιθώρια ωρίμανσης 
μιας άλλης προοπτικής.

Σε ό,τι αφορά στο αυστηρά ελληνικό οικονομικό επί-
πεδο, στο πλαίσιο της λεγόμενης συμφωνίας-γέφυρα, η 
κυβέρνησης Τσίπρα κατάφερε να εξασφαλίσει ρόλο συν-
δημιουργού με τους πιστωτές της λίστας των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων και της πολιτικής που πρέπει να εφαρ-

Πρωταγωνιστές της τραγωδίας 
και από μηχανής θεοί
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και άλλα δαιμόνια

Δεν ξέρω πώς κόλλησα το μικρόβιο με τις 
πεζοπορίες και τα μονοπάτια. Λίγο οι εκδρο-
μές ως πιτσιρικάς, λίγο το “να κάνουμε κάτι 
διαφορετικό” μεγαλώνοντας στην εφηβεία. 
Σήμερα αισθάνομαι πως έχω κάνει λιγότερα 
περπατήματα απ’ όσα θα μπορούσα ή θα ήθε-
λα. Επιστρέφοντας, πριν χρόνια, για να ζήσω 
στη Σύρα, στεναχωριόμουν που θα απομα-
κρυνόμουν απ’ τα βουνά. Δεν είχα καταλάβει 
τότε πως οι Κυκλάδες κρύβουν έναν απέρα-
ντο πλούτο μονοπατιών και μια εκπληκτική 
φύση!

Σε κάθε νησί, δεκάδες μονοπάτια αποτελούν το 
συγκοινωνιακό δίκτυο μιας άλλης εποχής. Ένα δίκτυο 
που ένωνε τη Χώρα με τα χωριά, τα επίνεια και τους 
ορμίσκους, τους απομακρυσμένους οικισμούς, τις πη-
γές και τις χωραφίδες. Μονοπάτια απλά, από χώμα και 
πέτρες, αλλά και μονοπάτια-λεωφόροι, λιθόστρωτα 
και φαρδιά, όλα φτιαγμένα με μια απίστευτη λογική 
που χαϊδεύει το ανάγλυφο για να ελαχιστοποιήσει τις 
κλίσεις και την κούραση, που αλλάζει πλευρές για να 
προσφέρει προστασία απ’ το δυνατό αέρα.

Σήμερα η ιστορία τους χάνεται στους αιώνες και 
μόνο τα μνημεία που βρίσκονται πάνω τους μαρτυ-
ρούν την αλλοτινή σημασία τους. Πράγματι, δεν ξέρω 
αν υπάρχει πουθενά αλλού αυτή η σύμμειξη Ιστορίας 
και φύσης, αυτός ο συνδυασμός που μετατρέπει τα κυ-
κλαδικά μονοπάτια σε πολιτιστικές διαδρομές εξαιρε-
τικής σημασίας και ενδιαφέροντος! 

Πρωτοκυκλαδικοί και μινωικοί οικισμοί, αρχαιοελ-
ληνικά ιερά και ναοί, ρωμαϊκά υδραγωγεία και παρατη-
ρητήρια, βυζαντινά ναΰδρια και ενετικοί πύργοι, αλλά 
και νερόμυλοι, αλώνια, στάβλοι και λατομεία μαρμά-
ρου που μετρούν αιώνες καθημερινής χρήσης βάζουν 
μεσ’ στα μάτια του πεζοπόρου 4.000 χρόνια ανθρώπι-
νης ιστορίας! 

Η φύση, απ’ την άλλη, είναι οργιαστική! “Ποια 
φύση;” θα αναρωτηθεί εύλογα κανείς, έχοντας στο 
μυαλό του όλη αυτή την ξεραΐλα που αντικρίζει καθώς 
έρχεται με το πλοίο. Κι όμως, χιλιάδες βοτάνια και αγρι-
ολουλούδια φυτρώνουν ακόμα και μέσα από τα βράχια, 
αναδίδοντας μυρουδιές κι αρώματα κι αλλάζοντας τα 
χρώματα των νησιών, ανάμεσα στις εποχές, σα χαλιά. 
Εκπλήξεις περιμένουν τους πιο τολμηρούς που θα επι-
λέξουν να προχωρήσουν λίγο παραπάνω, όπως π.χ. στο 
δρυόδασος στην περιοχή των Λουτρών της Τήνου, στον 
λαβύρινθο με τα σκίνα και τις αρευτιές στον Αετό της 
Σύρου ή στις εναπομείνασες φίδες, ένα από τα αρχαιό-
τερα δέντρα του Αιγαίου, στο Όρος Πάπα της Αμοργού 
(όπου η πρόσβαση αποτελεί από μόνη της άθλο).

Βέβαια, δεν είναι όλα τα μονοπάτια έτσι. Κάποια εί-
ναι φτωχότερα σε μνημεία, κάποια είναι πιο καθαρά και 
ευδιάκριτα, ενώ άλλα χάνονται για το άπειρο μάτι, κά-
ποια είναι πιο βατά και εύκολα, ενώ άλλα τόσο επίπονα 
σκληρά που σε κάνουν να βλαστημάς για την επιλογή 
σου. Το σίγουρο, όμως, είναι πως η φυσική ομορφιά 
τους, η οποία αποτυπώνεται στις συνεχείς εναλλαγές 
του τοπίου, στη θέα προς τα γειτονικά νησιά, αλλά και 
στο ότι ανακαλύπτεις κομμάτια του νησιού που δεν 
μπορούσες καν να φανταστείς, συνθέτει ένα αποτέλε-
σμα γοητευτικό και όμορφο, προσφέροντας μια εσωτε-
ρική γαλήνη που δύσκολα βρίσκει κανείς. 

Όσον αφορά στις δυσκολίες των μονοπατιών, 
το πιο κοινό ...παραστράτημα που κάνουν οι επισκέ-
πτες-πεζοπόροι είναι ότι, βλέποντας τους χάρτες ή τις 
περιγραφές των μονοπατιών, έχουν την τάση να τα 
υποτιμούν. Αυτό είναι απολύτως λογικό, καθώς, συνη-
θισμένοι όπως είναι στις ορεινές διαδρομές ηπειρωτι-
κών βουνών, βρίσκουν τις διαδρομές σύντομες (δύσκο-
λα μια διαδρομή στις Κυκλάδες θα ξεπεράσει τις 4 ½ 
ώρες) και τις υψομετρικές διαφορές μικρές (συνήθως 
+/- 300μ.). Αυτό που δε λαμβάνουν υπόψη είναι το πολύ 
σκληρό κι έντονο ανάγλυφο και ο ήλιος που απειλεί με 
θερμοπληξία και ηλίαση στους καλοκαιρινούς μήνες, 
είναι παράμετροι σοβαρές και επικίνδυνες. Προσοχή, 
επίσης, χρειάζεται στα φίδια (το μόνο επικίνδυνο είδος 
είναι η οχιά) και στους ασπάλαθους!    

Σήμερα, μετά από επίμονες προσπάθειες συγκε-
κριμένων ανθρώπων και της Περιφέρειας (και πολύ 
λιγότερο των Δήμων, δυστυχώς), σχεδόν σε κάθε νησί 
υπάρχει ένα δίκτυο 7-15 σηματοδοτημένων μονοπα-
τιών, τα οποία προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία, αλλά συντηρούνται ελάχιστα λόγω έλλειψης 
κονδυλίων.   

Τα υπόλοιπα σβήνουν στη λήθη, καθώς η μη χρήση 
τους -και άρα, συντήρησή τους- επέτρεψε στη φύση να 
κάνει την αντεπίθεσή της και να τα ξανακάνει δικά της, 
με μόνο τις εκατέρωθεν ξερολιθιές να υποδεικνύουν 
κάποιες φορές την ύπαρξή τους. 

Με τον πεζοπορικό τουρισμό να αποτελεί ένα ταχέ-
ως αναπτυσσόμενο κομμάτι ποιοτικής ανάπτυξης, ίσως 
στο μέλλον να υπάρξει καλύτερη μέριμνα από τους 
φορείς για τα μονοπάτια των Κυκλάδων, πράγμα που 
όλοι ευχόμαστε! Εγώ, ούτως ή άλλως, θα περπατάω 
πάντα… Κάνει καλό στην ψυχή μου! Προς Κτικάδο, Τήνος

Σύρος
Από τον Κάμπο (μετά το Σα Μιχάλη) ξεκινάνε δύο κύρια μονοπάτια: το πρώτο 

κατεβαίνει δυτικά και, περνώντας δίπλα απ’ τον εξαιρετικού γεωλογικού ενδιαφέ-
ροντος Αερόλιθο, καταλήγει στην όμορφη παραλία της Λίας (25’-35’). Το δεύτερο 
συνεχίζει προς βορρά και διακλαδώνεται προς το Διαπόρι (το βορειότερο άκρο του 
νησιού – 1.10’) ή προς τις παραλίες Μαρμάρι, Μέγα Λάκκο και Γράμματα (30’-
45’). Οι διαδρομές αυτές θεωρούνται εύκολες και τα μονοπάτια είναι καθαρά και 
ευδιάκριτα. 

Από τον οικισμό Παπούρι ξεκινάει, με παλιά σκαλιά, μονοπάτι που πάει προς 
τις παραλίες Αετό και Βαρβαρούσα (1-1.30’). Είναι ευδιάκριτο μέχρι την τελευταία, 
εγκαταλελειμμένη αγροικία όπου χωρίζεται προς καθεμία παραλία. Δεν θα χαθείτε, 
αλλά ίσως παιδευτείτε λίγο. Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβείτε (ή να ανεβείτε επι-
στρέφοντας) από το ρέμα της Βαρβαρούσας. 

Τήνος
Από τα παραθαλάσσια Κιόνια ξεκινάει (δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο) γραφικό 

μονοπάτι προς τα χωριά Κτικάδο και Χατζηράδο (40’-50’). Αφού περιπλανηθείτε 
στα γραφικά σοκάκια τους, μπορείτε ή να επιστρέψετε από το ίδιο μονοπάτι ή να 
συνεχίσετε προς το χωριό Κάμπος, όπου ξεκινάει εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς 
μονοπάτι προς τα Λουτρά (35’-45’), μέσα σε δρυόδασος, παραδοσιακούς περιστερι-
ώνες και αρχαία υδραγωγεία. Από τα Λουτρά επιστρέφετε οδικώς.

Συνεχίζοντας το δρόμο της Μεγαλόχαρης, βρίσκεστε στη λεωφόρο των μονο-
πατιών, τον περίφημο Βαρύ, ένα φαρδύ λιθόστρωτο μονοπάτι που αποτελούσε την 
κύρια οδό μεταξύ του λιμανιού και της Ακρόπολης του Ξώμπουργκου (1.30’ τουλά-
χιστον μέχρι το μοναστήρι στην πίσω πλευρά του Ξώμπουργκου). Αν κάνετε λίγο 
κουράγιο και ανεβείτε μέχρι την κορυφή (+15’), θα περιπλανηθείτε στο παλιό φρού-
ριο και θα θαυμάσετε την εκπληκτική θέα! Η επιστροφή μπορεί να γίνει απ’ τον ίδιο 
δρόμο ή οδικώς απ’ τον Τριπόταμο.

Προς Διαπόρι, Σύρος

Σύριγγας, Σύρος

Μονοπάτια
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Σύμφωνα με 
τον ηλεκτρονικό 

Guardian, από το 
2002, μέσα σε μια δε-

καετία οι πωλήσεις των 
άλμπουμ στις Ηνωμένες 

Πολιτείες συρρικνώθηκαν 
σχεδόν κατά τα δύο τρίτα. Ο 

εβδομαδιαίος δείκτης πωλήσεων συνεχίζει την κατακόρυφη πτώση του 
φτάνοντας στις χαμηλότερες τιμές του από το 1991 που καθιερώθηκε να 
μετριέται με το σύστημα Nielsen SoundScan. “Το άλμπουμ πεθαίνει μπρο-
στά στα μάτια μας. Όλοι ενδιαφέρονται για τα σινγκλ και κανείς δεν έχει 
χρόνο να καθίσει και να ακούσει ένα έργο που διαρκεί μια και πλέον ώρα” 
γράφει ο μουσικός αναλυτής Bob Lefsetz. Υπ’  αυτές τις συνθήκες, για 
να κρατηθούν τα στατιστικά σε ανεκτό επίπεδο, αντί του παραδοσιακού 
τρόπου μέτρησης, έχει προταθεί η πώληση 10 τραγουδιών να αντιστοιχεί 
με εκείνη ενός άλμπουμ. 

Η τζαζ βέβαια δεν είναι ο καταλληλότερος χώρος για να μιλά κανείς με όρους 
αγοράς, αφού βλέπουμε να στηρίζεται ολοένα και περισσότερο είτε σε ανεξάρτη-
τες παραγωγές των ίδιων των καλλιτεχνών, που πολλές φορές μάλιστα γίνονται 
εφικτές με τη συνδρομή-συμμετοχή του κοινού (του λεγόμενου crowdfunding, 
με γνωστότερο το kickstarter), είτε σε μικρές εταιρίες που διευθύνονται από 
αφοσιωμένους θαυμαστές της. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ο τρομπετίστας 
Dave Douglas, που κλείνοντας πρόσφατα τα 50 είχε ήδη φτάσει στους 40 προ-

σωπικούς δίσκους και η εταιρεία του Greenleaf Music είχε ξεπεράσει τις 30 
κυκλοφορίες, αλλά και η φινλανδική TUM Records, η οποία από το 2002 που 
ξεκίνησε συνεχίζει να λειτουργεί με πυξίδα το μεράκι του δημιουργού της, του 
δικηγόρου Petri Haussila. Όπως μας είχε πει πριν από δυόμιση χρόνια “Θέλω να 
συνεργάζομαι μόνο με καλλιτέχνες που έχουν κάτι αυθεντικά δικό τους να πουν. 
Δεν με επηρεάζουν οι εμπορικές δυνατότητες… έχω την οπτική του λάτρη της 
τζαζ: παρουσιάζω ό,τι απολαμβάνω εγώ ο ίδιος και ό,τι πιστεύω ότι αξίζει να 
ακουστεί πιο ευρέως”. Μέσα από τέτοια κανάλια ήρθαν στην κυκλοφορία τρεις 
ηχογραφήσεις, που έχουν κοινό τους γνώρισμα ότι αναπλάθουν το έργο ισάριθ-
μων γνωστών δημιουργών που άμεσα ή έμμεσα σχετίζεται με την τζαζ.

Μέσω του kickstarter επιχείρησε να κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ του 
με την Bjorkestra ο σαξοφωνίστας Travis Sullivan κάπου στα μέσα του 2010. 
Το θυμάμαι καλά αφού ενθουσιασμένος από την πρώτη του δουλειά “Enjoy!”, 
είχα προσφερθεί να συμβάλω κι εγώ στην παραγωγή του με μερικά δολάρια… Η 
προσπάθεια όμως δεν καρποφόρησε, καθώς δεν μαζεύτηκε το απαιτούμενο ποσό 
και τελικά βγήκε μετά από τρία περίπου χρόνια από την εταιρεία Zoho Music. 
Η Bjorkestra είναι η μοναδική (εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω) big band που το 
ρεπερτόριό της βασίζεται αποκλειστικά σε συνθέσεις της Bjork. Τρία από τα 
τραγούδια του “I Go Humble”- (“Hyperballad”; “Hunter” και “Army of Me”) τα 
ξανασυναντήσαμε και στο “Enjoy!”. Σε αυτό το live, ηχογραφημένο το 2009 στο 
νεοϋορκέζικο Jazz Standard, η ορχήστρα εμφανίζεται σε μια πιο περιορισμένη 
σύνθεση (με 12 αντί για 18 μέλη), αλλά με το ίδιο rhythm section, λίγο-πολύ τους 
ίδιους βασικούς σολίστες και παρούσα και εδώ την εξαιρετική φωνητική ερμη-
νεία της Becca Stevens. Παρ’ όλο που δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις σε σχέση 
με το προηγούμενο, το άλμπουμ αφήνει την ίδια αίσθηση ευφορίας. Ο Sullivan 
γράφει εμπνευσμένες και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, δίνει στα τραγούδια νέες 
διαστάσεις, μέσω των αυτοσχεδιασμών τούς ανοίγει πρόσθετες δυναμικές και 
φτάνει σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα συνόλου, χωρίς να απομακρύνεται από την 
ουσία και το αρχικό πνεύμα 
των συνθέσεων. 

Keimeno:  
Βαγγέλης Αραγιάννης* 

www.jazzbuzz.gr

Ο Mark Masters με το πολυμελές Ensemble του ακολουθούν άλλη τακτική στο 
“Everything you did” (Capri records), που είναι αφιερωμένο στη μουσική που έγρα-
ψαν μαζί ο Walter Becker και ο Donald Fagen στην κοινή τους πορεία ως Steely 
Dan. Συνθέτης και ενορχηστρωτής με μακρά διαδρομή, ο Masters έχει εντρυφήσει 
στο ρεπερτόριο σημαντικών και αρκετά διαφορετικών μεταξύ τους προσωπικοτή-
των όπως ο Grachan Moncur III, ο George Gershwin, ο Jimmy Knepper, ο Dewey 
Redman και ο Duke Ellington. Έχοντας στη διάθεσή του καταπληκτικούς σολίστες 
όπως ο Tim Hagans, ο Gary Smulyan, ο Peter Erskine και ο Oliver Lake, αφήνει 
κατά μέρος στίχους και φωνητικά και εξερευνά με πρωτότυπο τρόπο τις χαρακτη-
ριστικές μελωδίες και τις πλούσιες αρμονίες δέκα πολύ γνωστών τραγουδιών των 
Steely Dan, κάποια από τα οποία τα ανασκευάζει εκ βάθρων. To “Do it Again” με το 
θέμα του παιγμένο από το φαγκότο του John Mitchell, μεταλλάσσεται σε πεδίο αυ-
τοσχεδιασμών για αγγλικό κόρνο (Sonny Simmons), άρκο κοντραμπάσο (Hamilton 
Price) και βαρύτονο σαξόφωνο (Smulyan). Με εξίσου ευφάνταστο τρόπο η μελω-
δία του “Charlie Freak” ακούγεται από τα χωρίς λόγια φωνητικά της Anna Mjoll 
με chamber jazz υπόκρουση και οδηγεί σε ένα modal σόλο από το τενόρο του Billy 
Harper. Όσο για το πασίγνωστο “Aja” γίνεται αγνώριστο με μια σύντομη εκτέλεση, 
που χαρακτηριστικό της είναι το έντονο κοντράστ ανάμεσα στο δυνατό σουινγκά-
ρισμα και τους ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς από την τρομπέτα του Hagans και 
το τρομπόνι του Dave Woodley και από την άλλη το θέμα του τραγουδιού που 
μπαίνει ενδιάμεσα με ένα λεπτό φύσημα του φαγκότου. Όπως έχει πει παλιότερα ο 
Hagans “ο Mark προσπαθεί να βρει το σημαντικότερο συναισθηματικό συστατικό 
κάθε κομματιού που ενορχηστρώνει”. Σ’ αυτή την προσπάθεια αποκαλύπτει ή εφευ-
ρίσκει αθέατες μέχρι τώρα πτυχές στη μουσική του διάσημου διδύμου.

Ο Yoron Israel είναι ένας session ντράμερ με εκτενέστατη δισκογραφία και 
μάλιστα κοντά σε χτυπητά ονόματα (όπως Joe Lovano, Kenny Burrell, Larry 

Coryell και Art Farmer). Αξιόλογη αλλά λιγότερο γνωστή είναι η προσωπική 
του πορεία. Η τελευταία (πέμπτη) δουλειά του με τίτλο “Visions” (Ronja Music 
Company) είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στη μουσική του Stevie Wonder. 
Επιλέγοντας ένα μικρό σχήμα, το κουαρτέτο High Standards, με τον Lance Bryant 
στο σαξόφωνο, τον Lazlo Gardony στο πιάνο και τον Ron Mahdi στο μπάσο, ο 
Israel σε γενικές γραμμές κρατά τη δομή των τραγουδιών (στην πλειοψηφία τους 
από το “Innervisions”, το Fulfillingness’ First Finale” και το “Songs in the Key 
of Life”). Τα αποδίδει όμως με έναν προσωπικό τρόπο, έτσι όπως τα άκουγε μέσα 
του εδώ και χρόνια, γράφει στο κείμενο που υπάρχει στο εξώφυλλο του CD. Ο 
γιορταστικός χορός του “Another Star” μετατρέπεται σε καθαρόαιμο σουίνγκ με 
όμορφους μελωδικούς αυτοσχεδιασμούς από το τενόρο του Bryant και το πιάνο 
του Gardony, ενώ στο τραγούδι που έδωσε τον τίτλο του στο CD (περιλαμβάνεται 
σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις), αντί των στίχων του Wonder ο Larry Roland 
απαγγέλλει ένα δικό του ποίημα, καθώς το σαξόφωνο παίζει το θέμα και αυτο-
σχεδιάζει. Το “All in Love is Fair” γίνεται παλιομοδίτικη τζαζ μπαλάντα, μετά 
από μια εισαγωγή του Israel με τα σκουπάκια, ο οποίος στο φιούζον “Contusion” 
βρίσκει την ευκαιρία να αφήσει το στίγμα του ντράμερ, τόσο στην ελεύθερη ει-
σαγωγή, όσο και στο κλείσιμο με ένα δυνατό σόλο. Ο Thaddeus Hoggarth, που 
συμμετέχει σε δύο κομμάτια, καταφέρνει με τη φυσαρμόνικά του να αποδώσει 
τα ηχοχρώματα της φωνής του Stevie Wonder στο “Passionate Raindrops” και 
με την κιθάρα του δυναμώνει το γκρουβ πάνω από την υποβόσκουσα σάμπα του 
“Bird of Beauty”. 

* Ο Βαγγέλης Αραγιάννης είναι ο εμπνευστής του Syros Jazz Festival που πραγμα-
τοποιείται, εδώ και τρία χρόνια, στη Σύρο με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτε-
χνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
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βιβλίο

Οι καιροί δύσκολοι. Τα αστικά κέντρα βρίθουν από ανθρώπους που ψάχνουν 
δουλειά και δεν βρίσκουν. Από άλλους που βρίσκουν και συμβιβάζονται, 
που σκύβουν το κεφάλι, σφίγγουν τα δόντια και καταπίνουν τις προσβολές, 
την αδικία και την εκμετάλλευση από ανθρώπους τόσο μικροπρεπείς και 
αδαείς που δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταλάβουν πως η λέξη “αφεντικό” 
δεν είναι τίτλος ευγενείας αλλά βρισιά στα χείλη των υπαλλήλων τους. Στην 
επαρχία τα ίδια... 

Αυτό που δεν κατανοούν όμως οι  άλλοι στην αντίπερα όχθη είναι πως ο 
συμβιβασμός για ανθρώπους που έχουν να θρέψουν οικογένειες, για συντα-
ξιούχους που πασχίζουν για ένα αξιοπρεπές τέλος, για φοιτητές που για να 
σπουδάσουν είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται, δεν είναι αδυναμία. Είναι 
η απτή απόδειξη της αντοχής τους, της δύναμής τους. Είναι ο πιασμένος 
σβέρκος, τα πονεμένα πόδια, οι κάλοι στα χέρια τους μετά από μια κου-
ραστική μέρα δουλειάς. Είναι η επιλογή τους. Η επιλογή που πήραν και 
παίρνουν μέρα με τη μέρα με μακροπρόθεσμο στόχο ένα καλύτερο μέλλον 
για τους δικούς τους ή για τους ίδιους. Είναι αυτό που τους καθιστά δοκιμα-
σμένους. Και είναι ακριβώς η ίδια δύναμη που θα τους καταστήσει ικανούς 
κάποια στιγμή να επιλέξουν ενστικτωδώς ένα άλλο είδος αγώνα.

Παρακάτω, παραθέτω δυο προτάσεις βιβλίων που θα μας θυμίσουν πως δεν 
είναι μόνο η δική μας γενιά που πασχίζει για κάτι καλύτερο κι απογοητεύε-
ται και αρχίζει πάλι από την αρχή. Μπορεί ο αντίπαλός μας να διαφέρει και 
φαινομενικά να μην έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, όμως η ουσία, η ανάγκη 
του ανθρώπου να αλλάξει τη ζωή του, παραμένει αναλλοίωτη.

Πρωτόπιασα τους Ανυπεράσπιστους του Δημήτρη Χατζή με αφορμή μια 
εργασία στο Πανεπιστήμιο και για να είμαι ειλικρινής σκέφτηκα “άντε πάλι, 
μια από τα ίδια, λες και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο 
παρά με την Κατοχή, τον Εμφύλιο και τους συγγραφείς της μεταπολεμικής 
γενιάς”. Πόσο -να το πω ευγενικά- άσχετη ήμουν! Από την στιγμή που πρω-
τοάγγιξα τα κιτρινισμένα φύλλα της παλιάς έκδοσης που μου δάνεισε μια 
θεία μου φιλόλογος,  μέχρι τη στιγμή που διάβασα την τελευταία σελίδα 
του μικρού βιβλίου, η ταπεινή μου ψυχή βίωνε μια αναπάντεχη ευτυχία. 

Για ένα καλύτερο

κεiμενο:  
Χρυσή Πυρουνάκηc b a

Οι Ανυπεράσπιστοι  του Χατζή είναι ο λόγος που ο άνθρωπος, όσα τεχνολογικά 
ευρήματα κι αν κατασκευάσει για την ψυχική του ευχαρίστηση και διασκέδαση, δεν 
θα πάψει ποτέ να γράφει και να διαβάζει βιβλία. Εφτά διηγήματα, εφτά ανθρώπινες 
ιστορίες, εφτά μικρά διαμάντια με ήρωες τραγικούς και ανυπεράσπιστους απέναντι 
στις ίδιες τους τις ψευδαισθήσεις, την αθωότητα τους, τις συγκυρίες, ήρωες καθημε-
ρινοί, απλοί, συνηθισμένοι, φτωχοί, με τις λέξεις του συγγραφέα να χαρίζουν στον 
αναγνώστη ένα πλούτο συναισθημάτων. Μπορείτε να βρείτε τους Ανυπεράσπιστους 
από τις εκδόσεις Ροδακιό.

“Ήταν τότε παράξενη. Είχε κάτι μέσα στα μάτια της - πότε τα φώτιζε κι άστραφταν πότε 
βασίλευε και χανόταν, σα να μην ήτανε τίποτα μέσα στα μάτια της. Ύστερα σαν περάσαν 
τα χρόνια αγοράσανε το σπιτάκι, δεν το χτίσαν μονάχοι τους. Το μαγαζάκι τους απόμεινε 
έτσι μικρό. Η Μαριάνα δεν έλεγε τίποτα πια και δεν το ζητούσε το τετράφυλλο το τρι-
φύλλι τις Κυριακές που ανεβαίναν στο λόφο. Σώπαινε - είχε σωπάσει η Μαριάνα. Καθό-
ντανε πάλι πιασμένοι απ’ το χέρι, κοιτούσανε κάτω την πόλη, μόνο το χέρι της, τόνιωθε 
δίπλα του, χάιδευε ακόμα, αργά, κουρασμένα, μηχανικά το χορτάρι. Ύστερα ήρθαν τα 
χρόνια της αγωνίας. Αυτή δε φαινότανε να φοβάται, να λυπάται πια.
- Δεν το βρήκαμε μεις το τετράφυλλο το τριφύλλι, είπε μια φορά. Η φωνή της δεν είχε 
παράπονο μέσα, δεν είχε στα μάτια της δάκρυα. Άπλωσε το χέρι της, μαραμένο πια και 
του χάιδεψε τα μαλλιά στο ασπρισμένο κεφάλι. Δεν το βρήκαμε μεις.”

Ένα ακόμα βιβλίο, που ευτυχώς έχω δει σε πολλές βιβλιοθήκες, δημόσιες και φί-
λων, είναι το Άρης ο Αρχηγός των Ατάκτων του Διονύση Χαριτόπουλου, από 
τις εκδόσεις Τόπος. Μια πραγματικά εκπληκτική δουλειά, η μεγαλύτερη ιστορική 
έρευνα που έγινε ποτέ για τον Άρη Βελουχιώτη, αυτόν τον τόσο αγαπημένο και τόσο 
μισητό, τον τόσο αγιογραφημένο και τόσο παρεξηγημένο, αναμφισβήτητα έναν από 
τους τελευταίους ίσως αυθεντικούς ήρωες της ελληνικής Ιστορίας.

“Όπου πήγε, πήγα. Έπρεπε να δω τους τόπους που έδρασε και να ακούσω τους αν-
θρώπους που τον γνώρισαν και έζησαν μαζί του. Το ευτύχημα είναι ότι στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970, που άρχισα την έρευνα, πρόλαβα εν ζωή τους περισσότερους από 
εκείνους που τον λάτρεψαν ή τον μίσησαν, που τον πολέμησαν ή υπήρξαν συναγωνι-
στές του. Έτσι, διασώθηκαν πολλά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, συμπεριφορές 
και ατόφιες φράσεις του, που αναπαράγονταν από στόμα σε στόμα, όπως το δημοτικό 
τραγούδι. Και είχα την τύχη να έχω σπουδαίους οδηγούς σε κάθε τόπο. Άλλο είναι 
να πηγαίνεις ψάχνοντας και άλλο να σε ξεναγούν στο πρώτο αντάρτικο λημέρι του 
Παρνασσού οι καπετάνιοι Περικλής και Νικηφόρος. Άλλο να χαζεύεις το βουνό από 
μακριά και άλλο να σου δείχνει ο μαυροσκούφης Κατσαντώνης τα περάσματα της 
Χελιδόνας.”

αύριο

se

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 Περιβόλι
Ακολουθήστε το νερό της πη-
γής και θα βρεθείτε σ’ενα μο-
ναδικό περιβάλλον. Σπιτικές 
γεύσεις στη σκιά μιας αιωνό-
βιας κληματαριάς με θέα τα 
νησιά του Αιγαίου.
Καρδιανή, 6945 987460
Καφέ-Εστιατόριο
Το θαλασσάκι 
Υστέρνια, 22830 31366 
Εστιατόριο
Το κουτούκι της 
Ελένης 
Χώρα, 22830 24857 
Ταβέρνα
Το Πέτρινο 
Χώρα, 22830 41940 
Εστιατόριο

διασκέδαση
La Strata 
Χώρα,22830 25977 
Cafe
Sivilla 
Χώρα, 22830 22511 
Cafe-Bar
Αερικό 
Μέση, 22830 41569 
Cafe-Bar
Αιολία 
Χώρα, 22830 25615 
Cafe
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
Δωδώνη 
Χώρα, 22830 25855 
Cafe-Παγωτό
Έναστρον 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22326 
Cafe-Bar
Εξωμεριά 
Υστέρνια, 22830 31552 
Cafe-Bar
Κουρσάρος 
Χώρα, 22830 23963 
Bar
Κυριακάτικο 
Χώρα, Γ. Πόμερ - Γ. Γάφου, 
22830 22606 
Καφενείο
Λαμαρίνα 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22172 
Cafe-Bar
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
Πρωινά, καφές, ούζο, ποικιλί-
ες, γλυκά παραγωγής μας. Το 
Ξέμπαρκο ανανεώθηκε και 
με νέα διεύθυνση προσφέρει 
πολύ καλή ποιότητα σε προ-
σιτές τιμές.
Χώρα, Ακτή Έλλης 1, 
22830 22860 
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

Πάρος
γεύση
Aeoli 
Παροικιά, 22840 24429 
Πιτσαρία
Apollon 
Παροικιά, 22840 21875 
Garden restaurant
Ergon
Παροικιά, 22840 23303
Deli & Cuisine 
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

Vicky’s ice cream

Γουστόζικο και χαριτωμένο 
μαγαζί δίπλα στο Κάστρο 
της Αντιπάρου. Εχει γευστικό 
(μμμμ!!) χειροποίητο παγωτό 
ημέρας από ποιοτικές πρώτες 
ύλες. Απολαύστε τα και στη 
δροσερή αυλή του καφέ Ναυ-
άγιο, μαζί με άλλες λιχουδιές.
Αντίπαρος, 22840 61012
Παγωτό
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
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
Ιδέα 
Παροικιά, πλ. Εκατονταπυ-
λιανής, 22840 21038 
Cafe-Bar
Τακίμι 
Πλ. Νάουσας 
Παραδοσιακό καφενείο
Η πεζούλα της
λιχουδιάς
Λεύκες, 22840 43189 
Παραδοσιακό Καφενείο
Συμπόσιο 
Παροικιά, 22840 24147 
Cafe

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
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
Ανεμολόγιο
Ερμούπολη,  Εμ. Ροΐδη 9 
22810 79696  
Εστιατόριο
Αρχονταρίκι
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 86771 
Εστιατόριο
Αρχονταρίκι θάλασσα   
Φοίνικας, 22810 45049 
Εστιατόριο
Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325 
Εστιατόριο
Δια Χειρός 
Φοίνικας, Λιμανάκι,
 22810 42301 
Εστιατόριο
Δυο τζιζίκια 
στ’ αρμυρίκια

Δοκιμάστε φρέσκα θαλασσινά, 
ποικιλία από σαλάτες, ορε-
κτικά και τοπικά εδέσματα, 
φτιαγμένα με τα καλύτερα υλι-
κά. Απολαύστε το γεύμα ή το 
δείπνο σας δίπλα στο κύμα! 
Κίνι, 22810 71151 
Εστιατόριο 
Ελιά
Ερμούπολη, Χίου 32, 
πλ. Μιαούλη, 
22810 76301 
Bar-Restaurant
Η στρίγγλα που’φαγε 
αρνάκι
Αζόλιμνος, 22810 81588
Εστιατόριο
Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150 
Εστιατόριο 
Μάραθος
Ερμούπολη, 

Δ. Βικέλα 3 & Γραβιάς, 
22810 88866 
Υγιεινή διατροφή
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
Σάββας    
Γαλησσάς, 2281042998 
Ταβέρνα
Στα Βαπόρια
Ερμούπολη, Αγ. Νικόλαος,
22810 76486
Εστιατόριο-Καφέ
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
Ταρσανάς    
Ερμούπολη, 
Ηρώων Πολυτεχνείου 13 
22810 82805
Ταβέρνα
Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία, 
22810 82994 
Ψητοπωλείο
Της Φιλομήλας

Αζόλιμνος, 22810 62088 
Εστιατόριο
Το Ακρογιάλι
Κίνι, 22810 71539 
Εστιατόριο
Το Καστρί
Ερμούπολη, Πάρου 13,
22810 83140 
Εστιατόριο

se εάν επιθυμείτε να σας συμπεριλάβουμε στον Οδηγό Νησιών  
στείλτε τα στοιχεία σας με e-mail στη διεύθυνση: guide@serious.gr  
ή με fax στον αριθμό: 22810 79409

οδηγός νησιών
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Το μικράκι... 
που μεγάλωσε
Ερμούπολη, Θερμοπυλών & 
Φολεγάνδρου, 22810 85840 
Μεζεδοπωλείο
Το Πέτρινο
Ερμούπολη,  Κλ. & Κυπ. 
Στεφάνου 9, 22810 87427 
Ταβέρνα
Φραγκοσυριανή
Άνω Σύρος, Πλ. Βαμβακάρη, 
22810 84888
Μεζεδοπωλείο

διασκέδαση
Angelico
Γαλησσάς, 2281043403
Cafe_Bar
Baba bar
Ερμούπολη, Μήλου 1,
Bar
Boheme del mar
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83354 
Cafe-Bar
Cafe Plous
Ερμούπολη, Απόλλωνος 2
22810 79360 
Cafe
Cocoon
Ερμούπολη, 22810 85270 
Cafe
Cozy
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83991 
Cafe-Bar
Cafe Greco
Ερμούπολη, 22810 81513 
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.
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388 
Café & more
Daidadi Gelato
Ερμούπολη, Λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
Jar
Ερμούπολη, 
Εμ. Ροΐδη 16,
22810 79225 
Cafe
Kοuchico bar

Ο καλύτερος espresso 
της πόλης και τα 
πιο δροσερά cocktails.
Ερμούπολη, 
Εμμ. Ροΐδη & Σουρή, 
22813 00880
Cafe-Bar

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
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
Αγορά    
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 76500 
Μπυραρία
Απανωχωρίτισσα    
 Άνω Σύρος, Πλ. Αγ. Αντωνί-
ου, 6971757873 
Παραδοσιακό Καφενείο

Αργώ
Γαλησσάς, 
22810 45117
Καφέ-Ουζερί
Δημαρχείο    
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
Καφενείο-Αναψυκτήριο
Ελληνικό Καφενείο    
Ερμούπολη,  
Κων. Καραμανλή & Άννης 
Κουτσοδόντη,
22810 89248
Καφέ - Εστιατόριο
Λαουτάρι
Ερμούπολη, Θερμοπυλών 18, 
22810 79667 
Καφενείο - Μεζεδοπωλείο
Παλιακό    
Φοίνικας, 
22810 45034 
Παραδοσιακό Καφενείο
Συριανών 
Καφεποτείο
Άνω Σύρος, Δομ. Βεντούρη 7,
6936 565670     
Παραδοσιακό Καφενείο
Το Κάλλιστον
Ερμούπολη, 
Κυπ. & Κλ. Στεφάνου 7, 
22810 76511 
Cafe-Bar
Ότι..Τι
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
Φεγγάρι        

Ελάτε για σπιτικά γλυκάκια 
και λεμονάδες, καφεδάκια, 
παγωτάκια, μπυρίτσες, ποτά-
κια, ρακές και εκλεκτά μεζε-
δάκια. Με θέα την Ερμούπο-
λη και το Αιγαίο, από τις 10 το 
πρωί μέχρι αργά το βραδάκι.
Άνω Σύρος, Πιάτσα
22814 00081 
Cafe-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 Παραδοσια-
κών Επαγγελμάτων
Άνω Σύρος, 22813 60952 
Μουσείο
Εκκλησιαστικό 
Μουσείο 
Μονής Καπουτσίνων
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
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Σύρος
Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας, Εστιατόριο 

"Η Στρίγγλα που' φαγε αρνάκι" Άνω Σύρος Μίνι Μάρκετ, 

Ψιλικά “Η Καμάρα”, Cafe-bistro Φεγγάρι

Ερμούπολη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, 

Θέατρο Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, 

Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Cafe Belle Époque, Cafe Jar, Cafe Plaza, Cafe-bar 

Boheme del Mar, Cafe-bar Ότι..τι, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Γρηγόρης 

Μικρογεύματα,  Γλυκοπωλείο-Ουζερί Στης Νινέττας, Bar-Restaurant Ελιά, 

Εστιατόριο Καστρί, Μάραθος, Οινοπνευματοπωλείον Κριτσίνη, Ταξιδιωτικό 

πρακτορείο TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, Ταξιδιωτικό 

πρακτορείο Γαβιώτης, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Hondos Center, 

Super Market Βιδάλης, Everest, Δάφνη Βέλλη

Ποσειδωνία Πρίντεζης Store

Μύκονος
Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Art Shop Triciclo, 

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

Αντίπαρος Vicky's Ice Cream

Τήνος
Πύργος Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο Χώρα Ίδρυμα Τηνιακού 

Πολιτισμού, Super Market Βιδάλης, 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), 
Music Corner (Πανεπιστημίου και Μπενάκη)

Zητήστε μας 
το serious

> info@serious.gr

> 22810 79449




