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Πλανεύτρα Απάνω Μεριά

English version inside!
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περιεχόμενα

το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο του 

Βασίλη Ευδοκιά

Ο Βασίλης Ευδοκιάς γεννήθηκε το 1989 

στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του τμήματος 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 

Ερμούπολη της Σύρου.

Η τέχνη ως μορφή έκφρασης και επικοινωνίας τον 

γοήτευσε από νεαρή ηλικία. Δραστηριοποιείται στο 

χώρο του κινουμένου σχεδίου, της διαφήμισης και 

της εικονογράφησης ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και 

φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης 

έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε εργαστήρια 

κινουμένων σχεδίων για παιδιά και ενήλικες.

04 // Ατζέντα 

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

06 // Η παράφορη δύναμη του σινεμά 

08 // Τέχνη για πάντα

Στη Σύρο αυτό το καλοκαίρι θα βρεις κάτι να 

κάνεις

10 // Κυκλαδίτικα προϊόντα, νόστιμα γευστικά 

χαϊκού. Ο Δημήτρης Ρουσουνέλος, συλλέγει τα 

πιο ιδιαίτερα προϊόντα των Κυκλάδων

14 //  Πλανεύτρα Απάνω Μεριά

Ένα δίκτυο ανθρώπων έχει αναλάβει την προ-

στασία της

16 // Μεταξύ μύθου και πραγματικότητας 

Αφιέρωμα στην Απάνω Μεριά της Σύρου

18 // Dancefest στο ...ίδιο πάτωμα

20 // Design ποτισμένο με αλμύρα 

To Serious παρουσιάζει 4+1 πρόσωπα που μας 

κάνουν περήφανους

24 // Το ταξίδι της Τέχνης

Από τη Σύρο ως τη Μύκονο, την Πάρο και την 

Τήνο

26 // Πώς οι Έλληνες ηλεκτρονικοί συνθέτες 

του ‘80 αναγνωρίζονται ετεροχρονισμένα

Αναδρομή του Γιώργου Μανίνη

28 // Ας διαβάσουμε...

Προτείνει η Χρυσή Πυρουνάκη

30 // Άνδρας δίχως όνομα..

Στοχασμοί του Νικόλα Αλλοτινού

31 // English Version

32 // Routes in Marpissa & Phantasma Art 

Experience 

33 // Open Art at Syros

34 // Eye’s Walk Digital Festival

35 // Syros International Film festival

36 // Οδηγός Νησιών / Guide

24
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Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν

Τεύχος #36
Ιούλιος-Αύγουστος 2017

Υπεύθυνη σύνταξης 
Τζένη Παπαζιού

Σύμβουλοι έκδοσης
Νικόλας Καμακάρης

Γιώργος Πυρουνάκης

Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου

Σπήλιος Πέτζας

Επιμέλεια  κειμένων
Γεωργία Ματσούκα

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Γιάννης Βαβίτσας

Πάνος Δραμυτινός
Φοίβος Καλλίτσης

Χαρά Λεδάκη
Γιώργος Μανίνης

Ναταλία Παπαδοπούλου
Χρυσή Πυρουνάκη 

Δημήτρης Ρουσουνέλος
Αλκμήνη Ψιλοπούλου

Εικονογράφηση
Βασίλης Ευδοκιάς 
Πάνος Δραμυτινός

Φωτογραφίες
Γιάννης Βαβίτσας

Έκδοση
Serious

Καραολή & Δημητρίου 14
Ερμούπολη 84100, Σύρος 

Τ. 22810 79449  
www.serious.gr
info@serious.gr

Εκύπωση
Αρβανιτίδης ΑΒΕΕ

Η δημιουργία καλά κρατεί. Με ή χωρίς αιγίδα, με ή χωρίς κεντρική υποστήριξη αλλά σίγουρα με το 

μείγμα αυτό που λέγεται αγάπη και μεράκι για κοινούς στόχους. Κάπως έτσι και οι ...σελίδες του φετινού 

καλοκαιριού γεμίζουν με όνειρα, προσδοκίες και βεβαιότητα ότι μπορούμε και πρέπει ανεξάρτητοι να 

προχωρήσουμε μπροστά χαράσσοντας το δικό μας μονοπάτι. Και επειδή όλα γύρω γίνονται φτωχότερα 

έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία όσοι αντέχουν να δημιουργούν με την ίδια ποιότητα. 

Είναι μεγάλη τύχη να κάνεις αυτό που αγαπάς και ακόμα μεγαλύτερη όταν το αγαπάνε κι άλλοι. Επίσης, 

όταν δε σε νοιάζει το όνομα στη μαρκίζα είσαι και ελεύθερος να δημιουργείς όμορφες συνθήκες για να 

ανθίζουν γύρω σου λουλούδια - ταλέντα που θα αφήσουν αποτύπωμα για το οποίο θα σου μείνει μόνο 

η υπερηφάνεια. Κάποια τέτοια διαμάντια βρίσκουν στο Serious το χώρο τους και εμείς όλο και πιο 

σταθερά, με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά, μπαίνουμε στις πολυτιμότερες αποσκευές των ανθρώπων, 

αυτές των διακοπών. 

Τζένη Παπαζιού
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σημεία διανομής
ΣΥΡΟΣ: Αζόλιμνος Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας Άνω Σύρος Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά 
“Η Καμάρα”, Για δε, Μaison de Μεζέ Cafe-bistro Φεγγάρι Ερμούπολη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, Θέατρο Απόλλων, Κιν/φος Παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, 
Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Δάφνη Βέλλη, Cafe Στα Βαπόρια, Cafe Django, Cafe Jar, 
Cafe Plaza, Cafe Belle Epoque, Cafe-bar Boheme del Mar, Cafe-Bar Kouchico, Καφέ-
Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Μελίκρατον, Εστιατόριο Καστρί, 
Εστιατόριο Avant Garden, Γρηγόρης Μικρογεύματα, Everest, Οινοπνευματοπωλείον 
Κριτσίνη, Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Βασιλικός, 
Ταξιδιωτικό πρακτορείο Γαβιώτης, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Galera, Επιβατικός 
Σταθμός Λιμένος Σύρου, Hondos Center, Super Market Βιδάλης 
Ποσειδωνία Πρίντεζης Store, Perroquet Tranquille
ΜΥΚΟΝΟΣ: Χώρα ΚΔΕΠΑΜ, Art Shop Triciclo, Cafe-bar Galleraki, Island 
Myconos Travel, Cine Manto Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο 

ΠΑΡΟΣ: Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe-bar 
Yiannis, Coffee Island, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Meltemi, Ταξιδιωτικό πρακτορείο 
Avant, Περίπτερο Διανομής Τύπου, Super Market Βιδάλης Νάουσα Καφενείο Τακίμι 
Αντίπαρος Vicky’s ice cream
ΤΗΝΟΣ: Κάμπος Μουσείο Κώστα Τσόκλη Πύργος Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο 
Χώρα Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Cafe-bar Αλλού, Cafe Μονοπώλιο, Μικρό 
Καφέ, Καφενείο Κυριακάτικο, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Αλοιμόνου, Ταξιδιωτικό 
πρακτορείο Malliaris Travel, Super Market SYNΚA 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Καμάρι Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Classico Restaurant 
Φηρά Βιβλιοπωλείο Book & style, Café Classico, Café Diverso, Café-bar The pure, 
Canava Roussos, Μεγαλοχώρι Οινοποιείο Μπουτάρη
ΑΘΗΝΑ: Ταβέρνα του Οικονόμου (Άνω Πετράλωνα), Music Corner (Πανεπιστημίου 
& Μπενάκη)
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Κέα
Η Αγνή Στρουμπούλη 
αφηγείται λαϊκά παρα-
μύθια και ο Σταύρος 
Παργινός συνοδεύει με 
το βιολοντσέλο του. Στο 
Μυλοπόταμο στις 12.30 
στο πλαίσιο της 15ης 
Γιορτής Παραμυθιών

23
Σαντορίνη
Η βραβευμένη χορο-
θεατρική παράσταση 
Medusa από την 
ομάδα Ακροποδητί στο 
Santorini Arts Factory 
στις 21.30

09

Άνδρος
Ο Νίκος Πορτοκάλο-

γλου και οι Ευγε-
νείς Αλήτες σε μια 

μοναδική εμφάνιση 
στο Ανοιχτό Θέατρο 

Άνδρου στις 21.00

17
Σύρος
Η ομάδα χοροθεάτρου 
cieLaroque από την Αυ-
στρία παρουσιάζει το έργο 
“Chameleon of  Arabian 
Nights” στο Κέντρο Χορού 
Ακροποδητί στις 22:30

19

Σύρος
Ο Θεατρικός Πολιτι-
στικός Όμιλος Σύρου 
“Απόλλων” παρουσιάζει 
τη Θαλασσινή Πολιτεία 
του Νίκου Σφυρόερα στο 
Θέατρο Απόλλων στις 
21.00

03

Μύκονος
Έκθεση φωτογραφίας 
της πρώτης ελληνίδας 
φωτογράφου Μαίρης 

Παρασκευά στην Δημο-
τική Πινακοθήκη Μυκό-
νου, από 14 Ιουλίου έως 

10 Αυγούστου25

Πάρος
Τζαζ συναυλία από το 
Paris Paros Quartet στο 
Holland Tunnel Gallery 
στις 21.30, στο πλαίσιο 
του MAM Festival

20

Πάρος
Έναρξη του 8ου 

τριήμερου βιωματικού 
φεστιβάλ “Διαδρομές 
στη Μάρπησσα” στον 

ομώνυμο παραδοσιακό 
οικισμό της Πάρου

25

Ιούλιος Αύγουστος

Σύρος
Η όπερα Madama 
Butterfly του Puccini 
παρουσιάζεται στο 
Θέατρο Απόλλων στις 
20.30, στο πλαίσιο του 
13ου Φεστιβάλ Αιγαίου

17

Σύρος
Μουσική με το συγκρό-
τημα Ώτα Ακούειν στο 

Ενυδρείο Κινίου στις 
21.30, με ελεύθερη 

είσοδο

29

Μύκονος
Η τραγωδία “Επτά επί 
Θήβας” του Αισχύλου 

από το Κρατικό Θεάτρο 
Βορείου Ελλάδος 

στο Ανοιχτό Θέατρο 
Άνδρου στις 21.00

0
8

Σύρος
Συναυλία στον 
Καθεδρικό Ναό Αγ. 
Γεωργίου στις 20.00, 
στο πλαίσιο του 1ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ 
Εκκλησιαστικού 
Οργάνου

21

se se

Σύρος
Οι Rebetien με ρεμπέ-

τικα τραγούδια και 
παραδοσιακή μουσική 

στο γήπεδο μπάσκετ 
Πάγου στις 21.15, στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ 

Ακορντεόν

0
4 Σύρος

Έκθεση φωτογραφίας 
με τίτλο “Ελληνική 
Ακτοπλοΐα 1945-1995” 
στην Έπαυλη Τσιροπινά 
στην Ποσειδωνία, από 
10 Ιουλίου έως 31 
Αυγούστου

06

Νάξος
Έκθεση πέντε καλλιτε-
χνών και καλλιτεχνιδών 
από διαφορετικές χώρες 
με τίτλο Phantasma 
στον Πύργο Μπαζαίου, 
έως και τις 28 Σεπτεμ-
βρίου

11 Σύρος
Η Φωτεινή Βελεσιώτου 
τραγουδάει τις Μούσες 
του Ρεμπέτικου στην 
Έπαυλη Τσιροπινά στις 
21.30 12

Σύρος
Ο Μύρωνας Στρατής 
και ο Ησαΐας Ματιά-
μπα σε ένα νεανικό 
μουσικό πρόγραμμα 
στην πλατεία Μιαούλη 
στις 21.00

27
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Φτάνοντας αισίως στην πέμπτη του 
διοργάνωση, το Διεθνές Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου της Σύρου φιλοδοξεί να 
αποτυπώσει στο φετινό του πρόγραμμα 
τις διαφορετικές αποχρώσεις της αμερι-
κανικής φράσης “Cracking Up” – μια 
φράση που παραπέμπει τόσο στο διατα-
ραγμένο όσο και στο ξεκαρδιστικό, αλλά 
και σε κάθε τι που γκρεμίζει τη σταθε-
ρή αντίληψή μας για την κανονικότητα. 
Το θέμα αυτό γίνεται η αφετηρία για να 
εξερευνήσουμε μαζί την παράφορη, ξέ-
φρενη και ζωογόνο δύναμη του να βλέ-
πεις και να κάνεις σινεμά. Το πρόγραμμα 
ταινιών, περφόρμανς και εργαστηρίων, 
καθώς και οι μοναδικές τοποθεσίες, μας 
καλούν να ξανασκεφτούμε τα όρια του 
κινηματογράφου, μέσα από μια ασυνή-
θιστη εμπειρία που απευθύνεται σε όλες 
μας τις αισθήσεις ταυτόχρονα. 

Για άλλη μια χρονιά, το SIFF συνδέεται 
με τη Σύρο αξιοποιώντας για τις προβολές 
του μια σειρά από πολλούς διαφορετικούς 
χώρους του νησιού, μέσα και έξω από την 
Ερμούπολη. Οι χώροι προβολών φέτος θα 
είναι, μεταξύ άλλων το ναυπηγείο του Ταρ-
σανά, η παραλία Κόμητο, το παλιό βυρσο-
δεψείο, ο θερινός κινηματογράφος Παλλάς, 
η αυλή της εκκλησίας του Αγίου Αθανασί-
ου, το ντράιβ ιν στη Ποσειδωνία, το λατο-
μείο της Σύρου.   

Φέτος το καλοκαίρι, το φεστιβάλ κινη-
ματογράφου της Σύρου περιλαμβάνει:
• Λευκή επιταγή στη σκηνοθέτιδα της αβάν-
γκαρντ Μartha Colburn και εργαστήρι 
stop-motion animation.
• Λευκή επιταγή στον ανθρωπολόγο και σκη-
νοθέτη Philip Cartelli και στη Mariangela 
Ciccarello, που θα επιμεληθούν ένα πρό-
γραμμα προβολών και θα παρουσιάσουν τα 
works-in-progress τους.

• Μια οπτικοακουστική παράσταση από 
τους Elektronik Meditation (μια συνεργα-
σία του Γιάννη Αναστασάκη και της Σαβί-
νας Γιαννάτου).
• Επιστροφή στο Drive In Cinema του 
SIFF, με την προβολή δύο ταινιών: ενός 
ελληνικού φιλμ νουάρ και του “Hδονοβλε-
ψία” (Peeping Tom, 1960), μιας κλασικής 
ταινίας για τη διαστροφή. 
• Ο παγκοσμίως γνωστός DJ και μουσικός 
παραγωγός Yves Tumor παρουσίαζει τη 
μουσική που έγραψε έπειτα από ανάθε-
ση του SIFF για την προβολή της κλασι-
κής ιαπωνικής βωβής ταινίας “A Page of 
Madness” (1926), σε μια μοναδική ζωντανή 
περφόρμανς.
• Το φεστιβάλ θα κλείσει σε μια πολύ ιδι-
αίτερη τοποθεσία, στο λατομείο της Σύρου, 
με μια περφόρμανς εμπνευσμένη από την 
ινδονησιακή παράδοση του γκαμελάν. 
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Άντης Σκορ-
δής, η ορχήστρα Γκαμελάν της Σύρου, 
Mike Cooper και Xavier Querel.

Επίσης, την 1 έως 20 Ιουλίου 2017, 
το SIFF διοργανώνει σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το εργαστήριο 
“Volume I”. Στο πλαίσιο αυτού του εργα-
στηρίου, το στούντιο design “Diplomates” 
ανασυστήνει το Kassandras, το αστικό και 
κοινωνικό του εργαστήριο, προσαρμόζο-
ντάς το στα τοπικά χαρακτηριστικά του 
νησιού και στις ανάγκες του 5ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου. Για 
δύο εβδομάδες, το εργαστήριο θα συλλά-
βει και θα εφαρμόσει τον σχεδιασμό και 
την παραγωγή του κεντρικού περιπτέρου 
του φεστιβάλ, μια σειρά από αρχιτεκτονι-
κά αντικείμενα μικρής κλίμακας και άλλες 
παρεμβάσεις στο φυσικό και κοινωνικό πε-
ριβάλλον του φεστιβάλ.

SIFF
Η παράφορη 

δύναμη 
του σινεμά
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Γεωργία Ματσούκα
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Ορχήστρα των Κυκλάδων, με την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του Νίκου Κυπουργού και τη συμβολή 
της Λένας Χατζηγρηγορίου στη μουσική επιμέλεια. 
Θα απολαύσουμε τον λιτό και μεστό μουσικό λόγο 
του Αλκίνοου Ιωαννίδη και μάλιστα σε έναν και-
νούργιο πολιτιστικό χώρο της Σύρου. Ο χώρος εκ-
δηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρουσσών 
εγκαινιάστηκε πρόσφατα και είναι μια περιποιημέ-
νη υπαίθρια φυσική σκηνή, ανάμεσα σε δέντρα και 
ξερολιθιές, που θέλει να φιλοξενεί εκδηλώσεις.

Στις αρχές του Αυγούστου (έως 5/8) το ακορ-
ντεόν αναγεννάται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Ακορντεόν. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από το 
πρώτο φεστιβάλ ακορντεόν, κι από τότε το ραντε-
βού ανανεώνεται κάθε χρόνο. Φέτος, στο φεστιβάλ 
συμμετέχουν πολοί έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες 
που θα παρουσιάσουν ένα οδοιπορικό μεταξύ Ελ-
λάδας και Γαλλίας, ξεκινώντας το ταξίδι τους από 
την Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία. Συναυλί-
ες, συναντήσεις και σεμινάρια με επίκεντρο αυτό 

το πολυόργανο, θα μας χαρίσουν μια πανδαισία σε 
λαϊκές και όχι μόνον μουσικές, από το ρεμπέτικο 
μέχρι τη γαλλική musette.

Οι ακορντεονίστες θα φιλοξενούνται στην 
έπαυλη του Αγίου Παύλου στη Ποσειδωνία, όπου 
και οι αίθουσες των σεμιναρίων, η έκθεση των μου-
σικών οργάνων και ο χώρος επισκευής τους, αλλά 
και ο χώρος γαστριμαργικών απολαύσεων, στον 
κήπο της έπαυλης.

Τέχνη για πάντα!

Χώρος πολιτιστικού βρασμού η Σύρος, η άυλη 
κληρονομιά του μέλλοντος της. Αποδεικνύει 
κάθε χρόνο ότι τα πολιτιστικά πράγματα μπο-
ρούν να γίνονται ερήμην των χαλεπών καιρών 
και των πρακτικών φραγμών που απορρέουν 
από το μίζερο χρώμα του κεντρικού δελτίου 
ειδήσεων. Μεγάλη αντίθεση στη μεγάλη εικό-
να, ωστόσο η ανατροπή κάνει το ενδιαφέρον 
στην Τέχνη.

Όποια στιγμή και να βρεθεί κανείς στη Σύρο, 
κάθε εποχή, όλο κάτι γίνεται, όλο κάποιος οργα-
νώνει κάτι. Τόσο λίγοι άνθρωποι, τόσες πολλές 
καλές ιδέες. Ντύνεσαι και πας. Κι όταν επιστρέ-
ψεις είσαι λίγο πιο γεμάτος στην ψυχή είτε γιατί 
σου άρεσε αυτό που βίωσες είτε μόνο και μόνο 
γιατί συνέβη και σε έβγαλε περιστασιακά αλλά 
αβίαστα από την ασχήμια της βιοπάλης. Σχετικά 
πρόσφατη έρευνα κοινού έδειξε ότι μια πληθυ-
σμιακά δυσανάλογη μερίδα των κατοίκων του 
νησιού ασχολούνται με πολιτιστικές δράσεις ως 
γεννήτορες Τέχνης ή ως διοργανωτές. Σε αυτούς, 
προστίθενται δημιουργοί από την Ελλάδα και 
τον κόσμο που επιμένουν να περάσουν από τις 
σκηνές και τις αίθουσες της. Για ένα τόσο μικρό 
νησί, που μάλιστα υφίσταται την παθογένεια της 
νησιωτικότητας, είναι μεγάλη ιστορία. Γράφει 
ξανά τη μεγάλη του ιστορία.

Το καλοκαίρι, δε, απόγειο και έξαρση φεστι-
βάλ, συναυλιών, εικαστικών εκθέσεων, θεατρι-
κών παραστάσεων. Κάτοικοι κι επισκέπτες απο-
λαμβάνουν την πολυχρωμία των τεχνών: υψηλή 
ή λαϊκή, ποιοτική ή εμπορική (sic), σημασία έχει 
ότι όλες οι Μούσες υπερίπτανται πάνω από τη 
συριανή γη. Ξεχωρίζουμε εκδηλώσεις που προ-
βλέπονται να γίνουν αγαπημένες στιγμές.

Για τον Μάνο Ελευθερίου
Στο πρόγραμμα του φετινού Σύρος Πολιτι-

σμός, το πρώτο που σου κεντρίζει την προσοχή 
είναι η προσωπογραφία του Μάνου Ελευθερίου 
στο εξώφυλλο, δια χειρός του ιδιαίτερα ταλα-
ντούχου Θωμά Σταρίδα. Για την ιστορία, ο πίνα-
κας εκτέθηκε στο Θέατρο Απόλλων για πρώτη 
φορά πριν λίγα χρόνια -κατά τη διάρκεια της 
πρώτης συναυλίας της Ορχήστρας Κυκλάδων, 
που τότε έκανε αφιέρωμα στο έργο του Μάνου 
Ελευθερίου- έχοντας δημιουργηθεί ειδικά για 
την περίσταση. 

Αφιέρωμα στον συριανό δημιουργό κά-
νει φέτος η Ρίτα Αντωνοπούλου, που θα την 
απολαύσουμε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο 

Απόλλων. Πρόκειται για έναν μουσικό περίπατο 
στο έργο του Μάνου Ελευθερίου, “που σφράγι-
σε την πνευματική ζωή της Ελλάδας κυρίαρχα 
από τη Μεταπολίτευση κι έπειτα”, όπως αναφέ-
ρουν οι διοργανωτές. “Για να τραγουδήσουμε, 
να νιώσουμε, να μιλήσουμε όπως μόνο αυτή 
η μουσική, η ποίηση και οι στίχοι του Μάνου 
Ελευθερίου μπορούν να καταφέρουν. Τραγούδια 
παλιά και νέα, τραγούδια δοσμένα με αγάπη και 
αλήθεια”.

Νωρίτερα, 6-13 Ιουλίου, ένα πολιτιστικό 
γεγονός – ιστορική παρακαταθήκη για τη Σύρο: 
η έκθεση “Φωτογράφοι της Σύρας, αστικά 
πορτραίτα, 1860-1930” που περιλαμβάνει μια 
ενότητα φωτογραφιών από τη συλλογή του 
Μάνου Ελευθερίου, στην αίθουσα Βάτη. Με τη 
γενική επιμέλεια της ιστορικού Τέχνης Μαρίας 
Θηρεσίας Δαλεζίου, θα παρουσιαστεί η αστική 
φωτογραφική προσωπογραφία, δηλαδή η επαγ-
γελματική φωτογραφία, η οποία άνθησε στην 
Αθήνα, τη Σύρο, τον Πειραιά και την Πάτρα, το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, καθώς υπήρξε ένα 
από τα πλέον δημοφιλή καταναλωτικά προϊόντα 
των αστικών κοινωνικών στρωμάτων της περιό-
δου. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό που, εκτός από 
την αισθητική απόλαυση, θα μας κάνει να αφου-
γκραστούμε την συριανή κοινωνία της εποχής 
εκείνης. Την επιστημονική έρευνα του υλικού 
ανέλαβε η ιστορικός Τέχνης Μαριάννα Καράλη 
που συνυπογράφει επίσης το ομώνυμο βιβλίο, 
όπου για πρώτη φορά έρχονται στο φως 53 συ-
ριανοί φωτογράφοι από το 1853 έως το 1930.

Την 1η Αυγούστου, στο Θέατρο Απόλλων, 
μια γυναίκα αναπολεί την ζωή της μέσα από τις 
αναμνήσεις της. Έχει κοντά της ένα νεαρό άντρα 
και του μιλά. Αυτός δεν της απαντά ποτέ… Τη 
Γυναίκα με τα Μαύρα από τη «Σονάτα του σε-
ληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου ενσαρκώνει η 
Νένα Μεντή που ερμηνεύει τον σκηνικό αυτό 
μονόλογο με τη συνοδεία του βιρτουόζου κιθα-
ρίστα Δημήτρη Παπαγγελίδη.

Το 24ο Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξε-
κινάει στις 24 και διαρκεί μέχρι τις 28 Ιουλίου. 
Το Φεστιβάλ συνεχίζει να διερευνά τις εκφρά-
σεις της κιθάρας σε διαφορετικά είδη μουσικής 
σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περι-
λαμβάνει, εκτός από συναυλίες, σεμινάρια και 
διαγωνισμούς. Μια γιορτή που προσφέρει την 
μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής ακουσμάτων και 
εμπειριών ανάμεσα σε εραστές της κιθάρας αλλά 
κι ένα βήμα έκφρασης σε νέους καλλιτέχνες.

Ο Ιούλιος κλείνει με τον Αλκίνοο Ιωαννί-
δη σε μια συναυλία γεμάτη από τους στίχους 
και τις μουσικές του (30/7). Τον συνοδεύει η 



se10
γαστρονομία

Ένα ακόμα καλοκαίρι ζεσταίνει τις Κυκλάδες. 
Ένα καλοκαίρι με γεμάτες παραλίες, σκάφη 
αναψυχής, ψαροκάικα, πλοία της γραμμής, να 
διασχίζουν τις γαλάζιες θάλασσες και χιλιάδες 
κόσμου στα στενά των χωριών, στις ολόλευκες 
Χώρες και στις πολύχρωμες εξοχές των νησιών 
μας. Ας υποθέσουμε για λίγο ότι χαράσσουμε 
ιδιότυπα σύνορα, γευστικά, για να διερευνή-
σουμε τις γεύσεις που ορίζουν την μικρή μας 
κατακερματισμένη πατρίδα, την πολυνησία 
των Κυκλάδων.

Tα πιο χαρακτηριστικά και δυναμικά, κάποια 
μάλιστα ολόκληρες κατηγορίες προϊόντων: Η λού-
ζα, τα αιγοπρόβεια κυκλαδίτικα τυριά κι ανάμεσά 
τους η κοπανιστή, η άνυδρη ντομάτα, η τριλογία 
των οσπρίων (φάβα, ρεβύθι, καφεμάτικο), το λου-
κούμι.

Από τα εξαιρετικά κυκλαδίτικα αλλαντικά, η 
λούζα, ένας εκλεκτός μεζές που παίρνουμε από τα 
χοιροσφάγια, που κάθε χρόνο έδιναν και δίνουν στις 
αγροτικές οικογένειες έναν πλούτο προϊόντων. Προ-
έρχεται από το μάτι της μπριζόλας και είναι σκέτο 
ψαχνό, το κόντρα φιλέτο. Με αρχαιοελληνική και βυ-
ζαντινή καταγωγή, στην πιο φίνα κι εξελιγμένη του 
μορφή πέρασε στην Ιταλία και μας ήρθε ως γευστικό 
αντιδάνειο. Σήμερα, συναντάται σε τόπους όπου πέ-
ρασαν οι Βενετσιάνοι ως κατακτητές, με τον κάθε 
τόπο να κρατά την ιδιαιτερότητά του στην τεχνική 
και στα τοπικά κυρίως μυρωδικά που χρησιμοποιεί. 
Της Μυκόνου, η απλούστερη, φίνα στη γεύση και 
στο στόμα λούζα, ωριμάζει στον κυκλαδίτικο βοριά, 
με μόνη συντροφιά αυτή του αλατιού των βράχων, 
της ντόπιας θρούμπης και της ρίγανης που συμπλη-
ρώνονται από λίγο μπαχάρι και πιπέρι. Της Σύρου 
αλατίζεται, βαπτίζεται σε κρασί με μπαχάρι, πιπέρι, 
κανέλα, μοσχοκάρφια, ενίοτε καρφώνονται στο ψα-
χνό και στεγνώνει στον βοριά. Της Τήνου βαπτίζεται 

σε κρασί, πασπαλίζεται με μείγμα μπαχαρικών και 
μυρωδικών: μπαχάρι, μάραθο, πιπέρι και στο τέλος 
καπνίζεται. Η λούζα της Άνδρου δεν προστατεύεται 
από χοιρινό έντερο. Αφού παστωθεί και καπνιστεί 
μέχρι να αποκτήσει ένα ροδοκόκκινο χρώμα, συντη-
ρείται στο χοιρινό λίπος (γλίνα).

Η άνυδρη ντομάτα των νησιών, έχει μια μονα-
δική νοστιμιά και κάνει όσους τυχερούς τη γεύονται 
να τη συζητούν και να την θυμούνται για χρόνια. Εί-
ναι αδρή, σκληρόφλουδη, μυρωδάτη, με σώμα και 
γλύκα. Αναζητήστε την όπου βρεθείτε. Σε μικρούς 
παραγωγούς, σε μικρά εστιατόρια με μποστάνια. 
Φαίνεται ότι στο μακρύ της ταξίδι από τη Νότιο Αμε-
ρική ως την καρδιά του Αιγαίου, εδώ στις Κυκλάδες 
βρήκε μια νέα πατρίδα, εγκλιματίστηκε και ανέδει-
ξε όλες τις χάρες της. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που 
στη Σαντορίνη αναδείχτηκε σε εκλεκτό και μοναδι-
κό προϊόν, καλλιεργείται συστηματικά και εκτός από 
αυτό καθαυτό το νόστιμο ντοματάκι Σαντορίνης που 
το βρίσκουμε στις σαλάτες του νησιού, μας δίνει και 

μια σειρά από προϊόντα όπως τοματοπολτό, ζωμό, 
σάλτσες, λιαστό, γλυκό κουταλιού κ.ά. Ονομαστός 
είναι και ο λιαστός μπελτές της Μήλου.

Τα κυκλαδίτικα τυριά είναι η μεγάλη δύναμη, 
ο κρυφός άσσος στο γευστικό μανίκι των νησιών 
μας. Αφεθείτε στη μαγεία τους. Δοκιμάστε τα όλα. 
Είναι τόσο ίδια και τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, 
που ακόμα και από τυρί σε τυρί με την ίδια ονομασία 
θα βρείτε ξεχωριστές χάρες και διαφορές που αξίζει 
να τις απολαύσετε. Εδώ, ακόμα η τυποποίηση είναι 
σε φάση εφηβική δεδομένου ότι τα περισσότερα 
τυροκομεία των νησιών είναι των τελευταίων 5-10 
χρόνων. Θα βρείτε εξαιρετικά τυποποιημένα τυριά 
στη Νάξο, τη Σύρο, τη Μύκονο, την Τήνο, την Άν-
δρο.  Σε νησιά όπως η Σίφνος, η Μήλος, η Σέριφος, 
η Αμοργός, η οικιακή τυροκόμηση με άδεια οικοτε-
χνίας ή όχι είναι παρούσα και δίνει μικρά διαμάντια 
σε μικρές πάντα ποσότητες: μανούρα, μυζήθρα, τυρί 
του λάκκου, μυζήθρα του λάινα, λαδοτύρι, βραστό, 
αρσενικό, κεφαλοτύρι, ξερό τυρί, γυλωμένο… 

Ανάμεσά τους και η κοπανιστή, ένα μαλακό 
αλοιφώδες τυρί που πλέον το συναντάμε ως Π.Ο.Π. 
Κυκλάδων. Θα βρούμε κοπανιστή σε πολλά νησιά. 

Όλες διαφορετικές και όλες με τον δικό τους χαρα-
κτήρα. Πιο γνωστή η κοπανιστή της Μυκόνου. Ο 
γράφων έχει εκδώσει βιβλίο με τίτλο: Η Κοπανι-
στή, το χθες, το αύριο και 43 συνταγές (βλ. www.
scalagallery.gr). Ήδη βρίσκεται στη δεύτερή του έκ-
δοση κι αναμένεται αρχές Ιουλίου να κυκλοφορήσει 
και στα αγγλικά. Αυτό δείχνει την ιδιαιτερότητα και 
το πόσο σημαντικό είναι αυτό το μοναδικό μπλε 
ελληνικό τυρί: Με γευστική παλέτα που εξαρτάται 
από τον παραγωγό, το μείγμα του γάλακτος, το νησί 
και την περίοδο τυροκόμησης και που διακρίνεται 
από απαλή, ελαφρώς πικάντικη, μέχρι την πραγμα-
τικά εύρωστη, στιβαρή, ώριμη, εύγευστη και μυ-
ρωδάτη μυκονιάτικη εκδοχή, η κοπανιστή δεν είναι 
ένα εύκολο τυρί. Είναι όμως ένα προϊόν που αποτυ-
πώνει τον χαρακτήρα των κατοίκων, τις ιδιομορφίες 
των νησιών, και το ευμετάβλητο περιβάλλον τους. 
Αγριεμένες θάλασσες, ποικιλία συναισθημάτων, δι-
αρκής εξερεύνηση και μυστήριο. Μαλακώνει με τη 
ντομάτα και το λάδι πάνω σε μια μόστρα παξιμάδι, 
κάνει την απόλυτη συντροφιά στο ούζο. Αναζητή-
στε την κυρίως στη Μύκονο, την Τήνο, τη Σύρο και 
σε κάποια άλλα νησιά. 
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Αυτό το καλοκαίρι εξερευνούμε τη γευστική Κυκλαδίτικη 

πολυνησία και αφηνόμαστε στις σειρήνιες απολαύσεις της...

Κυκλαδίτικα προϊόντα

Keimeno:
Δημήτρης Ρουσουνέλος*c b a

νόστιμα γευστικά χαϊκού!

φωτο: Βιβή Χανιώτη c b a
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Τα Όσπρια των Κυκλάδων είναι εξαιρετικά και 
με καλό όνομα. Κάποια όπως η φάβα της Σαντορίνης 
που έγινε Π.Ο.Π. έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των νη-
σιών μας και είναι περιζήτητα. Παράγεται από λαθούρι 
(lathyrus clymenum L.) όπως και της Κέας. Η φάβα 
της Αμοργού παράγεται από κατσούνι (pisum sativus), 
ενώ το ίδιο παράγουν η Σχoινούσα, η Ηρακλειά, η Δο-
νούσα, η Ανάφη.Τα άνυδρα καφεμάτικα φασουλάκια 
της Μυκόνου, πηγή εισοδήματος για τους μυκονιάτες 
αγρότες για τα προ τουριστικής ανάπτυξης χρόνια. Κα-
ταναλώνονται νωπά, σαν αμπελοφάσουλα (λουβιά) ή 
βραστά σαλάτα με σκορδαλιά. Στη συνέχεια, αφήνο-
νται να ξεραθούν στο χωράφι, συλλέγονται και αποθη-
κεύονται. Πλέον δεν αρκούν παρά μόνο για τις ανάγκες 
της κάθε οικογένειας και ελάχιστα μόνο βρίσκει κανείς 
στο εμπόριο. Είναι μικρόκαρπα, με ανοιχτό χρώμα και 
καφέ μάτι, εξαιρετικά καλόβραστα και εύγευστα. Με 
τα ξερικά ρεβύθια της Σίφνου κλείνουμε την τριλογία 
των κυκλαδίτικων οσπρίων. Μικρόκαρπα, νόστιμα, 

βραστερά και μια ιδιαίτερη γλύκα. Το νησί έχει χα-
ραγμένη στη γαστρονομική του ταυτότητα τη ρε-
βυθάδα και ειδικό πήλινο σκεύος, τη σκεπασταριά. 
Μπαίνει στον ξυλόφουρνο αποβραδίς του Σαββά-
του, ψήνεται όλη νύχτα και αποτελεί το παραδοσι-
ακό κυριακάτικο γεύμα των Σιφνίων. 

Κλείνουμε το μικρό αυτό γευστικό ταξίδι σε 
εμβληματικά προϊόντα των Κυκλάδων με το συ-
ριανό λουκούμι. Σχεδόν συνώνυμο του νησιού 
και μάλιστα της ίδιας ηλικίας με την πρωτεύουσά 
του, την Ερμούπολη. Με καταγωγή μικρασιατική 
και χιώτικη, καθώς έφτασε στη Σύρο μετά την  
Καταστροφή της Χίου, αποτελεί για το νησί πηγή 
εισοδήματος και ένα από τα πιο χαρακτηριστι-
κά του προϊόντα. Στο νησί, υπάρχουν περί τις 
20 περίπου μονάδες παραγωγής λουκουμιού και 
σημαντικές είναι οι εξαγόμενες ποσότητες στην 
Ευρώπη κυρίως, αλλά και στην μακρινή Ιαπωνία.  
Σε μικρότερες ποσότητες παράγονται λουκούμια 
και στη Σίφνο, την Τήνο και τελευταία και στη 
Μύκονο.

Τα κυκλαδίτικα προϊόντα σαν μικρά γευστικά 
χαϊκού, μπορούν να σημαδέψουν τις διακοπές σας 
με ένα ποτήρι κρασί ή ένα ούζο πλάι στη θάλασσα!

Αναζητείστε ακόμα στις διακοπές σας: αρτο-
ποιήματα, εποχιακά μπαξεβανικά, νόστιμα κρέατα, 
ψάρια και θαλασσινά, φρούτα καλοκαιρινά, κάπαρη 
και κρίταμο, αγκιναράκια, γλυκά κουταλιού, εξαι-
ρετικά μέλια, παστέλια, χαλβαδόπιτες, αμυγδαλωτά, 
κρασί.

Αυτό το καλοκαίρι εξερευνούμε τη γευστική 
κυκλαδίτικη πολυνησία και αφηνόμαστε στις σει-
ρήνιες απολαύσεις της που θα εμπλουτίσουν τη 
γνώση μας για μια από τις πιο όμορφες περιοχές 
στην Ελλάδα.

*Ο Δημήτρης Ρουσουνέλος, ζει στη Μύκονο και 
αρθρογραφεί στο περιοδικό Γαστρονόμος της εφη-
μερίδας «Η Καθημερινή». Έχει ήδη γράψει τέσσερα 
βιβλία σχετικά με τη γαστρονομία με πιο πρόσφατο 
αυτό για την κοπανιστή (εξαιρετική έκδοση SCALA 
GALLERY)
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κυρίως η διαδικασία της αυτεπίγνωσης, διερεύνησης του εαυτού μας και του 
άλλου (περιβάλλον). Η τέχνη ανοίγει δρόμο προς το είναι των πραγμάτων, 
αποκαλύπτει τις αθέατες πλευρές του πραγματικού, φανερώνει νέες πτυχές 
ενός φαινομενικά ίδιου γεγονότος και επομένως η δραστηριότητα της δεν 
μπορεί να είναι απλά αναπαραγωγική ή μόνο δημιουργία καλλιτεχνημάτων 
αισθητικής απόλαυσης. Ο καλλιτέχνης οφείλει να είναι ένας αποτελεσματι-
κός καθρέφτης στον οποίο αντανακλάται ο Κόσμος και η ουσία της Φύσης.

Ζούμε σε μία κρίσιμη εποχή. Η Γη απειλείται και πηγαίνοντας στην μι-
κρή εικόνα και η Απάνω Μεριά απειλείται… κατά συνέπεια και η ανθρω-
πότητα μπορεί να μετατραπεί σε ένα απειλούμενο είδος μέσα από την ίδια 
της την ανοησία, απληστία και την ακόρεστη επιθυμία να κατέχει και να 
“αξιοποιεί”. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλο την άγνοια σαν δικαιο-
λογία. Δεν έχουμε δικαιολογία. Μολονότι ο καθένας από μας μπορεί να μην 
αισθάνεται υπεύθυνος για αυτή την καταστροφική προσέγγιση της Φύσης 
στην πραγματικότητα ο καθένας μας έχει την ευθύνη για όσα συμβαίνουν 
γύρω μας και κυρίως όχι τόσο για αυτά που έχει κάνει, αλλά για όσα δεν 
έχει κάνει ενώ θα μπορούσε. Εδώ ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι αρωγός σε 
αυτή την προσπάθεια επαναϊεροποίησης της φύσης. Η φύση είναι ιερή και 
το έχουμε ξεχάσει αυτό, όπως έχουμε ξεχάσει και το ότι είναι γεννήτορας 
κάθε δημιουργίας. Η φύση δίνει νόημα στην ύπαρξη, είναι το σημαίνον και 
το σημαινόμενο, όλα ξεκινούν και καταλήγουν σ’ αυτήν. Τα δημιουργήματα 
του ανθρώπου, όποια και αν είναι αυτά, πρέπει να ακολουθούν και να σέβο-
νται τους ρυθμούς της φύσης. 

Η φύση είναι η μαγεία και η τέχνη, η ερμηνεία αυτής της μαγικής διαδι-
κασίας του συνεχώς μεταβαλλόμενου είναι.

Π λ α ν ε ύ τ ρ α

Αγαπάμε έναν τόπο όπως είναι, όπως στέκεται γυμνός στον νου και στην 
καρδιά μας. Καταρχήν έτσι. Ο πολιτισμός της φύσης του ηλεκτρίζει αρχέ-
γονα συναισθήματα κι εκείνα γεννάνε δυνάμεις ώθησης να κάνεις κάτι να 
τον αξιοποιήσεις προστατεύοντάς το από μάτια αλλόκοτα και νύχια αρπα-
κτικά – μη και προκύψουν. Ο εικαστικός Νίκος Αναγνωστόπουλος γράφει με 
αφορμή την πρόσφατη κοινωνική παρέμβαση για την Απάνω Μεριά και την 
έκθεση που την πλαισίωσε στο τέλος Μαΐου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων 
με δική του επιμέλεια.

Η έκθεση προέκυψε από μια ανάγκη την οποίαν συμμερίστηκαν κι άλλοι εξαιρετικοί 
εικαστικοί που συνδέονται με αυτόν τον τόπο: ο Κώστας Καταγάς, η Χρυσάνθη Ζαρά-
ρη, ο Κώστας Μάστορης, η Θένια Κόκκα, η Rachel Goslan, ο Νίκος Αναγνωστόπουλος, 
ο Γιάννης Μπαριτάκης, η Αγγελική Μπρισνόβαλη, ο Βαγγέλης Τζανής, η Μαρία Δη-
μάκη, η Χαρά Πελεκάνου, ο Θόδωρος Ρόμβος, η Χρύσα Μπεζιργιαννίδου, ο Χρήστος 
Μοσχοφίδης, η Έλσα Χαραλάμπους, η Φλωρεντία Οικονομίδου, η Κατερίνα Κυπριώτη, 
ο Στάθης Ανδρουτσάκης, η Elena Garstea, η Ελένη Γεωργοπούλου, ο Φώτης Ραφτόπου-
λος. Ενορχήστρωσαν μια πανδαισία Τέχνης που ζύγιαζε την ανάγκη να αγκαλιάσουμε 
με την ψυχή μας αυτό το κομμάτι γης. Γράφει ο Νίκος Αναγνωστόπουλος:

Η Απάνω Μεριά της Σύρου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό και καλοδιατηρημένο 
παράδειγμα της κυκλαδίτικης ιστορίας, της κυκλαδίτικης οικονομίας και πολιτισμού 
καθώς και του κυκλαδίτικου τοπίου και της αρχιτεκτονικής του. Η Απάνω Μεριά της 
Σύρου μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και αφού μέχρι σήμερα απέφυγε την άναρχη 
τουριστική ανάπτυξη βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Θα ακολουθήσει και 
αυτή την υπερεκμετάλλευση της βιομηχανίας του τουρισμού, που χαρακτηρίζει τα 
περισσότερα νησιά των Κυκλάδων ή θα μπορέσει να διατηρήσει τον χαρακτήρα της 
και την ιστορία της, να διασώσει και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ξεπερνώντας την περίοδο της εγκατάλειψης και επανερχόμενη σε μία νέα περίοδο 
ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης;

“Αυτό είναι το όραμά μας: Με το χαρακτηρισμό της περιοχής ως περιβαλλο-
ντικού και γεωλογικού πάρκου, να προστατευτούν όλα τα φυσικά, αρχιτεκτονικά, 
γεωλογικά, θαλάσσια χαρακτηριστικά της, να διατηρηθούν και να αποκατασταθούν 
οι ανθρώπινες κατασκευές που αποτελούν τη ζώσα ιστορία της περιοχής και των 
Κυκλάδων γενικότερα και τέλος η περιοχή να γίνει πόλος έλξης για ήπιες δράσεις, 
όπως ο περιπατητικός και γεωλογικός τουρισμός, οι αναρριχήσεις, οι καταδύσεις, η 
αλιεία, ο αγροτουρισμός καθώς και η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. Η αειφό-
ρος ανάπτυξη να σώσει την Απάνω Μεριά τόσο από την  εγκατάλειψη, όσο και από 
την τουριστική υπερεκμετάλλευση”. Το πιο πάνω απόσπασμα προέρχεται από την 
εξαιρετική ιστοσελίδα για την Απάνω Μεριά apanomeria.org και δημιουργήθηκε από 
ομάδα πολιτών που εδώ και καιρό προσπαθούν για το αυτονόητο, δηλαδή την πλήρη 
προστασία της Απάνω Μεριάς.

Η φύση έχει καθοριστικό ρόλο στη βιολογική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη 
του ανθρώπου. Η φύση και ο ανθρώπινος πολιτισμός αποτελούν μια αδιάσπαστη 
ενότητα. Οι τέχνες ως αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού μάς παρέχουν ανά τους 
αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας σημαντικές πληροφορίες για τη σχέση αυτή. Η ελλη-
νική τέχνη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα μας βοηθά να αντιληφθούμε τη σημα-
σία και την ουσία της φύσης. Η τέχνη δεν είναι μόνο η δημιουργία όμορφων εκφρα-
στικών έργων, καθώς αυτό από μόνο του καταλήγει σε τεχνουργήματα (crafts), αλλά 

Απάνω Μεριά
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Κειμενο/Φωτογραφιες:
Γιάννης Βαβίτσαςc b a

Η Απάνω Μεριά της Σύρου εκπέμπει μια γοη-
τεία στον κάθε επισκέπτη λόγω του πανέμορ-
φου, σχεδόν ανέγγιχτου, φυσικού περιβάλλο-
ντος της. Οι μικροί παραδοσιακοί οικισμοί του 
Σα Μιχάλη, της Κυπερούσσας, της Φοινικιάς, 
οι αρχαιολογικοί χώροι που φιλοξενεί (Γράμ-
ματα, Καστρί, Χαλανδριανή, κλπ). Σε συνδυ-
ασμό με την υπέροχη θέα στα γύρω Κυκλα-
δονήσια, τις παρθένες απρόσιτες παραλίες, τα 
απομονωμένα ξωκλήσια, τις απόκρημνες βρα-
χώδεις πλαγιές στον Καθρέφτη και τον Κακό 
Κατήφορο, τις αναβαθμίδες και τις ξερολιθιές 
που οργώνουν για ατέλειωτα χιλιόμετρα τις 
κορυφογραμμές του Σύριγγα και της Μαύρης 
Ράχης, φτάνοντας ακόμα και στα πιο δύσβατα 
σημεία και δεν σταματούν πουθενά παρά μόνο 
στο χείλος των γκρεμών ή δίπλα στη θάλασσα, 
την κάνουν ξεχωριστή. 

Οι λιγοστοί, μα καλόκαρδοι και απλοί, κάτοι-
κοι της περιοχής που συντηρούν ακόμα τα μικρά 
και λιτά σπιτάκια μαζί με τις άνυδρες καλλιέργειες 
κηπευτικών, τα λιγοστά ζώα και τα μελίσσια τους 
που παράγουν το μοναδικό θυμαρίσιο μέλι, κάνουν 
τον οποιονδήποτε να αναρωτηθεί αν αυτός ο τόπος 
υπάρχει στ’ αλήθεια ή πρόκειται για κάποιο όνειρο 
που είδε στη ραστώνη κάποιου ζεστού μεσημεριού 
του Ιούλη.

Αυτός ο τόπος με την πλούσια ιστορία που κα-
τοικείται εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν μπορεί παρά 
να είναι γεμάτος ιστορίες -πραγματικές ή όχι- που 
τον έχουν χαράξει και διαμορφώσει όπως είναι σή-
μερα και τελικά ίσως να τον έχουν προστατέψει 
ώστε δεν έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου 
παρά ελάχιστα. Στη συνέχεια θα δούμε δυο μόνο 
μικρές ιστορίες απο την Απάνω Μεριά που μας διη-
γείται το πνεύμα του τόπου αυτού, και οι δυο αφο-
ρούν την περιοχή του Σύριγγα ας αφήσουμε λοιπόν 
το πνεύμα της Απάνω Μεριάς να μας αποκαλύψει 
τον εαυτό του.

Σύριγγας
Ο Σύριγγας είναι μικρή σπηλιά στο βάθος της 

οποίας από κρήνη σωληνοειδή βγαίνει κρυστάλλινο 
μεταλλικό νερό. Το νερό είναι οπωσδήποτε αρτεσι-
ανό αφού η κρήνη του βρίσκεται κατακόρυφα του 
βουνού στο οποίο ανήκει και δεν υπάρχει γύρω της 
βουνό ψηλότερο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 
κατεβαίνει απ΄ αυτό.

Για το νερό του Σύριγγα υπάρχει η άποψη 
θρύλος πως προέρχεται από τη Σάριζα της Άνδρου 
ακολουθώντας προφανώς υποθαλάσσιο ρεύμα, το 
οποίο φτάνοντας από την Άνδρο στη Σύρο μετα-
τρέπεται σε αρτεσιανό, βρίσκοντας διέξοδο στη 
σπηλιά στην κορυφή του βουνού. Επίσης, όταν 
κάποτε εξετάστηκε χημικά το νερό βρέθηκε όχι 
μόνο να έχει τα ίδια συστατικά του νερού της Σά-
ριζας αλλά και ουσίες από φύλλα πλάτανου. Στη 
Σύρο όμως πλατάνια υπάρχουν μόνο στον Άγιο 
Αθανάσιο αλλά ακόμα και αυτά φυτεύτηκαν το 
1887, ενώ η γενόμενη ανάλυση του νερού είναι 
παλιότερη.

Εκκλησάκι Άη Γιάννη
Ο μικρός αυτός ναός φαίνεται πως υπήρξε κάπο-

τε αφιερωμένος στον Αη Γιάννη γιατί πολλοί ακό-
μα και σήμερα τον ονομάζουν έτσι. Αη Νικόλα το 
αναφέρει ο ιστοριοδίφης Ιωάννης Μαραγκός. Στην 
αυλή του ναού του Αη Γιάννη του λόφου είχανε 
πολλές φορές βρεθεί έκθετα μωρά. Αυτά δεν προέρ-

χονταν μόνο απο παράνομους έρωτες Απανωσυρια-
νών, αλλά και ερμουπολίτικους. Προτιμούσαν το 
ναο του Αη Γιάννη γιατί αυτός ανήκε στους Καπου-
κίνους που ασκούσαν κοινωνική και φιλανθρωπική 
δραστηριότητα και ενδιαφερόμενοι να επιζήσει το 
εγκαταλειπόμενο παιδί τους, προτιμούσαν να το 
εμπιστευθούν στους αγαθούς οπαδούς του Φραγκί-

σκου της Ασίζης. Έτσι σιγά σιγά βλέποντας οι πατέ-
ρες ότι καθιερώθηκε η αυλή του ναού τους για την 
εναπόθεση των νηπίων, αποφάσισαν να αφήνουν 
και τη νύχτα ανοιχτό τον ξυλιτζαμένιο χώρο της κε-
ντρικής πόρτας ώστε ο σάκος ή το καλάθι μέσα στο 
οποίο ήταν τυλιγμένο το μωρό να είναι ασφαλέστε-
ρο από αέρα, βροχή και κρύο.

Μεταξύ μύθου 
και πραγματικότητας
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Dancefest
Δύο εβδομάδες γεμάτες από εργαστήρια, παραστάσεις, βραδιές γνω-
ριμίας, ανοιχτές παρουσιάσεις, διαλέξεις, Jams - ανοιχτούς αυτοσχε-
διασμούς περιλαμβάνει το 5ο Dancefest που διοργανώνει η ομάδα χο-
ροθεάτρου Ακροποδητί στη Σύρο.

Από τη φετινή διοργάνωση σας προτείνουμε κάποια από τα σεμινά-
ρια που ξεχωρίζουν. Ο Ακύλλας Καραζήσης (10-14/7), είναι ο εισηγητής 
του σεμιναρίου “ Παίζω θέατρο μιλώντας για τον εαυτό μου”. Θα τεθούν  
ερωτήματα όπως: ποιον παίζω στο θέατρο; Ποιος μιλάει μέσα από το στόμα 
και το σώμα του ηθοποιού; χωρίς ωστόσο να υπάρχει η φιλοδοξία να τύχουν 
απάντηση, απλώς θα ερευνηθούν παιγνιωδώς οι ερωτησεις. Το ενδιαφέρον 
θα επικεντρωθεί στο κομμάτι της εκφραστικότητας, της αναπαράστασης 
κλπ.

Ο Joe Tornabene και η Θάλεια Δήτσα τη δεύτερη εβδομάδα του φεστιβάλ 
(17-21/7) θα καταπιαστούν με “Το σώμα που παίζει” ένα εργαστήρι περφόρ-
μανς - σκηνικής σύνθεσης για μουσικούς και σωματικούς περφόρμερς, επι-
κεντρωμένο στην σωματικότητα ως πηγή ανάπτυξης του αυτοσχεδιασμού. 
Μουσικοί και σωματικοί περφόρμερς (χορευτές, ηθοποιοί κ.α.) διερευνούν 
τρόπους σύνθεσης, συνεργασίας και συνδημιουργίας.

Ο ινδικός χορός, είναι το θέμα του εργαστηριού της Χριστίνας Ζάννη (17-
21/7), που σκοπό έχει να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με την τεχνική 
και την αισθητική του ινδικού χορού και εντέλει την πρακτική εφαρμογή τους 
επί σκηνής. Οι μαθητές θα διδαχθούν μία εκφραστική χορογραφία και μία χο-
ρογραφία καθαρού χορού. Η πρώτη, αφηγείται ιστορίες από την ινδική μυθο-
λογία. Στη δεύτερη θα χρησιμοποιηθούν βασικά στοιχεία του βορειοϊνδικού 
χορού κατάκ, όπως στροφές, βήματα, χρήση χεριών και ματιών καθώς και μία 
εισαγωγή στο ρυθμολογικό σύστημα.

στο ...ίδιο πάτωμα

Το syroskidz είναι ένα καινούργιο φεστιβάλ, σχεδιασμένο για παιδιά, 
με διοργανωτή την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συνδιοργανωτή το 
AnimaSyros. Ξεκινάει φέτος στη Σύρο, 29-30/7 στην παραλία της Βά-
ρης και 31/7 στο Κίνι, με την υποστήριξη των δημοτικών κοινοτήτων 
Βάρης και Άνω Σύρου. Θα διαρκέσει τρεις ημέρες, αλλά το όραμα εί-
ναι να μεγαλώσει σε διάρκεια και κυρίως να απλωθεί σε πολλά νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου τα επόμενα καλοκαίρια.

Έτσι, λοιπόν, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κου-
κλοθέατρο, να κάνουν διαδραστικά παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες, 
κατασκευές με φυσικά υλικά, γιόγκα, παιχνίδια στην άμμο, εργαστήρια ζα-
χαροπλαστικής και animation. Στη Βάρη, θα εκτίθενται πίνακες παιδιών που 
ζωγράφισαν με θέμα τις καθαρές θάλασσες. Το syroskidz θα σημάνει τη λήξη 
του στην παραλία του Κινίου, στις 31 Ιουλίου με ένα μουσικό σχήμα που θα 
παρουσιάσει ένα ρεπερτόριο για παιδιά.



“άγνωστη” σχολή της Σύρου. Το μόνο που ήξερα 
ήταν ότι είχε να κάνει με design. Και ήταν σε νησί. 
Νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία ήταν αρκετά για να 
με πείσουν. Ευτυχώς οι γονείς μου εμπιστεύονταν 
και σέβονταν τις επιλογές μου από μικρή ηλικία. 
Ήθελα επίσης κάτι το εναλλακτικό σε σύγκριση με 
όλους τους φίλους μου που ήθελαν να σπουδάσουν 
στη Θεσσαλονίκη. Δεν το μετάνιωσα ούτε στιγμή.
> Το ΤΜΣΠΣ έχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών σχε-
τικά με το σχεδιασμό. Τελειώνοντας τη σχολή 
ήξερες ποια κατεύθυνση του design ήθελες να 
ακολουθήσεις; 
Το πρόγραμμα σπουδών περιείχε μαθήματα για 
πολλά παρακλάδια του design: από σχεδίαση αλγο-
ρίθμων μέχρι σχεδίαση στεγάστρων που θα άντεχε 
σε πολλά μποφόρ. Αυτό ήταν αρκετά καινοτόμο 
για τα ελληνικά δεδομένα - πλέον μπορώ να πω και 
παγκόσμια. Διεύρυνε τους ορίζοντες των φοιτητών 
αλλά και την ίδια στιγμή μπορεί να τους έκανε να 
νιώθουν μπερδεμένοι για το τι μπορούν να κάνουν 
στο μέλλον. Τελικά, όλοι έπρεπε να επιλέξουν μια 
κατεύθυνση. Εγώ διάλεξα αυτή της Αλληλεπίδρα-
σης Ανθρώπου - Υπολογιστή. Νομίζω ο κύριος λό-
γος ήταν το ότι είχε να κάνει με ανθρωποκεντρικές 
μεθόδους σχεδίασης, όπου ο χρήστης μπαίνει στο 
επίκεντρο της σχεδιαστικής διαδικασίας. Ο σχε-

διαστής εφαρμόζει διάφορες μεθόδους έρευνας 
ώστε να καταλάβει τις πραγματικές ανάγκες των 
χρηστών. Αυτή η μέθοδος είναι πλέον ιδιαίτερα 
γνωστή στη σχεδίαση ψηφιακών εφαρμογών και 
υπηρεσιών.
> Εδώ και χρόνια δουλεύεις στο Λονδίνο. Μάλι-
στα ήσουν στην ομάδα που σχεδίασε το Wayfindr, 
μια εφαρμογή που βοηθάει ανθρώπους με προ-
βλήματα όρασης να κινούνται μόνοι τους σε δη-
μόσιους χώρους. Τι ευκαιρίες σου δίνει αυτή η 
πόλη σε σχέση με τον το αντικείμενό σου και τη 
ζωή σου συνολικά;
Όταν πήρα την απόφαση να έρθω στο Λονδίνο 
ήταν για συνέχιση σπουδών και όχι απαραίτητα 
για δουλειά. Ήθελα να πάω σε ένα πανεπιστήμιο 
που είναι στο επίκεντρο των γεγονότων του design. 
Τελικά κατέληξα να δουλεύω σε ιδιαίτερα καινο-
τόμες εταιρείες δίπλα σε υπερβολικά ταλαντούχους 
ανθρώπους. Το Wayfindr ήταν ένα σχεδόν ονειρικό 
πρότζεκτ, αφού ξυπνούσα το πρωί κι ένιωθα περή-
φανος από την θετική επίδραση που έχει η δουλειά 
μου στις ζωές των ατόμων με προβλήματα όρασης. 
Αν λοιπόν το Λονδίνο έχει ένα καλό, τότε αυτό 
σίγουρα είναι οι ευκαιρίες να δουλεύεις για οργα-
νισμούς και πρότζεκτ που έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην κοινωνία.
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Από τη Σύρο στο Λονδίνο και από εκεί στα 
Πετράλωνα 4+1 απόφοιτοι του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου, κάνουν τα όνειρά τους πραγματι-
κότητα με τόλμη σε μια εποχή που το θάρρος 
δοκιμάζεται και η ευρυματικότητα ψάχνει να 
βρει πεδίο να ανθίσει.
Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ) με έδρα τη Σύρο, 
μέχρι σήμερα μετράει περισσότερους από 400 
αποφοίτους. Ανάμεσα τους δυνατά μυαλά με 
καινοτόμες ιδέες και όρεξη για δημιουργία. Το 
Serious επέλεξε πέντε νέα αγόρια και κορίτσια 
που έχουν κάνει θαραλλέα επαγγελματικά βή-
ματα εντός και εκτός της μικρής μας χώρας.

Ζάχος Σταθόπουλος
Ο Ζάχος Σταθόπουλος σπούδασε Αρχιτεκτονική 
στο πανεπιστήμιο του Brighton και στο ΤΜΣΠΣ 
με ειδίκευση στη διαχείριση σχεδιασμού. Μετά την 
πρακτική του άσκηση στο Atelier Van Lieshout στην 
Ολλανδία, το 2006 επέστρεψε στη Σύρο όπου ίδρυσε 
το ZS Design Studio. Το 2015, εγκαταστάθηκε στο 
Λονδίνο όπου και εργάζεται σε σχεδιαστικά γραφεία 
εξειδικευμένα σε βιτρίνες μόδας. Μέχρι στιγμής έχει 
περατώσει έργα για πολλά και γνωστά brands.
> Γιατί επέλεξες τη συγκεκριμένη σχολή;
Η σχολή της Σύρου πρωτοάνοιξε το 2000, τη χρο-
νιά που έδινα πανελλήνιες. Το design και γενικό-
τερα οι εφαρμοσμένες και γραφικές τέχνες δεν 
ήταν διαθέσιμες στην ανώτατη εκπαίδευση, με 
τους σπουδαστές να οδηγούνται κυρίως σε αρχιτε-
κτονικές σχολές ή σχολές ΤΕΙ. Επέλεξα τη σχολή 
της Σύρου κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος οδηγού 
σπουδών, ενώ μεγάλο ρόλο έπαιξε και η γεωγρα-
φική της θέση στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 
Έπειτα από 3 χρόνια σπουδών στην Αγγλία επέ-
στρεψα ως ενεργός φοιτητής και παρέμεινα αρκετά 
χρόνια έπειτα.
> Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου ξεκίνησες 
τη δική σου επιχείρηση, το ZS Design Studio. 

Πες μας λίγα λόγια για αυτή την απόφαση και την 
εμπειρία σου ως designer με βάση τη Σύρο.
Οδηγήθηκα στην απόφαση να ιδρύσω την επιχεί-
ρησή μου κυρίως επειδή η σχολή δεν διέθετε (την 
εποχή εκείνη) εργαστήρια εξοπλισμένα με εργα-
λεία για τη δημιουργία πρωτοτύπων. Ως σχεδια-
στής με φυσική κλίση στην παραγωγή, ένιωθα πως 
οι σπουδές μου δεν θα ήταν ολοκληρωμένες χωρίς 
πρακτική εμβάθυνση στα υλικά και τις παραδοσι-
ακές μεθόδους παραγωγής. Έχοντας ήδη ενδιαφέ-
ρον από πελάτες για το σχεδιαστικό μου στυλ, η 
μία παραγγελία έφερε την επόμενη δίνοντας μου τη 
δυνατότητα να αναπτύξω την επιχειρηματική μου 

δράση περεταίρω. Οι βασικοί λόγοι που επέλεξα 
να βασίσω την έδρα της επιχείρησης στο νησί ήταν 
ο μειωμένος ΦΠΑ, τα ανταγωνιστικά ενοίκια και 
η ελευθερία που μου έδινε η αποκέντρωση στο να 
βλέπω τα δρώμενα με καθαρό μάτι.
> Τώρα ζεις και δουλεύεις στο Λονδίνο. Πώς ήταν 
για σένα η μετάβαση από την καθημερινότητα κο-
ντά στη φύση στην καθημερινότητα σε μια τερά-
στια ευρωπαϊκή μητρόπολη;
Η μετάβαση ήταν πολύ σκληρή και συνάμα λυτρω-
τική. Έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες μου με αρμύρα 
και αρώματα μπόρεσα να αντιμετωπίσω την πραγ-
ματικότητα του Λονδίνου ως μια νέα περιπέτεια. 
Σίγουρο είναι πως αν η οικονομική κρίση δεν είχε 
επηρεάσει τον χώρο του επίπλου τόσο πολύ, δεν θα 
είχα αναζητήσει μια καινούργια ζωή στο εξωτερι-
κό. Αυτό που απολαμβάνω στο Λονδίνο είναι πως 
μπορώ και δουλεύω σε πρότζεκτ παγκόσμιας εμβέ-
λειας για τις μεγαλύτερες μάρκες, συνεργαζόμενος 
με ανθρώπους από όλο τον πλανήτη. Βέβαια όποτε 
νιώθω το μολυσμένο αέρα του Λονδίνου να με βρω-
μίζει και τον ρυθμό της ζωής να με προσπερνάει 
οραματίζομαι τις ομορφιές της Απάνω Μεριάς, τη 
δροσιά της θάλασσας, τη γεύση του μάραθου, της 
κάπαρης, της ντομάτας και τις ατελείωτες avant-
garde συζητήσεις με τους εγκάρδιους φίλους που 
άφησα πίσω.
 
Γιώργος Μανίνης
Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης το 
2009 και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στην Αλ-
ληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή στο UCL, στο 
Λονδίνο. Αρχικά, δούλεψε σε μεγάλα δημιουργικά 
γραφεία ως UX Designer. Ήταν μέλος της αρχικής 
ομάδας του Wayfindr, ενός πρότζεκτ που χρηματοδο-
τήθηκε από τη Google. Πρόσφατα, μεταπήδησε στο 
Farmdrop, ένα startup που προσπαθεί να διορθώσει 
τη διατροφική αλυσίδα, ενώνοντας τους καταναλω-
τές απευθείας με τους ντόπιους παραγωγούς.
> Πώς βρέθηκες στο συγκεκριμένο τμήμα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου;
Παρόλο που μπορούσα να περάσω σε όποια σχο-
λή ήθελα με τους βαθμούς που είχα, επέλεξα την 
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Άλκηστη Παπαγεωργίου
Το 2007, διακρίθηκε σε διαγωνισμό ομορφιάς. Το 
2009, ξεκίνησε να πειραματίζεται με το brand των 
κοσμημάτων της, Alkisti Jewelry, και έκτοτε έχει 
πάρει μέρος σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις καλλι-
τεχνικού και σχεδιαστικού περιεχομένου. Το 2010, 
σπούδασε στην Πορτογαλία σχεδιασμό και παραδο-
σιακές τεχνικές κατασκευής κοσμήματος και το 2016 
άνοιξε το A Drop design studio στη Σύρο.
> Από πότε σχεδιάζεις κοσμήματα και πώς προ-
έκυψε αυτό για σένα μέσα από τη σχολή και τη 
ζωή στη Σύρο;
Από πολύ μικρή ηλικία παρακολουθούσα μαθή-
ματα με καλλιτεχνικό περιεχόμενο, όπως η κερα-
μική. Μου άρεσε να ζωγραφίζω και να σκιτσάρω 
φορέματα, τα οποία αρχειοθετούσα γιατί πίστευα 
ότι θα τα χρειαστώ στο μέλλον και έπαιζα με διά-
φορα υλικά φτιάχνοντας δαχτυλίδια από σύρμα. 
Το περιεχόμενο των σπουδών μου, μου έδωσε ένα 
πολύ μεγάλο εύρος γνώσεων, από το σχεδιασμό της 
εταιρικής ταυτότητας ως την οργάνωση της βιομη-
χανικής παραγωγής και επηρέασε τον γενικότερο 
τρόπο σκέψης μου. Βέβαια η κατασκευή των κο-
σμημάτων μου προς το παρόν είναι κυρίως χειρο-
ποίητη και όχι βιομηχανοποιημένη. Ωστόσο, σε άλ-

λους τομείς, παράπλευρους της πρωταρχικής μου 
δραστηριότητας - από το branding μέχρι το πως θα 
παρουσιάσεις το τελικό προϊόν στον καταναλωτή 
- η διεπιστημονικότητα των σπουδών μου είναι εμ-
φανής. Ο σχεδιασμός και εν συνεχεία η κατασκευή 
κοσμημάτων αποτέλεσε μια δημιουργική εκτόνω-
ση για εμένα, στα πλαίσια της περιορισμένης φοι-
τητικής ζωής στη Σύρο. Μετά την αποφοίτησή μου, 
ο ρυθμός και η ποιότητα ζωής είναι αυτά που με 
κράτησαν στο νησί. Δυσκολίες όπως η έλλειψη των 
απαραίτητων πρώτων υλών και υπηρεσιών σχετι-
κών με την παραγωγή κοσμήματος, αποτελούν μια 
δημιουργική πρόκληση που πολλές φορές εξάπτουν 
την σχεδιαστική μου δράση.
> Έχεις ανοίξει τη δική σου επιχείρηση, το A Drop 
design studio, στην καρδιά της Ερμούπολης. Μί-
λησέ μας για αυτή την κίνηση που έκανες σε σχέ-
ση και με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση 
στην Ελλάδα.
Το A Drop είναι ένας νέος χώρος τέχνης και design 
που λειτουργεί τον τελευταίο χρόνο στην Ερμούπο-
λη. Στο χώρο αυτό βρίσκεται το εργαστήριό μου και 
το κατάστημα με μοναδικά κοσμήματα με ημιπολύ-
τιμους λίθους, κομμάτια από τις συλλογές μου, αλλά 
και ξύλινα, κεραμικά και γραφιστικά προϊόντα από 
απόφοιτους της σχολής και άλλους ταλαντούχους νέ-
ους. Είναι ελπιδοφόρο το ότι πολλοί νέοι έχουν αξιό-
λογες ιδέες και τολμούν να πειραματιστούν στον επι-
χειρηματικό τομέα στην Ελλάδα. Η επιβίωση βέβαια 
του μικρού ελεύθερου επαγγελματία γίνεται όλο και 
πιο δύσκολη, όμως με σκληρή δουλειά και όραμα οι 
πιθανότητες επιτυχίας μεγιστοποιούνται.
 
Νικολίνα Λέντζα & Αντιγόνη Κακλίδη
Νικολίνα Λέντζα: Αποφοίτησε από το ΤΜΣΠΣ του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2012. Παρακολούθησε 
summer course στο Λονδίνο και έκανε Erasmus στο 
Πόρτο. Παρακολούθησε σεμινάρια κεραμικής στο 
εργαστήριο της Σοφίας Τριγώνη στη Σύρο, σεμινάριο 
τεχνικής φυσητού γυαλιού στο Βερολίνο και μαθή-
ματα κεραμικής και τεχνικής τροχού στο εργαστήριο 
“Mamoutzis Ceramic Sculpture + Design” στην 
Αθήνα. Από το 2015, ασχολείται με τον σχεδιασμό 
και κατασκευή χρηστικών αντικειμένων από πηλό. 
Αντιγόνη Κακλίδη: Απασχολήθηκε ως ελεύθερη 
επαγγελματίας πάνω στις γραφικές τέχνες και την ει-
κονογράφηση. Δούλεψε και διδάχτηκε την τέχνη της 
αργυροχρυσοχοΐας δίπλα στην σχεδιάστρια Άρτεμη 
Σιδερίδου. Διδάχτηκε την τέχνη της κεραμικής από 
τη Σοφία Τριγώνη και ακολούθησε δίπλα στον σχε-
διαστή Γιάννη Ζώη στην Αθήνα. Από τότε σχεδιάζει 
και κατασκευάζει κεραμικά προϊόντα. Η Νικολίνα 
και η Αντιγόνη το 2016 ίδρυσαν μαζί με την Αιμι-
λία, την ομάδα-πολυχώρο “Yfi”, κομμάτι της οποίας 
αποτελεί το “Yfi ceramics”.
> Πώς επιλέξατε τη συγκεκριμένη σχολή για τις 
σπουδές σας;
ΝΛ: Όταν επέλεξα την σχολή δεν γνώριζα και πολ-
λά πράγματα γι’ αυτήν, αλλά σήμερα μπορώ να πω 
πως ήταν σωστή η επιλογή.

ΑΚ: Οι σπουδές μου ξεκίνησαν το 2004. Έχοντας 
ήδη περάσει η αδερφή μου στο συγκεκριμένο τμή-
μα δύο χρόνια πριν, ήξερα ακριβώς τι θα αντιμε-
τώπιζα. Το περιβάλλον και η κοινότητα η φοιτητι-
κή, μου ήταν αρκετά γνώριμα καθώς και η φύση 
του πανεπιστημίου. Έτσι η απόφαση μου για την 
συγκεκριμένη επιλογή ήταν κάθε άλλο παρά στην 
τύχη. Θα ήταν βέβαια ψέμα να πω ότι υπήρξε η 
πρώτη μου επιλογή. Και εγώ, όπως και ένα μεγάλο 
ποσοστό εισαχθέντων, προετοιμαζόμουν και προ-
σπαθούσα για την εισαγωγή μου στην αρχιτεκτο-
νική. Πλέον όμως και να μπορούσα, δεν θα άλλαζα 
κάτι στην εξέλιξη των γεγονότων.
> Τι θυμάστε πιο έντονα από τα χρόνια που ζήσα-
τε στο νησί; 
ΝΛ: Νομίζω πως ό,τι βιώναμε, το βιώναμε σε έναν 
υπερθετικό βαθμό. Μάλλον λόγω ηλικίας και λόγω 
του νησιού. Είναι ένα μικρό μέρος με αποτέλεσμα 
να γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και να είμαστε 
αρκετά δεμένοι. Οπότε και οι πιο έντονες και αξέ-
χαστες στιγμές, είναι και οι πιο προσωπικές. Αυτό 
που μου έχει μείνει σίγουρα και το κουβαλάω πά-
ντα μέσα μου, είναι μια γλυκιά ένταση.
ΑΚ: Δυστυχώς θα υπεκφύγω με την κλασικότατη 
απάντηση “δεν ξέρω τί να πρώτοξεχωρίσω και τί 
να πρώτο-διαλέξω”, αλλά όσο και να ακούγεται 
κλισέ, έτσι είναι για εμένα. Ζήσαμε πολύ έντονα 
στο νησί αυτό. Δημιουργηθήκαμε σαν άνθρωποι 
κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, και σε αυτό 
βοήθησε αφενός η σχολή αλλά και αφετέρου το 
μαγικό τοπίο μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούσαμε. 
Μια φοιτητική ζωή γεμάτο όμορφες εικόνες και 
στιγμές.
> Τώρα ζείτε στην Αθήνα και έχετε τη δική σας 
επιχείρηση, Yfi Ceramics. Μιλήστε μας για τον 
πυρήνα της ομάδας, τις συνεργασίες, τις δυσκο-
λίες και τα όνειρά σας για το μέλλον.
ΝΛ: Επιστρέφοντας στην Αθήνα είχα αποφασίσει 
πως ήθελα να ασχοληθώ με την κεραμική, αλλά 
παράλληλα ήθελα πολύ να συνυπάρχω σε έναν 
χώρο όπου θα δραστηριοποιούνται και άλλα 
άτομα με διαφορετικές γνώσεις και ειδικότη-
τες. Η ομάδα αυτή τη στιγμή πέρα από εμάς, 
που ασχολούμαστε κυρίως με τα κεραμικά, 
παρέχει και γραφιστικές υπηρεσίες, χειρο-
ποίητες μορφές τυπωμάτων και δημιουργική 
γραφή. Στο μέλλον, θέλουμε να εντάξουμε και 
άλλα αντικείμενα απασχόλησης, σεμινάρια σε 
παιδιά, κ.ά. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζου-
με αφορούν κυρίως την ελλιπή στήριξη του 
κράτους σε οποιοδήποτε νέο εγχείρημα. Εί-
ναι πολύ μεγάλο ρίσκο να δημιουργήσεις κάτι 
δικό σου χωρίς να ξέρεις αν αυτό θα πετύχει 
και με τα έξοδα να τρέχουν. Μέχρι στιγμής οι 
συνεργασίες μας αφορούν κυρίως εστιατόρια, 
για τα οποία σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε 
σκεύη. Είναι αρκετά δημιουργικό και ενδιαφέ-
ρον να συνεργάζεσαι με σεφ, αλλά τα αντικεί-
μενα χρήσης στην κεραμική είναι και τα πιο 
απαιτητικά. Μέχρι τώρα είμαστε αρκετά χα-
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ρούμενες και ικανοποιημένες με την εξέλιξη 
της Yfis και ελπίζουμε να συνεχίσει στον ίδιο 
ρυθμό.
ΑΚ: Ο χώρος μας βρίσκεται στα Κάτω Πετρά-
λωνα. Συνήθως σχεδιάζουμε και παράγουμε 
κατά παραγγελία, ώστε το τελικό προϊόν να 
ακολουθεί τις ανάγκες και απαιτήσεις του πε-
λάτη. Αυτό είναι από τα πολύ ωραία κομμά-
τια της δουλειάς μας. Ότι γνωρίζουμε και συ-
νεργαζόμαστε με σπουδαίους ανθρώπους και 

εξαιρετικούς επαγγελματίες. Στον πυρήνα της 
ομάδας μας είναι και η Αιμιλία Δούκα, που τε-
λειώνοντας τις σπουδές της στο Φ.Π.Ψ. Αθη-
νών και μέσα από το μεταπτυχιακό της στην 
Κρήτη μελέτησε το κατά πόσο η τέχνη της 
κεραμικής μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη 
των ατόμων με μαθησιακές και νοητικές ιδιαι-
τερότητες στην κοινωνία. Είμαστε τρεις εντε-
λώς διαφορετικές προσωπικότητες και αυτό 
το χρησιμοποιούμε υπέρ μας στο να είναι όσο 

γίνεται πιο πολύπλευρο και ταυτόχρονα ομοι-
ογενές αυτό που δημιουργούμε. Οι δυσκολί-
ες προφανώς και είναι πολλές, είμαστε όμως 
αισιόδοξες. Όσο μακριά και να πάει η κρίση, 
θέλουμε να ξέρουμε ότι κάνουμε ό,τι καλύτε-
ρο μπορούμε, και με την καλύτερη διάθεση. 
Αποφεύγουμε τα μεγαλεπήβολα και μακρο-
χρόνια σχέδια, αρκούν οι καθημερινοί στόχοι 
που κατακτάμε για να μας κάνουν περιφανές 
και χαρούμενες.
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Μπορεί το μεγαλύτερο εικαστικό γεγονός του 
φετινού καλοκαιριού να η έκθεση του μεγάλου 
έλληνα διεθνούς εμβέλειας γλύπτη Κώστα Βα-
ρώτσου, που φιλοξενείται στην Πινακοθήκη των 
Κυκλάδων μέχρι τις 31 Ιουλίου, ωστόσο πολύ 
σημαντικοί καλλιτέχνες εμπιστεύονται τα έργα 
τους σε χώρους των Κυκλάδων. Προπομπός της 
έκθεσης του Κώστα Βαρώτσου, η τοποθέτηση 
ενός μνημειακού γλυπτού του καλλιτέχνη στην 
είσοδο της Ερμούπολης, με την ονομασία “Ορί-
ζοντας”, με φόντο τη θάλασσα και το λιμάνι της 
Ερμούπολης. 

Η τέχνη του Κώστα Βαρώτσου είναι η μνη-
μειακή γλυπτική. Όπως τόνισε στην ομιλία των 
εγκαινίων η πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης 
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, “είναι μια τέχνη που 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό, και δεν είναι τέχνη 
που απευθύνεται σε κλειστούς χώρους”. 

Κεντρικό γλυπτό της έκθεσης, με μιαν ιδιαί-
τερη συμβολική σημασία, εκείνο με τις γυάλινες 
στήλες που υψώνονται πάνω από το έδαφος το 
σπαρμένο με σπασμένες σημαίες των κρατών με-
λών της ΕΕ. Ο ίδιος, μιλώντας γι’ αυτό το γλυπτό, 

είπε ότι ήταν ένα έργο δύσκολο: “Δεν σας κρύ-
βω ότι όταν τις έσπαγα είχα συνειδητοποιήσει 
ότι κάθε σημαία που έσπαγα αντιπροσώπευε ένα 
λαό, έναν πολιτισμό”. 

Σημαντικά έργα παρουσιάζονται στην έκθεση 
ζωγραφικής με τίτλο “Του σώματος η μνήμη” με 
τη συμμετοχή έργων κορυφαίων σύγχρονων ζω-
γράφων, του Γιώργου Ρόρρη, του Αλέξη  Βερού-
κα και της Μαρίας Φιλοπούλου. Πρόκειται για 
έργα με άξονα το γυμνό ανθρώπινο σώμα, που 
απεικονίζεται χωρίς ωραιοποιήσεις και εκφράζει 
τον πόνο ή τη χαρά, την κούραση ή τη χαλάρωση 
και τελικά τη θνητότητά του. (Πινακοθήκη Κυ-
κλάδων 2/8 μέχρι 3/9).

O Γιώργος Ρόρρης, αυτός ο σπουδαίος ζω-
γράφος, είναι ένας από τους λίγους σύγχρονους 
καλλιτέχνες που χρησιμοποιεί στη ζωγραφική 
του το μοντέλο. Όπως παραδέχεται ο ίδιος μια 
από τις εμμονές του είναι ο άνθρωπος, είτε σαν 
απεικόνιση της μορφής του, είτε σαν προσπάθεια 
καταγραφής του περάσματός του στα πράγματα, 
δηλαδή της ανθρώπινης φθοράς. Ο Ρόρρης έχει 
πίστη στους ανθρώπους και ασχολείται με τα 
πρόσωπά τους, πράγμα σπάνιο και βαθιά πολι-
τικό.

Συναισθηματικά φορτισμένα τα έργα του 
Αλέξη Βερούκα, εκφράζουν με τον ιδιαίτερο 
εξπρεσιονιστικό τους τρόπο την ομορφιά ή την 
ασχήμια, μέσα από την απεικόνιση του ανθρώ-
πινου σώματος, του πορτραίτου, αλλά και ενός 
τοπίου. 

Το φως και το υγρό στοιχείο είναι τα υλικά 
με τα οποία εκφράζεται η Μαρία Φιλοπούλου 
στη ζωγραφική της. Απεικονίζει τοπία μέσα στο 
νερό, αλλά και κολυμβητές με το σώμα τους να 
πλέει μέσα στα διάφανα και ιριδίζοντα πέπλα της 
θάλασσας. 

Ο Γιάννης Βέλλης παρουσιάζει καινούρ-
για και παλιά του δουλειά, με θέμα, τι άλλο, τη 
θάλασσα. Πολυταξιδεμένος ο ίδιος, είχε πάντα 
στενές σχέσεις με τη θάλασσα. Καράβια, ζω-
γραφισμένα ή ανάγλυφα, με φόντο το μπλε της 
θάλασσας και του ουρανού, το κίτρινο και το 
κόκκινο του ήλιου, μπολιασμένα με  το κυκλα-
δίτικο φως και τη νησιωτική αύρα, μας ταξι-
δεύουν μεταφέροντας μνήμες από το παρελθόν, 
με ρότα το αύριο. Η έκθεσή του στο  δικό του 
γνωστό χώρο “Αποθήκη” (Απόλλωνος 4), μας 
περιμένει από την Πέμπτη 20 Ιουλίου μέχρι τον 
Σεπτέμβριο.

Το ταξίδι της Τέχνης
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Στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου παρουσιάζεται από τις 14 Ιουλίου 
μέχρι τις 10 Αυγούστου έκθεση φωτογραφίας της πρώτης ελληνίδας φωτο-
γράφου, Μαίρης Παρασκευά, με ιστορικές φωτογραφίες της μυκονιάτισ-
σας κοσμοπολίτισσας παρμένες από το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου 
Μπενάκη. 

Ακολουθεί  έκθεση ζωγραφικής, μεικτής τεχνικής και γλυπτικής με έργα 
των Χρήστου Πετρίδη,  Ολυμπίας Μπουχλαριώτου και Κωνσταντίνου Βε-
ρούτη στην Αίθουσα Ματογιάννι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ζωγραφική του Χρίστου Πετρίδη, 
που έφυγε πρόωρα από τη ζωή αφήνοντας σημαντικό έργο. Το έργο του 
είναι επηρεασμένο από την υπερρεαλιστική τέχνη, και την τέχνη του γκρά-
φιτι. 

Στην αίθουσα Ματογιάννι θα παρουσιαστούν εκθέσεις φωτογραφίας 
του Βασίλη Βρεττού (11-20 Αυγούστου), ομαδική έκθεση φωτογραφίας με 
τη συμμετοχή πολλών ξένων καλλιτεχνών (21 Αυγούστου-10 Σεπτεμβρίου) 
και ακολουθούν εκθέσεις ζωγραφικής της Ζίνας Λιναρδάκη και του Λουίς 
Ορόσκο τον Σεπτέμβριο. 

Σημαντικό γεγονός στα πολιτιστικά δρώμενα της Πάρου είναι το Δι-
εθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας “Η Παριανή και Κυκλαδική Κεραμική της 
Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Περιόδου”, το οποίο πραγματοποιείται στις 8/7 
στην Παροικιά, αίθουσα Π.Σ. Αρχίλοχος.

Εξίσου σημαντική η έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 3 Ιουνίου από την 
ομάδα του Γιάννου Κουράγιου στο Δημοτικό Χώρο Τεχνών στην Παροικιά 
(Κτήριο Δημητρακοπούλου) με φωτογραφικό υλικό από τις αναστηλωτικές 
εργασίες του αρχαίου ιερού Δεσποτικού και έργα μαρμαροτεχνιτών που ερ-
γάζονται στο αναστηλωτικό πρόγραμμα του μνημείου. 

Η μεγάλη τέχνη της μαρμαρογλυπτικής, στην οποία έχει παράδοση το 
νησί, αποτελεί  το επίκεντρο του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού στο 
νησί του Γιαννούλη Χαλεπά. Έτσι λοιπόν, το ομώνυμο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Τήνου, έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων και εκθέσεων. 
Εκθέσεις μαρμαρογλυπτικής, εκμαγείων λαϊκής τέχνης, ζωγραφικής, αγιο-
γραφίας, φωτογραφίας, ψηφιδωτών, έργων των μαθητών της Σχολής Καλών 
Τεχνών Πανόρμου, όλες αυτές οι δράσεις παρουσιάζονται στις αίθουσες 
του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου και Νίκου Γαΐτη στον Πύργο. 

Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις, η διάλεξη 
του Μανώλη Κορρέ, υπεύθυνου στο αναστηλωτικό έργο της Ακρόπολης, με 
τίτλο “Θέματα λιθοτεχνίας” (Μουσείο Μαρμαροτεχνίας).

Μύκονος
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Οι επανεκδόσεις παλιών δίσκων δεν είναι 
κάτι καινούργιο. Κυρίως, γιατί λόγω αυτών 
ξεκινήσαμε να αγοράζουμε πάλι καινούργια 
βινύλια από κλασικά άλμπουμ της δεκαετίας 
του ΄70. Αυτό που έχει γίνει ιδιαίτερη μόδα τα 
τελευταία χρόνια παγκοσμίως, όμως, είναι η 
ανάδειξη κυκλοφοριών από μικρές μουσικές 
σκηνές και ρεύματα που είχαν μικρή ανταπό-
κριση στην εποχή τους και στη συνέχεια χάθη-
καν στο χρόνο. 

Υπάρχουν πλέον αρκετοί συλλέκτες και ιδιο-
κτήτες μικρών δισκογραφικών που είναι σε αγώνα 
δρόμου για το ποιος θα ανακαλύψει και θα επανεκ-
δώσει πρώτος ξεχασμένα διαμάντια. Έχοντας ξεπε-
ράσει τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ήταν θέμα 
χρόνου οι συλλέκτες να φτάσουν στις δισκοθήκες 
και των παλαιοδισκοπωλείων της Ελλάδας. 

Το αποτέλεσμα ήταν να ξαναδούν το φως έργα 
πρωτοποριακά που αναγνωρίζονται για την αξία 
τους σήμερα από τις νέες γενιές μουσικόφιλων, 
έστω και ετεροχρονισμένα. Η εγχώρια ηλεκτρονι-

κή σκηνή πλέον έχει αναδείξει σπουδαίες δουλειές, 
αλλά λίγα γνωρίζαμε για το τι γινόταν τη δεκαετία 
του ‘80. Αν το ροκ ήταν στο περιθώριο, τότε τι να 
πούμε και για τους λίγους παθιασμένους μουσικούς 
που πρωτοστάτησαν στη χρήση των συνθετητών (ή 
συνθεσάιζερ στη απλή καθομιλουμένη); 

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, το ψάξιμο των 
περίεργων συλλεκτών είχε ενδιαφέροντα αποτελέ-
σματα.

Συλλέγοντας τα καλύτερα της εποχής 
Όλα ξεκίνησαν το 2012, με την κυκλοφορία της 

συλλογής “Into the Light” που περιείχε κομμάτια 
από τους Βαγγέλη Κατσουλή, Δημήτρη Πετσε-
τάκη, Λένα Πλάτωνος, Μιχάλη Ρακιντζή, Κώστα 
Χαριτοδιπλωμένο και άλλους έλληνες δημιουρ-
γούς της περιόδου 1978-1991. Η συλλογή ήταν 
απόρροια της έρευνας των Ηλία Πίτσιου και του 
Tako, γνωστού ολλανδού συλλέκτη και ιδιοκτήτη 
του δισκοπωλείου Red Light Records στο Άμστερ-
νταμ. Πιάνοντας το ρεύμα της εποχής και με καλή 
διανομή στο εξωτερικό, η κυκλοφορία αυτή έγινε 
γρήγορα ανάρπαστη.

Πολλοί από αυτούς τους μουσικούς σπούδα-
σαν μουσική στο εξωτερικό κι επιστρέφοντας στην 

Ελλάδα έφεραν μαζί τους την τεχνογνωσία και το 
πάθος για την ηλεκτρονική μουσική. Στη συλλογή 
υπάρχουν κομμάτια που τείνουν προς τον θόρυβο 
και την αβαντ-γκαρντ. Κάποιοι χρησιμοποίησαν το 
καινοτόμο σύστημα πολυαγωγίας του Ιάννη Ξενά-
κη για να συνθέσουν μουσική. 

Οι περισσότερες συνθέσεις κινούνται στο πλαί-
σιο του τότε new age ρεύματος: είναι ορχηστρικές 
και ατμοσφαιρικές, με περιβαλλοντικούς ήχους και 
τον ήχο του συνθεσάιζερ να κυριαρχεί. Κάποιες 
άλλες θυμίζουν μινιμαλιστές όπως ο Steve Reich, 
ο Philip Glass και η Midori Takada, με τη χρήση 
ήχων κρουστών κι εγχόρδων να ταξιδεύουν σε 
μέρη της Αφρικής και της Ανατολής. 

Οι Κατσουλής, Πετσετάκης και Akis βρέθηκαν 
μαζί στην σκηνή του Ρομάντσο τον Δεκέμβριο του 
2015, για μια βραδιά αφιερωμένη στην επιτυχία 
των επανεκδόσεων. 

Η συνέχεια δεν άργησε να έρθει. Κάτω από 
την ταμπέλα της ομώνυμης Into the Light Records 
ήρθε λίγο αργότερα η συλλογή κομματιών “The 
Sleeping Beauties” του Βαγγέλη Κατσουλή, η 
οποία εκδόθηκε επιπρόσθετα με ρεμίξ διάφορων 
ξένων παραγωγών. Έκτοτε και μέχρι σήμερα ακο-
λούθησαν διάφορες προσωπικές επανεκδόσεις για 

c b a
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Αν το ροκ ήταν στο περιθώριο, τότε τι να πούμε 
και για τους λίγους παθιασμένους μουσικούς που 
πρωτοστάτησαν στη χρήση των συνθεσάιζερ

τον Δημήτρη Πετσετάκη, τον Γιώργο Θεοδωράκη 
και με πιο πρόσφατη αυτή για τον Άκη Δαούτη που 
αναδεικνύουν το εύρος του κάθε καλλιτέχνη ξεχω-
ριστά.  

Πριν λίγους μήνες συλλογή κομματιών του Κα-
τσουλή με τίτλο “If Not Now When” επανεκδόθηκε 
και από την αγγλική Utopia Records (συνώνυμη με 
την δισκογραφική που έχει ο ίδιος και κυκλοφορεί 
τις δικές του δουλειές). 

Οι αγγλικοί τίτλοι στις συνθέσεις και τους τίτ-
λους πολλών άλμπουμ αυτών των δημιουργών ίσως 
αποδεικνύουν ότι πάντα στόχευαν σε αναγνώριση 
εκτός ελληνικών συνόρων. Έστω κι λίγο ετεροχρο-
νισμένα, αυτή τελικά ήρθε.

Η Λένα Πλάτωνος παίζεται στα κλαμπ
Η δισκογραφική Dark Entries ξεκίνησε το 2009 

στο Σαν Φρανσίσκο και επικεντρώνεται σε σκοτει-
νές μουσικές προηγούμενων δεκαετιών (εξ ου και 
το όνομα της). Μία από τις πιο επιτυχημένες κυ-
κλοφορίες ήταν το “Γκάλοπ” της Λένας Πλάτωνος 
το 2015. Ο ιδιοκτήτης της Dark Entries την ανακά-

λυψε τυχαία βλέποντας τα βίντεο κλιπ του Γκάλοπ 
στο YouTube.

Λόγω αυτού, αρκετοί συλλέκτες και DJs πα-
γκοσμίως γνώρισαν ή θυμήθηκαν ξανά την Πλά-
τωνος. Τα τραγούδια της άρχισαν να παίζουν σε 
διάφορα κλαμπ, ενώ οι Ισραηλινοί Red Axes με τα 
ρεμίξ τους πρόσθεσαν έναν πιο χορευτικό τόνο στις 
αρχικές συνθέσεις. 

 Ένα χρόνο αργότερα, επανεκδόθηκαν και οι 
“Μάσκες Ηλίου”, που πρωτοκυκλοφόρησε η Πλά-
τωνος το 1984. Ο ιδιοκτήτης της Dark Entries σε 
ένα πρόσφατο ταξίδι του στην Ελλάδα γνώρισε από 
κοντά τη Λένα, που φαίνεται ότι μπορεί ακόμα να 
επηρεάζει και να εμπνέει νεότερους συνθέτες με 
την πρωτοπόρα μουσική της. 

Χάρη λοιπόν στις παραπάνω δισκογραφικές 
που οργώνουν τον πλανήτη για ξεχασμένους μου-
σικούς, μπορούμε κι εμείς πλέον να βουτήξουμε 
στο παρελθόν και να ακούσουμε τους ιστορικούς 
πειραματισμούς ελλήνων μουσικών με τα συνθε-
σάιζερ. 

Πώς οι Έλληνες 
ηλεκτρονικοί συνθέτες του ‘80 
αναγνωρίζονται ετεροχρονισμένα 

Various Artists - Into The Light  • 
   A Journey Into Greek Electronic Music,      
   Classics & Rarities 1978 - 1991  
   (Into the Light Records, 2012)

Vangelis Katsoulis - The Sleeping Beauties • 
   (Into the Light Records, 2014)

George Theodorakis - The Rules Of The     • 
   Game: Original Studio Recordings 1978-1996   
   (Into the Light Records, 2014) 

Dimitris Petsetakis - Endless  • 
   (Into the Light Records, 2015)

Λένα Πλάτωνος - Γκάλοπ•   
   (Dark Entries, 2015)

Lena Platonos - Red Axes Remixes•   
   (Dark Entries, 2016)

Λένα Πλάτωνος - Μάσκες Ηλίου•   
   (Dark Entries, 2016)

Akis - Space, Time and Beyond•   
   Selected Works 1986-2016 
  (Into the Light Records, 2017)

Vangelis Katsoulis - If not now when •  
   (Utopia Records, 2017)

Michalis Rakintzis - I don’t believe•   
   (Isigude, 2016)

Ενδεικτική
Δισκογραφία
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Ο Ιζζό αναφέρει κάπου στην “Τριλογία της Μασσαλίας” πως το πιο 
σπουδαίο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα σε έναν άντρα είναι 
να του χαρίσει τον χρόνο της. 

Απομονωμένη, η φράση μπορεί να φανεί σε πολλούς αλαζονική, όμως 
όταν την πρωτοδιάβασα, ένιωσα να αφήνει μέσα μου μια αίσθηση γλυκό-
πικρης τραγικότητας, αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Καθημερινά όλοι 
χρησιμοποιούμε τη λέξη ‘’χρόνος’’ ασυναίσθητα, σε φράσεις που εμπερι-
έχουν συνήθως ένα λεξικό νόημα ρηχό, τετριμμένο, καλύπτοντας τη βαριά 
ουσία της, την οποία όλοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουμε ενστικτωδώς, αλλά 
αδυνατούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με την αλήθεια της. Την αρχή και το 
τέλος της. 
Σε αυτή την τραγικά εφήμερη ζωή, στο ‘’εφήμερο’’ της οποίας κρύβεται και 
η αξία της, ας μεγαλώσουμε, ας πάμε σχολείο, ας δουλέψουμε, ας ερωτευ-
τούμε, ας κάνουμε οικογένεια, ας ζήσουμε …διαβάζοντας. 
Ας διαβάσουμε, γιατί μόνο έτσι θα αναγνωρίσουμε το λεξιλόγιο της ανεκ-
πλήρωτης ζωής μας, για να την ανατρέψουμε. Ας διαβάσουμε, γιατί μόνο 
έτσι θα αντιληφθούμε τη σύνταξη της καθημερινότητάς  μας, τις μακρόχρο-
νες προτάσεις της, τα κόμματα και τις άνω τελείες της, την ευτυχία μας, που 
μπορεί να κρύβεται στις παρενθέσεις. Ας διαβάσουμε, γιατί έτσι θα κατανο-
ήσουμε και στη δική μας ζωή την αναγκαιότητα μιας δυνατής πλοκής,  μιας 
πλοκής που θα κάνει τη ζωή αυτή άξια αφήγησης. Εμείς σας προτείνουμε 
τα παρακάτω βιβλία…

Τα ανατρεπτικά βιβλία, του Πάμπλο Γκουτιέρεθ, από τις εκδόσεις 
Καστανιώτης, είναι μια καταπληκτική μαρτυρία αγάπης στα βιβλία, στη λο-
γοτεχνία και στο βάλσαμο που μπορεί αυτή να προσφέρει στην ανθρώπινη 
ψυχή. Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του συζύγου της, ένα κιβώτιο με βιβλία 
φθάνει στο σπίτι της Ρέμε κατά λάθος και εκείνη, αντί να το επιστρέψει, 
αποφασίζει να το ανοίξει. Τη στιγμή που θα τραβήξει τυχαία το πρώτο βι-
βλίο και θα αρχίσει να το διαβάζει, όλος ο καλά κρυμμένος συναισθημα-
τικός της κόσμος θα αφυπνιστεί και θα την κατακλύσει. Θα τα διαβάσει 
όλα, θα συγκλονιστεί και θα μαγευτεί από το σύμπαν της λογοτεχνίας, ένα 
σύμπαν που θα την κάνει να δει τον κόσμο γύρω της και τη ζωή της, εντελώς 
διαφορετικά και θα την κατακλύσει με ένα αίσθημα ανυποταγής, έτοιμο να 
πλημμυρίσει τα πάντα γύρω της και να εισβάλει στην πραγματικότητα μιας 
ζωής που συνειδητοποιεί πως μάλλον έχει χαραμίσει. Ένα υπέροχο βιβλίο 
από έναν από τους πιο σημαντικούς νέους ισπανούς συγγραφείς.

Όλα ξεκινούν με το θάνατο δύο στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών 
της Γαλλίας, που είχαν αναλάβει την αξιολόγηση του πλάνου διάσωσης της 
Crédit Parisien, της μεγαλύτερης γαλλικής τράπεζας, η οποία κινδυνεύει για 
άλλη μια φορά να καταρρεύσει. Χωρίς να ονοματίζει κανέναν, ο συγγρα-
φέας, Τομά Μπρονέκ, έμπειρος στο οικονομικό ρεπορτάζ, με μακροχρόνια 
γνώση στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες λειτουργίας του Υπουργείου 

Ας διαβάσουμε...
κεiμενο:  

Χρυσή Πυρουνάκηc b a

Οικονομικών της Γαλλίας, αντλεί έμπνευση από πρόσφατα αληθινά γεγονότα και 
μας μεταφέρει με δεξιοτεχνία στον κόσμο του βρώμικου τραπεζικού συστήματος. 
Πρωταγωνιστής, ο Κριστόφ Ντεμορύ, διευθυντής του γραφείου της υπουργού οι-
κονομικών και εκείνος που καλείται να διαλευκάνει τους δύο ανεξιχνίαστους θανά-
τους. Τόσο οικονομικό και πολιτικό μυθιστόρημα όσο και μυστηρίου, Οι μυημένοι, 
από τις εκδόσεις Πόλις, περιγράφουν αριστοτεχνικά τη μάχη ανάμεσα στο Κράτος 
–που εκπροσωπείται από την ιδεαλίστρια υπουργό–και την Τράπεζα, η οποία όμως 
υποστηρίζεται από πλήθος “μυημένων” πολιτικών και ανώτατων δημόσιων λειτουρ-
γών, την ίδια στιγμή που ο ήρωας, βρισκόμενος στο επίκεντρο των γεγονότων έρ-
χεται αντιμέτωπος με τα δικά του προσωπικά διλήμματα και τον ρόλο του σε έναν 
κόσμο που τον διαβάλλει και τον διαφθείρει συστηματικά.

Οι εκδόσεις Τόπος και ο δημιουργός κόμικς Γιώργος Μπότσος μας χαρίζουν 
τον Κλέφτη του κίτρινου και άλλες ιστορίες. Πρόκειται για μια υψηλής ποιότητας 
συλλεκτική έκδοση εννιά ιστοριών, ενός βετεράνου έλληνα κομίστα και εικονογρά-
φου.  Ένας δεινός κλέφτης που κλέβει ό,τι έχει κίτρινο χρώμα, ένα δροσερό κορίτσι 
με ουρά ψαριού και δυο πίνακες που συνομιλούν στην Πινακοθήκη, το τσιράκι ενός 
διακινητή ανθρώπων με το περίεργο ψευδώνυμο Ντάμπο και το θανατηφόρο κεντρί 
μιας εσωστρεφούς γυναίκας, είναι μερικές μόνο από τις ιστορίες της έκδοσης· σελί-
δες που αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη ξεχειλίζοντας έντονα χρώμα-
τα, χαρακτηριστικές του ύφους του καλλιτέχνη· ιστορίες άλλοτε λυρικές και άλλοτε 
σκληρές που τον αγγίζουν ανεπιτήδευτα  με το διακριτικό χιούμορ και τις αναπά-
ντεχες ανατροπές, τη λιτότητα και την αμεσότητά τους. Μια έκδοση μαρτυρία της 
εξαιρετικής τριαντάχρονης εικαστικής πορείας του Γιώργου Μπότσου, που αξίζει να 
υπάρχει σε κάθε  βιβλιοθήκη.

se
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 Ένα κορίτσι σβήνει τα ονόμα-
τα που του φόρτωσε ο χρόνος και 
περνάει σαν βιαστικό αγέρι από 
τα δάχτυλα του για να κερδίσει το 
ανατρίχιασμα. Καρφώνει τα στή-
θη του στην πλάτη του άνδρα για 
να ξεριζώσει το μαχαίρι του χρό-
νου και την πλάνη του έρωτα… 
«Ζήσε με, λοιπόν...», προστάζουν 
το μαχαίρι κι η πλάνη, ενώ ο άν-
δρας προσπαθεί να εξιλεωθεί για 
την αργοπορία του.

Όσο ο άνδρας ανεβαίνει στον 
ουρανό, το κορίτσι αφήνει έναν 
εφήμερο εφιάλτη να ξορκίσει ένα 
όνειρο. Στεγνώνει τις βροχές που 
θέριεψαν τα ανομολόγητα και 
υποτάσσεται στο φόβο που αλυχτά 
στο κατόπι του... “Μην κάνεις πως 
δεν ακούς τη βροχή…”, ψιθυρίζει 

η νύχτα στο αυτί του κοριτσιού, 
προσδοκώντας μια δικαίωση.

Ικρίωμα τα μάτια του κορι-
τσιού όπου απαγχονίζεται διστα-
κτικά το πρέπον, πριν παραδώσει 
αμαχητί στην καθημερινότητα την 
τελευταία τους προσωπίδα. Το 
πρέπον μαραίνει ανενδοίαστα ότι 
προσφέρθηκε από χέρια που ψη-
λάφησαν το χρόνο σε χέρια ικανά 
να τον σταματήσουν.

Ο άνδρας, κραδαίνοντας τίτ-
λους και προσωνύμια εφήμερα, 
πασχίζει να ενσαρκώσει σε μια 
δειλία οριστικές αποφάσεις. Σαν 
έτοιμος από καιρό να περάσει στην 
άλλη όχθη, χαρίζει στην απογοή-
τευση το καλύτερο του χαμόγελο 
πριν τη σκορπίσει στο μέλλον...

Άνδρας δίχως όνομα…

sese

engl ish version/

Carry it with you and check

I was really wondering what the point of a printed issue 

is, today. People just check things on their phone, 

where they want to go, what they want to see, what to 

eat. But there is something cool about the print format, 

there is a level of care, a greater effort, an editing 

process; things that may not be visible but still one can 

sense them.

The google “what to do in the Cyclades” search 

result of the digital search, will always be based on 

your cookies, your friends’ posts, your likes. Still, you 

decided to get out of the daily and travel, so it is a 

chance to see what else is out there. The paper format 

allows you to scan through unexpected events, things 

chosen by people who know the islands and what is 

going on.

I know that we live in troubling times and the news is 

always disrupting life and comfort. Of course, I can see 

that the newspaper format reminds us of the news, but 

see it in a new light. This issue looks into the summer 

to come, it lingers around the amazing things that 

will take place across the Cyclades. Thus, there is no 

way that it will start beeping with breaking news about 

some upcoming disaster.

That said, you are holding a great guide for the 

summer which allows you to disconnect from data 

and wi-fi. Fold it, put it in a bag and when you feel like 

exploring something new, it is there to give ideas for 

what to do next.

.

Phevos Kallitsis

Η άνοιξη αγκομάχησε τις τελευταί-
ες της ανάσες με βροχές και μπόρες 
για να προϋπαντήσει ένα αλλιώτικο 
καλοκαίρι. Στόλιζε τις κνήμες της με 
φιλιά και χάδια που άντεξαν το ανέκ-
φραστο, πριν παραδώσει στο θέρος τις 
τελευταίες της ελπίδες. Το καλοκαίρι 
ήταν έτοιμο να κυοφορήσει κάτι νέο ή 
να υποκύψει οριστικά σε ό,τι δεν έμελ-
λε να γίνει.

Ένας άνδρας δίχως όνομα κρεμάει το 
βλέμμα του φυλαχτό στο λαιμό του κα-
λοκαιριού, προσδοκώντας στις νύχτες 
του να αναστήσει την τελευταία του νιό-
τη. Γνωρίζει πως ένα κορμί ή μια γραφή 
μπορούν να αλλάξουν την τροχιά των 
ημερών και κάνει τον πόθο του σπονδή 
για να ’χει να θυμάται.

c b a
Κεiμενο: Νικόλας Αλλοτινός

Εικονογραφηςη: Πάνος Δραμυτινός



The volunteer team of “Routes in Marpissa” organises the 
8th  three-day, experiential, and cultural festival on 25, 26 & 27 
August in the traditional settlement of Marpissa, Paros.

The man, the place and the radiant light of the Cyclades. 
From dawn to the bright morning light and from the warm 
colours of the sunset to night, through the prism of the Routes 
in Marpissa, we create thematic stations, visiting sites and 
art exhibitions, framed by workshops, lectures, concerts and 
games. A unique experience that unfolds a kaleidoscope of 
culture and knowledge. “Inspired by the village, accompanied 
by the residents and aiming at action, come and walk with us in 
Marpissa…in the light!”

32
art in the islands

Routes 

in Marpissa

“In the Light”
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Open Art 
at Syros

“Open Art Studios” is an initiative of artists who live and work on Syros 
island.
On the occasion of the proclamation of the South Aegean Region as 
the Gastronomic Region of Europe for the next three years, “Open Art 
Studios” artists will be cooperating for the sixth year to deliver a public 
exhibition this summer, having gastronomy as its main theme.
On July and August 2017 artists’ creations will be exhibited in shops, 
which directly or indirectly involve food.
Visitors will be able to follow artists’ works through a specially designed 
direction map that will show the participating shops where the artworks 
will be placed in.
Thus visitors will have the chance to admire the artists’ inspired creations 
closely and under extraodinary circumstances. 

info

> 25-26-27/08

> 19.00 - 23.30

> Marpissa, Paros

>Admission is free 

to all events

Phantoms may disappear with the light of day but that is not the case with the 
phantasmagoric world of art created by five artists of different origins, in the evocative 
interiors of the Bazeos Tower, built in the 17th century, and in the surrounding countryside 
of inland Naxos.

The artists: Irini Gonou (GR), Miyuki Kido (JP), Yorgos Papafigos (GR), Collin 
Mura-smith (USA), Manuela Zervudachi (FR), travel around the island and are hosted 
for a time in the Bazeos Tower, where they work on and render, each by their own 
personal means (painting, sculpture, video, installations) the concept of ghost, illusion, 
the unfamiliar, the imaginary, giving form through their works to a universe that shifts 
away from realism and ordinary reality, towards allegory and symbolism.

The experience of living in the old tower, socializing with the locals, contact with the 
island’s natural environment and the physical elements available, the light and wind, are 
some of the components that are molded with the artist’s talent and transformed on site 
into a work, an in situ installation. The tower and its artworks, the 9th century ruins of 
the Byzantine monastery of Kaloritsa on the adjacent hillside, the trails leading through 
fields, discretely signalled by the artist’s interventions, become passages for getting away 
from the here and now, projection screens of thoughts and feelings.

The exhibition is accompanied and complemented by a theatrical performance and 
nights of readings. With the support of NEON.

info

> 03/06 - 28/09 

> Bazeos Tower, Naxos island

> Daily | 10.00 - 17.00

> Curator | Mario Vazaios

> bazeostower.gr

Phantasma|Art Experience
NAXOS

PAROS



Chrisanthi Zarari - Jewelry & Unique Items Design
6, Melinas Mercouri str. - Ermoupolis - tel. 22810 89086
chrisanthi-zarari-jewelryunique-items-design.business.site

Γιαννης Βαβίτσας
Φωτογραφία 
Γαμου
Βαπτισης
Εκδηλωσεων

Λυκούργου 3
τηλ. 6937758821
www.vavitsas.com
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Syros 
International 
Film Festival
Held from July 14-19 2017, SIFF’s fifth anniversary edition program 
is focused on the theme of “Cracking Up.” As the festival celebrates 
its fifth year, this theme is taken as a jumping-off point to explore the 
exuberant, manic, and generative potential of making and watching 
cinema. More than ever before, the program of films, performances, 
workshops and surprising locations plays on all our sensations at once, 
inviting us to expand our concept of cinema in an immersive experience 
like seen nowhere else.

As ever, the festival directly engages with the place of Syros, using an 
array of sites for screenings all around the island both in Hermoupolis 
and beyond. Locations this summer include: the Tarsanas shipyard, 
Komito Beach, the Pallas Summer Cinema, the Agios Athanasios church 
courtyard, the De la Grazia Drive-In, a former tannery, a quarry, and 
more. 

“ Inside Out” project
Do you experience the public space as a ghost or as a human?
The “Inside Out “ project will be presented in the city of Ermoupoli, the capital of Syros island where so many people from various backgrounds 
(religious, social, cultural, financial etc) meet.
Public space will come alive, and artworks will interact with buildings, ruins, docked ships, squares, roads and the city’s unique architecture. How 
authentic can we really be outside our familiar space, our home? How open are we to let the public space become an extension of ourselves, and take a 
different meaning in our daily life? In cooperation with the Municipality of Syros- Ermoupolis & the South Aegean Region.

Celebration Night of Video Installation art: 29th of July/ Starting point: University of the Aegean 21:00
3d mapping, video installation art, site specific installation, performing art, augmented reality game, childrens’workshop turn the public space into a 
“personal” place. 

July 28-29: Participatory performances in the University of the Aegean and the historic centre of Ermoupolis. 
More info on https://www.facebook.com/eyeswalk

July 29: For the 1st time in Europe a mega video art installation on the external wall of the building of the Region of South Aegean in Syros, 
composed of 13 video art will tell stories imaginary or real, virtual or surreal, desirable or ambiguous, humorous or dramatic, personal or collective. 
Their common ground will be the physicality of human body and its relation to the public space in the search of a new alliance between private and social, 
interior and exterior, dreams and reality.

July 27-29: Augmented Reality Game on smartphones will invite the visitors to a adventurous trip in the city of Ermoupolis.

Eye’s Walk 
Digital 
festival 2017
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Παροικιά, 22840 24689  
Εστιατόριο
Ergon

Τοπικοί μεζέδες και 
ελληνικά πιάτα με την 
επιμέλεια του σεφ Δημήτρη 
Σκαρμούτσου στο εστια-
τόριο ERGON DELI & 
CUISINE. Φάβα Σαντο-
ρίνης με καραμελωμένα 
κρεμμύδια και τρουφό-
λαδο, γραβιέρα Νάξου 
με γλυκό του κουταλιού 
τριαντάφυλλο κ.ά. είναι 
μερικά από τα πιάτα που 
αξίζει να δοκιμάσετε.
Παροικιά, 22840 24477 
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 
Café
Coffeshop 
Παροικιά, 
Πλ. Μαντώς Μαυρογένους, 
22840 23443 
Café
El Pollo Loco 
Νάουσα, 22840 53355 
Café-Bar

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
Konstantza 
Νάουσα, 22840 52999 
Café
La Frianterie 
Νάουσα, 22840 51191 
Café
Mama Said No 
Παροικιά, 22840 22756 
Café-Bar
Salon d’or Paros 
Παροικιά, 22840 22186 
Cocktail Bar
View Cafe 
Παροικιά, 22840 22251 
Café-Bar
Yiannis 

Παροικιά, Πλ. Βεντουρή, 
22840 22338 
Café-Bar
Δίστρατο 
Παροικιά, 22840 25175 
Café
Μελτέμι 
Παροικιά, 22840 21092 
Café
Ιδέα 
Παροικιά, πλ. Εκατονταπυ-
λιανής, 22840 21038 
Café-Bar
Τακίμι 

Πλ. Νάουσας 
Παραδοσιακό καφενείο
Η πεζούλα της
λιχουδιάς
Λεύκες, 
22840 43189 
Παραδοσιακό Καφενείο
Συμπόσιο 
Παροικιά, 22840 24147 
Café

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 
Avant Garden
Ερμούπολη, 
Πλ. Θεάτρου
22810 79416
Wine & food bar
Calmo Mare
Φοίνικας, 2281043414
Εστιατόριο
Dr. Wine
Ερμούπολη, Ακτή Παπάγου 2
22810 87531 
Εστιατόριο
Mammo
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 38
22810 76416 
Wine & food bar
Maison de Μεζέ
Άνω Σύρος, Δον Στεφάνου 19, 
6930157193
Παραδοσιακά προϊόντα-
Μεζεδοπωλείο
Ono
Αγκαθωπές, 22810  45099
Bar-Restaurant
Ousyra
Ερμούπολη, 
Κλώνου & Κυπ. Στεφάνου 7, 
22810 76676
Εστιατόριο
Perroque Tranquille

Σε ένα παραδοσιακό, 
πετρόχτιστο σπίτι στη καρδιά 
της Ποσειδωνίας, το γαλλικό 
μπιστρό Perroquet Tranquille 
προσφέρει μια επιλογή 
γεύσεων από την υπέροχη 
κουζίνα του γαλλικού νότου 
της Προβηγκίας.  
Ποσειδωνία, 22810 45700
Εστιατόριο
Porto
Ερμούπολη, Π. Ράλλη 48,
22810 81178 
Εστιατόριο

Tasty
Ερμούπολη, 
πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 84303, 87112
Πιτσαρία
The Corner Cafe
Ερμούπολη, Δ. Βικέλα 3 & 
Γραβιάς, 22813 01887 
Υγιεινή Διατροφή
Αερικό
Ερμούπολη, 
Κλ. & Κυπ. Στεφάνου,  
22810 80445 
Τσιπουράδικο
Αμπέλα

Στην αγκαλιά του Αιγαίου 
στρώνουμε το τραπέζι από τις 
12.00 με τα αιγαιοπελαγίτικα 
φαγητά, γλυκά και λικέρ μας 
και... μετράμε τα αστέρια 
μέχρι αργά.
Παραλία Αμπέλας,
22810 45110
Ταβέρνα
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
Αχλάδι
Παρ. Αχλάδι, 22810 63310 
Εστιατόριο
Γιάντες
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 13 
22810 80680
Café - Μεζεδοπωλείο
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 
Ελαιών
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 

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 
Café

Sivilla 
Χώρα, 22830 22511 
Café-Bar
Αερικό 
Μέση, 22830 41569 
Café-Bar
Αιολία 
Χώρα, 22830 25615 
Café
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 
Café-Bar
Δωδώνη 
Χώρα, 22830 25855 
Café-Παγωτό
Έναστρον 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22326 
Café-Bar
Εξωμεριά 
Υστέρνια, 22830 31552 
Café-Bar
Κουρσάρος 
Χώρα, 22830 23963 
Bar
Κυριακάτικο 
Χώρα, Γ. Πόμερ - Γ. Γάφου, 
22830 22606 
Καφενείο
Λαμαρίνα 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 22172 
Café-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 
Café
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 
Café
Παρα πέντε 
Χώρα, 22830 25600 
Snack Bar-Café
Ρεμέτζο 
Χώρα, Παλλάδα, 
22830 25644 
Café-Bar
Ροδάρια 
Πύργος, 22830 31560 
Café-Ζαχαροπλαστείο
Το Κεντρικόν 
Πύργος, 22830 31670 
Café-Ζαχαροπλαστείο
Φευγάτος 
Χώρα, 
Παλλάδα, 
22830 24078 
Café

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό  
Μουσείο Τήνου 
Χώρα, 22830 22670 
Μουσείο
Ίδρυμα Τηνιακού 
Πολιτισμού 
Χώρα, Παραλία, 
22830 29070 
Εκθεσιακός χώρος
Μαυσωλείο Έλλης 
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού  
Μουσείο
Μουσείο Αντωνίου 
Σώχου 
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού 
Μουσείο
Μουσείο Αρνάδου 
Αρνάδος, Μουσείο
Μουσείο Γιαννούλη 
Χαλεπά 
Πύργος, 22830 31262 
Μουσείο
Μουσείο Κεχροβουνίου 
Κεχροβούνι, 
22830 41218, 41219, 41671 
Μουσείο
Μουσείο 
Κώστα Τσόκλη 
Κάμπος, 22830 51009 
Μουσείο
Μουσείο  
Μαρμαροτεχνίας 
Πύργος, 22830 31290 
Μουσείο
Μουσείο 
Τηνίων Καλλιτεχνών 
Χώρα, Ναός Ευαγγελισμού,  
Μουσείο

Μύκονος
γεύση
Alegro 
Χώρα, Γιαλός,2289025030 
Εστιατόριο
Elia 
Ελιά, 22890 71204 
Εστιατόριο
Maria’s Traditional 
Restaurant 
Χώρα, 2289022840 
Εστιατόριο
Raya 
Χώρα, Γιαλός, 289028223 
Εστιατόριο
Αμάδες 
Χώρα, 22890 78801
Εστιατόριο
Αύρα 
Χώρα, Καλογερά 27, 
22890 22298 
Εστιατόριο
Κούνελας 
Χώρα, Σβορώνου 1,  
22890 28220 
Ταβέρνα
Μαδούπας 
Χώρα, Γιαλός, 289022224, 
Ταβέρνα
Μα’ερειό 
Χώρα, Καλογερά 16, 
22890 28825 
Ταβέρνα
Μπακόγιας 
Χώρα, Γιαλός, 289023552 
Καφενείο

διασκέδαση
Αίγλη 
Χώρα, Τρία Πηγάδια, 
22890 25440 
Café-Bar

Appaloosa 
Πλ. Γουμενιό, 22890 27086 
Bar-Restaurant
Aroma 
Χώρα, Ματογιάννι,  
22890  27148 
Café-Bar
Blu Blu 
Παλιό Λιμάνι, 22890 28711 
Lounge & internet Café
Cafe Du Monde 
Χώρα, Καλογερά,  
22890 26072 
Café-Bar
Galleraki 
Χώρα, Σκάρπα, 
22890 27188 
Bar
Kastro 
Χώρα, Αγ. Αναργύρων 1, 
22890 23072 
Bar-Restaurant
Katerina’s Bar 
Χώρα, Αγ. Αναργύρων 8, 
22890 23084 
Bar-Restaurant
Notorious 
Χώρα, Καμπάνη 3,  
22890 77125 
Bar
Scarpa Cafe 
Χώρα, Σκάρπα, 
22890 23294 
Cocktail bar
Veranda Club 
Χώρα, Σκάρπα, 
22890 26262 
Cocktail bar

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

Πάρος
γεύση
Aeoli 
Παροικιά, 22840 24429 
Πιτσαρία
Apollon 
Παροικιά, 22840 21875 
Garden restaurant
Franca Scala 
Παροικιά, Παλαιά αγορά,  
22840 24407, 6937 358892 
Εστιατόριο
Magaya 
Παρ. Σουβλιά, 22840 23791 
Εστιατόριο - Beach Bar
Tamarisko 

Tinos 
To Perivoli
Follow the spring water and you will 
find yourself in a unique environment. 
Homemade cuisine served under the shadow 
of a perennial vine arbor, with a view of the 
Aegean islands.
Kardiani, 
+30 6945 987460
Café-Restaurant

Allou
A cozy friendly place, made with style. 
It serves beverages, juices, ice cream, 
sandwiches and variety of meats to 
accompany the spirits. Free internet, wide-
screen televisions for watching the sport 
events and selected music till very late...
Chora, D. Drosou 12, 
+30 22830 23375 
Café-Bar

Kiriakatiko 
Chora, G. Pomer - G. Gafou, 
+30 22830 22606 
Traditional Café

Monopolio
Choose Monopolio Café for a good cup of 
coffee in the morning, a delicious afternoon 
snack and a refreshing drink at the sunset. For 
entertainment, relaxation and enjoyment, a 
meeting spot for conversations and games.
Chora, Akt N. Naksou
+30 22830 25770 
Café

Paros
Ergon    
Local delicacies 
and Greek dishes 
at the restaurant 
ERGON DELI & 
CUISINE. Worth trying 
Santorini fava with caramelized 
onions and oil and gruyere Naxos 
with sweet rose jam.
Parikia, 
+30 22840 23303
Deli & Cuisine

Vicky’s ice cream
A stylish and cute ice 
cream shop, next to 
Antiparos Venetian 
Castle. It offers 
yummy (mmm!) 
daily produced 
ice cream of high 
quality. You can 
also enjoy it at the cool 
courtyard of café Navagio 
with many other tasty delicacies!
Antiparos, 
+30 22840 61012
Ice Cream

Syros
Ambela  
Ambela restaurant is 
open from 12.00 with 
Aegean tastes, sweets 
and wine and continues 
under the stars till late 
at night.
Ambela beach, 
+30 22810 45110 
Café-Restaurant

Maison de Μεζέ
Στην Άνω Σύρο, σ’ ένα μικρό και 
ιδιαίτερο μαγαζί ο Ιάσονας Μίχος 
και η Ελένη Αβραμίδου έχουν συ-
γκεντρώσει παραδοσιακά προϊόντα 
απ όλη την Ελλάδα. Στην Πιάτσα 
του μεσαιωνικού οικισμού, μπορεί 
να δοκιμάσει κανείς καπνιστό τονά-
κι Αλονήσου, κάπαρη, παξιμάδια, 
μαρμελάδες γλυκά κουταλιού κ.ά. 
Το Maison de Μεζέ είναι ένα μικρό 
παρασκευαστήριο και δοκιμαστή-
ριο όπου οι παραγωγές γίνονται με 
γνώμονα την ποιότητα, είναι μικρές 
και ανάλογες της κάθε εποχής. 
Μάλιστα, πολλά από τα προϊόντα 
τα έχουν παρασκευάσει οι ίδιοι και 
έχουν την ετικέτα του μαγαζιού. Στη 
μικρή αλλά δροσερή αυλή μπορείς 
να κάτσεις να ξεδιψάσεις με σπιτική 
λεμονάδα με δυόσμο και να δοκι-
μάσεις μερικά από τα μερακλίδικα 
παραδοσιακά προϊόντα.

Δον Ι. Στεφάνου 19, Άνω Σύρος 
http://www.maisondemeze.gr/

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

se se
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& Άνδρου 2, 22810 81952 
Café - Εστιατόριο
Έννοια σου
Ερμούπολη, Χίου 14,  
22810 82004 
Café-Εστιατόριο
Η στρίγγλα που’φαγε 
αρνάκι
Θαλασσινό αεράκι με ζεστό 
φαγάκι και δροσερό κρασά-
κι. Ειρήνη Μαραγκού, Νίκος 
Παπουτσάκης
Αζόλιμνος, 22810 81588
Εστιατόριο
Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325 
Εστιατόριο
Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150 
Εστιατόριο 
Κυβερνείο
Ποσειδωνία, 22810 42533 
Μεζεδοπωλείο
Μαύρο πρόβατο
Ερμούπολη, Ακτή Παπάγου 
2Α, 22810 88882 
Ψητοπωλείο
Μελίκρατον

Ερμούπολη, Ελ. Βενιζέλου 
8, 22810 80075 
Café-Ζαχαροπλαστείο
Μελτέμι
Αγκαθωπές, 22810 43309 
Ταβέρνα
Μέλυνδρον
Ποσειδωνία, 22810 45023 
Café-Μεζεδοπωλείο
Ο Λιλής
Άνω Σύρος, 22810 82100
Παραδοσιακή Ταβέρνα
50-50
Άνω Σύρος, 22810 76077
Τσιπουράδικο
Περί Τίνος
Ερμούπολη, 
παραλία,
22810 85000 
Μεζεδοπωλείο
Πλακόστρωτο
Σαν Μιχάλης, 6973 980248 
Ταβέρνα
Στην Ιθάκη του Αή
Εδώ οι μεζέδες και τα φαγητά 
που θα δοκιμάσετε διακρίνο-
νται για τη σπιτική τους γεύση. 
Ερμούπολη, Κλ. & Κυπ. 
Στεφάνου 1, 22810 82060
Παραδοσιακή ταβέρνα
Στα Βαπόρια

Στην ομορφότερη βεράντα της 
Ερμούπολης σας περιμένουν 
μουσικά και γευστικά ταξίδια 
αγναντεύοντας το Αιγαίο.
Ερμούπολη, Αγ. Νικόλαος,
22810 76486
Εστιατόριο-Καφέ
Σάββας    
Γαλησσάς, 2281042998 
Ταβέρνα
Σεμινάριο    
Ερμούπολη, Κλ. & Κυπ. 
Στεφάνου, 22813 01339 
Café-Μεζεδοπωλείο

Συριανή Κουζίνα
Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015 
Εστιατόριο
Στου Νικόλα

Χρούσσα, 6932763778 
Ταβέρνα
Ταλαράς    
Μέγα Γιαλός, 22810 43517
Ταβέρνα
Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία, 
22810 82994 
Ψητοπωλείο
Ταρσανάς    
Ερμούπολη, Ηρώων Πολυτε-
χνείου 13, 22810 82805
Ταβέρνα
Της Φιλομήλας

Ιδιαίτερες γεύσεις, μαγειρε-
μένες με μεράκι και αγάπη σε 
ένα δροσερό περιβάλλον και 
με φόντο το Αιγαίο.
Αζόλιμνος, 22810 62088 
Εστιατόριο
Της Φιλομήλας  
στην Πόλη
Ερμούπολη,
Εμ. Ροϊδη, 22813 01895, 
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
Το τσιπουράδικο της 
Μυρσίνης
Ερμούπολη, Ακτή Παπάγου 6 
Μεζεδοπωλείο
Φλοίσβος
Αγκαθωπές, 
Ταβέρνα
Φραγκοσυριανή
Άνω Σύρος, Πλ. Βαμβακάρη, 
22810 84888
Μεζεδοπωλείο

διασκέδαση
Barola
Ερμούπολη,  Ακτή Π. Ράλλη,
22810 81513 
Café-Bar
Boheme del mar
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83354 
Café-Bar
Cafe Plous
Ερμούπολη, Απόλλωνος 2
22810 79360 
Café
Cocoon
Ερμούπολη, 22810 85270 
Café
Belle Époque
Πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 82388 
Café & more
Daidadi Gelato
Ερμούπολη, Λιμάνι,
22810 85953

Ιταλικό παγωτό
Django
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 10,
22810 82801 
Café-Παγωτό
Green dollars
Γαλησσάς, 6932667250,
Café-Bar
Guernica
Μαξιλάρια στα σκαλάκια, 
ανοιχτά από το πρωϊ με καφέ, 
πρωινά, αργότερα κοκτέιλ, 
μπύρες και πολύ συχνά απρό-
σμενα event με live, DJ sets 
και άλλα πολλά.
Ερμούπολη, Χίου & Α. 
Πολίτη, 22813 01812
Café-Bar
Iguana
Αζόλιμνος, 22810 80674 
Café-Bar
Jar
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 16,
22810 79225 
Café
Kοuchico bar
Ο καλύτερος espresso της 
πόλης και τα πιο δροσερά 
cocktails.
Ερμούπολη, Εμμ. Ροΐδη & 
Σουρή, 22813 00880
Café-Bar
Like Home
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 87838 
Café
Liquid
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
Café-Bar
Okio
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 84133 
Café-Bar
Plaza
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 85337 
Café
Remezzo
Φοίνικας, 2281042528 
Café
Seven30
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83949 
Café-Bar
Severo
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 88243 
Café-Bar
Suerte
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 
52, 22810 82015 
Café-Bar
Swell
Βάρη, 6945100457 
Café-Bar
Απανωχωρίτισσα    
 Άνω Σύρος, Πλ. Αγ. Αντωνί-
ου, 6971757873 
Παραδοσιακό Καφενείο
Αργώ
Γαλησσάς, 22810 45117
Καφέ-Ουζερί
Αστέρια
Ερμούπολη, Βαπόρια   
6944 388632
Beach bar
Ελληνικό Καφενείο    
Ερμούπολη, Κων. Καραμαν-
λή & Άννης Κουτσοδόντη, 
22810 89248
Καφέ – Εστιατόριο
Λαουτάρι    
Ερμούπολη, Θερμοπυλών 
18, 22810 79667,
Καφενείο - Μεζεδοπωλείο 

Μέγαρον
Ερμούπολη, Πρωτοπαπαδά-
κη 35, 22810 87570, 88633 
Café-Bar
Παλιακό    
Φοίνικας, 22810 45034 
Παραδοσιακό Καφενείο
Συριανών 
Καφεποτείο
Άνω Σύρος, Δομ. Βεντούρη 7,
6936 565670     
Παραδοσιακό Καφενείο
Πειραματικό
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη,
22810 83734 
Café-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 
Café-Bar
Χαλανδριανή    
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16, 
22810 87997 
Café-Bar

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Σύρου
Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη,
22810 88487 
Μουσείο
Βιομηχανικό Μουσείο 
Ερμούπολης
Ερμούπολη, Γ. Παπανδρέου 11, 
22810 81243 
Μουσείο
Έκθεση 
Παραδοσιακών 
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
Τέχνης Χώρος 
“Αποθήκη”
Ερμούπολη, 
Απόλλωνος 4,
22810 87990 
Αίθουσα τέχνης

Dyo Tzitzikia 
sta Armyrikia
Try fresh seafood, 
variety of salads, appetizers and local 
dishes, made with the finest materials. 
Enjoy lunch or dinner by the sea! Before or 
after swimming…
Kini 
+30 22810 71151 
Restaurant

Sta Vaporia
Unique tastes and 
musical journeys 
at the most beautiful terrace 
of Hermoupolis gazing  the Aegean Sea
Ermoupoli,  St. Nicolas,
+30 22810 76486 
Café-Restaurant

Tis Filomilas
Special tastes cooked with care in a cool 
environment with a view to the Aegean Sea .
Azolimnos
+30 22810 62088
Ermoupoli, Em. Roidi
+30 22813 01895
Restaurant

Feggari
Come for homemade 
sweets and lemonades, 
coffees, ice creams, beers, 
wines, drinks and gourmet snacks.With view 
to Hermoupolis and the Αegean sea  from 
10 o’ clock in the morning until late at the 
night.
Piatsa, Ano Syros
+30 22814 00081
Café-Bistro

Guernica
With cozy pillows on the 
steps we are open from 
morning with coffee and 
snacks to start your day and later on 
cocktails, drinks, beers and very often 
unexpected events with live music, dj sets 
and more.
Emoupoli, Chiou & A. Politi
+30 22813 01812
Café-Bar

Perroque Tranquille
Sheltered in a traditional stoned house 
within the heart of Poseidonia the Bistro 
Perroquet Tranquille offers a selection 
of tastes from the delicious cuisine of the 
French Provence.
Posidonia
+30 22810 45700
Restaurant

se



café bistro “ΦΕΓΓΑΡΙ” - Piatsa Ano Syros
www.feggari.gr - tel. 2281400081 

Cafe bistro Φεγγάρι - Cafe bistro feggari


