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περιεχόμενα

το εξώφυλλο

Το θέμα του εξώφυλλου είναι έργο του 
καλλιτέχνη Raul Guridi.

Το έργο La balena nella valigia του Guridi 
είναι αφιερωμένο στο προσφυγικό και 

φιλοξενείται στην έκθεση IllustraSyros που 
διεξάγεται τον Σεπτέμβριο στη Σύρο, στο 

πλαίσιο του Φεστιβάλ Animasyros. 
O Guridi σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Σεβίλλης. Έχει εργαστεί 
σχεδόν σε όλους τους τομείς της εικόνας, του 

σχεδιασμού και της διαφήμισης. 
Από το 2010 η παραγωγή του έχει επικεντρωθεί 

περισσότερο στην εικονογράφηση και τις 
αφίσες για διάφορα πολιτιστικά θέατρα, 

χορούς και μαριονέτες και διδάσκει εργαστήρια 
εικονογράφησης και δημιουργίας σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 
Ορισμένα από τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί 

σε περισσότερες από 9 γλώσσες και έχουν 
επιλεγεί  από εκδοτικούς οίκους μουσείων όπως 
η Tate Gallery ή το Κέντρο Τέχνης Reina Sofía. 

http://guridi.blogspot.com/

04 // Ατζέντα 

Όλα όσα αξίζει να δείτε στα νησιά

06 // Animasyros & IllustraSyros

Μετά από 11 χρόνια το animation συναντά την 

εικονογράφηση

08 // Mykonos Art Festival

12 // Νησιά Fusion

Όλες οι σημαντικές εκθέσεις 

σε Σύρο και Μύκονο

από τη Μαριλένα Τζωρτζάκη

14 //  Από τη Σαντορίνη στη Νάξο και από τη 

Μύκονο στην Αντίπαρο

16 // Πάνω στην ίδια στεριά 

Μουσικές συναυλίες και μέρες παραμυθιού 

18 // Άρης Μαραγκόπουλος

Συνέντευξη του σημαντικού συγγραφέα για το 

νέο του βιβλίο-μελέτη πάνω στο Τζάκομο Τζόις

20 // Περιπλανώμενη Τέχνη 

Ο Πάρις Ξυνταριανός Τσιροπινάς μιλά για το 

Stray Art Festival

24 // Η σύγχρονη τζαζ βγήκε 

από τα δεσμά της

του Γιώργου Μανίνη

26 // Η ιδέα της ανθεκτικότητας

μέσα από την κίνηση 

για την Απάνω Μεριά της Σύρου

30 // Ένας νέος κόσμος

Βιβλιοπαρουσίαση από τη Χρυσή Πυρουνάκη

31 // English Version

32 // SIFF, Eye’s Walk & Little Islands Festival 

33 // Salt in Marpissa

34 // Syros Accordion Festival

35 // 6th International Dance Festival

36 // Οδηγός Νησιών / Guide

Τάσεις, προτάσεις
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Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν
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Υπεύθυνη σύνταξης 
Τζένη Παπαζιού

Σύμβουλοι έκδοσης
Νικόλας Καμακάρης

Γιώργος Πυρουνάκης

Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου

Σπήλιος Πέτζας
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Γεωργία Ματσούκα

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Πάνος Δραμυτινός
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Χαρά Λεδάκη
Γιώργος Μανίνης

Σπύρος Μποφυλάτος
Χρυσή Πυρουνάκη 
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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

Χτίζoντας αναμνήσεις

Η περιουσία καθενός χωράει κάπου μέσα του. Στο μυαλό και στην καρδιά, βρίσκονται όλες οι στιγμές 

-μικρές ή μεγάλες- που περνά με πρόσωπα που του είναι σημαντικά. Δίχως αναμνήσεις οι σχέσεις 

εύκολα ξεπερνιούνται και δίχως επαφή και κοινή δράση δεν χτίζονται αναμνήσεις. Εδώ δεν χωράει το 

πολύ, αλλά περισσεύει το ουσιαστικό. Το θέμα είναι μόνο ποιοτικό. Ποιος είναι δίπλα μου αυτές τις 

ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές, ποιον πιτσίλισα στην καλοκαιρινή μου βουτιά, με ποιον ξεκαρδίστικα 

στα γέλια και σε ποιανού το μπράτσο έκλαψα στο θερινό σινεμά, ποιος με φρόντισε σα να είμαι ακόμα 

παιδί και ποιον νοιάστηκα στη μεγάλη μου ξεγνοιασιά; Αυτή είναι η δική μας ιδέα περί ανθεκτικότητας, 

που τρέφεται από τον καλοκαιρινό ήλιο και την αλμύρα της καθαρής θάλασσας. 

Τζένη Παπαζιού
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σημεία διανομής
ΣΥΡΟΣ: Άνω Σύρος Μίνι Μάρκετ, Ψιλικά “Η Καμάρα”, Για δε, Μaison de Μεζέ, 
Café-bistro Φεγγάρι Ερμούπολη Δημοτική Βιβλιοθήκη, Θέατρο Απόλλων, Κιν/
φος Παλλάς, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, Βιβλιοπωλείο Σελεφαΐς, Δάφνη Βέλλη, 
Café Στα Βαπόρια, Django, Café Jar, Café Plaza, Café Belle Epoque, Café-bar 
Boheme del Mar, Café-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 Φοίνικας Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας
Ποσειδωνία Πρίντεζης Store, Perroquet Tranquille
ΜΥΚΟΝΟΣ: Χώρα ΚΔΕΠΠΑΜ, Art Shop Triciclo, Café-bar Galleraki, Island 
Myconos Travel, Cine Manto, Η2 Concept Αργύραινα Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο 

ΠΑΡΟΣ: Παροικιά Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, 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, Αντίλαλος Καφεβιβλιοπωλείο-Γκαλερί, 
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
Αφήγηση παραμυθιών 
από τον Ηλία Γιαννικό-
πουλο με τίτλο “Όψεις 
της ομορφιάς και της 
ασχήμιας” στα Σκαλάκια 
Κάστρου στην Ιουλίδα 
στις 21:30.

22

Τήνος
Συναυλία του Διονύση 
Σαββόπουλου στα 
Λουτρά.

19
Σύρος

Το Κουαρτέτο εγχόρδων 
της Κρατικής Ορ-

χήστρας Αθηνών σε έργα 
Beethoven και Schumann 

στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Κλασικής Μουσικής 
Κυκλάδων. Στο Θέατρο 

Απόλλων στις 21:00.

15Μύκονος
Η βραβευμένη ταινία 
κινουμένων σχεδίων Coco 
προβάλλεται στο Cine 
Manto στις 21.00. 

18

Άνδρος
Έκθεση αφιέρωμα στον 
Δημήτρη Μυταρά με 
τίτλο “Από το Σύγχρονο 
στο Διαχρονικό”. Στο 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης του Ιδρύματος 
Γουλανδρή από 1 Ιουλίου 
έως 30 Σεπτεμβρίου.

01

Κέα
Αφήγηση παρα-

μυθιών για παιδιά 
και ενήλικες στην 
Κάτω Μεριά στις 

20.00 στο πλαίσιο 
της 16ης Γιορτής 

Παραμυθιών. 

25

Πάρος
Η θεατρική παράσταση 
“Τα ραδίκια ανάποδα” 
του Γιώργου Γαλίτη σε 
σκηνοθεσία Βλαδίμηρου 
Κυριακίδη στο Θέατρο 
Λευκών στις 21.00.

21

Σύρος
Η νέα παράσταση του 

Χοροθεάτρου Ακροπο-
δητί με τίτλο “Glossa” 

στην Κατασκήνωση 
στα Χρούσσα στις 

20.00.

25

Ιούλιος Αύγουστος

Σύρος
Έναρξη του 25ου 
Φεστιβάλ Κιθάρας 
Ερμούπολης με τη 
συναυλία “Ο μαγικός 
ήχος των κιθαριστικών 
συνόλων” στο Αίθριο 
Δημαρχιακού Μεγάρου. 
Ώρα έναρξης 20.30 με 
ελεύθερη είσοδο.

23

Άνδρος
Η παράσταση “Πέρσες” 

του Αισχύλου από τον 
Θεατρικό Οργανισμό 
Κύπρου στο Ανοιχτό 

Θέατρο Χώρας Άνδρου 
στις 21.30.

2
8

Σύρος
Η τραγωδία “Ηλέκτρα” 

του Σοφοκλή από τον 
Θεατρικό Πολιτιστικό 

Όμιλο Σύρου Απόλλων 
στο Θέατρο Απόλλων 

στις 21.00.

0
7

Σύρος
Συναυλία φωνητικής 
μουσικής από την περίοδο 
της Αναγέννησης στον 
Καθεδρικό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Άνω Σύρου. 
Στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Εκκλησιαστι-
κού Οργάνου “ΑΝΩ”.

20

se se

Πάρος
Συναυλία του συγκρο-

τήματος Μπλε στην 
Παραλία της Παροικιάς 

στις 21.00.

17
Σύρος
Χορωδιακό αφιέρωμα 
στον Αττίκ από το 
Μουσικό Όμιλο Σύρου 
και τη σοπράνο Σοφία 
Παπαδημητροπούλου. 
Στο Θέατρο Απόλλων 
στις 21.00.

04

Νάξος
Ο Στάθης Δρογώσης και 
η Ανδριάνα Μπάμπαλη 
σε μια συναυλία στον 
Πύργο Μπαζαίου με 
τίτλο “Neovintage”. 
Ώρα έναρξης 21.30.

10 Τήνος
Συναυλία του Αλκίνοου 
Ιωαννίδη στα Λουτρά 
στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Τήνου 2018. 12

Σύρος
Η χοροθεατρική 
παράσταση “Walk Lola 
Walk” παρουσιάζεται στο 
Κέντρο Χορού Ακρο-
ποδητί στις 22.00, στο 
πλαίσιο του Dance Fest 
Akropoditi 2018

09
Μύκονος
Η έκθεση με τίτλο “Η 
Μύκονος μέσα από το 
βλέμμα των καλλιτεχνών. 
Από το Μεσοπόλεμο έως 
το 1960” συνεχίζεται έως 
τις 31 Ιουλίου στη Δημοτι-
κή Πινακοθήκη Μυκόνου.

12

Πάρος
Βραδιά τζαζ με τον 
Τάκη Φαραζή στο 
Θέατρο Πάρκου Πάρου 
στις 21.00.

14

Νάξος
Συναυλία της Ελένης 
Τσαλιγοπούλου στις 
21.30 στον Πύργο 
Μπαζαίου.

26

Πάρος
Συναυλία του Παντελή 

Θαλασσινού στο 
Θέατρο Λευκών στις 

21.00.

30

Σύρος
Μουσική από τα Βαλ-
κάνια και τη Μεσόγειο 

με τους Babo Koro 
στον Φοίνικα στις 

21.15. Στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Ακορντεόν 
με ελεύθερη είσοδο.

21
Άνδρος

Η κωμωδία του Αρι-
στοφάνη “Βάτραχοι” 
στο Θέατρο Χώρας, 
στο πλαίσιο του 4ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ 

Άνδρου.

2
2



ΑnimaSyros

se06
animation

Η μεγάλη γιορτή του animation, το Animasyros Διεθνές Φε-
στιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων, πιστό στο ετήσιο ραντε-
βού του επιστρέφει για 11η χρονιά στη Σύρο και συγκεκριμένα 
στην Ερμούπολη, την Άνω Σύρο και την Ποσειδωνία Σύρου. 
Αποτελεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ στο είδος του στην Ελλάδα, 
ένα από τα 20 μεγαλύτερα διεθνώς και μια γιορτή τέχνης που 
έχει πλέον καθιερωθεί, συγκεντρώνοντας το θερμό ενδιαφέρον 
επισκεπτών, σπουδαστών, κατοίκων του νησιού και όχι μόνο. Η 
διοργάνωση θα διαρκέσει από τις 26 έως και τις 30 Σεπτεμβρί-
ου 2018, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Με τρία, σταθερά, διαγωνιστικά τμήματα, Διεθνές & Σπου-
δαστικό Μικρού Μήκους και Μεγάλου Μήκους, θεματικά πα-
νοράματα ταινιών εκτός διαγωνισμού (Διεθνές, Σπουδαστικό & 
Ελληνικό Πανόραμα, Ταινίες για όλη την οικογένεια) και θεματική 
προτεραιότητα τα “Παιδιά”, το Animasyros 11 αναμένεται για 
μια ακόμη χρονιά να προσελκύσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της 
παγκόσμιας κοινότητας του animation. Εμπνευσμένη από την κε-
ντρική θεματική, η φίλη του Φεστιβάλ και διεθνώς αναγνωρισμέ-
νη ελληνοαμερικανίδα animator και καλλιτεχνική διευθύντρια στη 
Dreamworks Television Inc. στην Καλιφόρνια, Αλίκη Θεοφιλόπου-
λος, σχεδίασε την πρωτότυπη εικαστική ταυτότητα του Animasyros 
11, τιμώντας ιδιαίτερα τη διοργάνωση.

Επιπλέον, το Animasyros διοργανώνει για τέταρτη χρονιά το 
επιτυχημένο τμήμα της Αγοράς στη Σύρο, ενώ επεκτείνεται και 
στην Αθήνα με τη διοργάνωση της πρώτης Athens Animation Agora 
(3Α). Έχοντας αναπτυχθεί σε ένα δυναμικό τμήμα του Φεστιβάλ, 
η Αγορά στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών συμπαραγωγής και 
στη δικτύωση επαγγελματιών του χώρου σε τοπικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά εκπαιδευτικών ερ-
γαστηρίων και ομιλιών με γνωστούς επαγγελματίες του χώρου από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ένα σεμινάριο προετοι-
μασίας. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ στη Σύρο, 
θα πραγματοποιηθούν το pitching forum και η βιντεοθήκη, όπου 
καταξιωμένοι δημιουργοί και παραγωγοί ταινιών κινουμένων σχε-
δίων από όλον τον κόσμο καλούνται να παρουσιάσουν νέες ή υπό 
εξέλιξη παραγωγές animation, σε διανομείς και άλλους εκπροσώ-
πους της κινηματογραφικής αγοράς. Η Αγορά διοργανώνεται με 
την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοι-
νωνίας και με τη σύμπραξη του Athens Game Festival.  

Έκθεση IllustraSyros στο πλαίσιο του AnimaSyros
H “Casa della Fantasia” από την Ιταλία... στη Σύρο! Στο πλαί-

σιο του AnimaSyros 11 και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα φιλο-
ξενηθεί στο κυκλαδίτικο νησί της Σύρου μία επιλογή έργων εικονο-
γράφησης από το “Le immagini della Fantasia 35”. Ένα πανόραμα 
με πάνω από 100 εικόνες και βιβλία από τον κόσμο, το οποίο 
θα προσφέρει μια ευρεία εικόνα του διεθνούς κόσμου της εικονο-
γράφησης για παιδιά. Η έκθεση θα φιλοξενήσει επίσης πολλούς 
έλληνες και διεθνείς εικονογράφους, διαδραστικά και δημιουργικά 

ΑnimaSyros 11 χρόνια

εργαστήρια και διαλέξεις. Το IllustraSyros διοργανώνεται 
από την ομάδα Hundred Worlds με την υποστήριξη του Δή-
μου Σύρου-Ερμούπολης και του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ποσειδωνίας. Θα στεγαστεί στην όμορφη Έπαυλη Τσιρο-
πινά, ένα ιστορικό κτίριο και πολυπολιτισμικό χώρο που 
βρίσκεται στη Ποσειδωνία της Σύρου, από τις 24 έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2018.

Ένα από τα έργα της IllustraSyros είναι το θέμα του 
φετινού εξώφυλλου του Serious, συνεχίζοντας μια σχέση 
που συνδέει το Serious με το Φεστιβάλ από το πρώτα κιό-
λας βηματά του. 

Μάρκος: Ένα animation για τη ζωή  
του Συριανού Μάρκου Βαμβακάρη

Το Φεστιβάλ, στηρίζοντας έμπρακτα τους δημιουργούς 
animation, προχωράει στην πρώτη του συμπαραγωγή για 
την ταινία μεγάλου μήκους Μάρκος του Thomas Künstler. 
Πρόκειται για μία βιογραφική stop-motion animation ται-
νία που αφηγείται τη συγκλονιστική ζωή του Μάρκου 
Βαμβακάρη, από τα χρόνια της νιότης του στη Σύρο, στο 
απόγειό του στον Πειραιά και την παρακμή του. Η ταινία 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2019. 

c b a
Κειμενο:

Χαρά Λεδάκη
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γράφων. Από το Μεσοπόλεμο μέχρι και τη δεκαετία 
του 1960”. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου, έως 
31/7/18. Διοργάνωση ΚΔΕΠΠΑΜ. 

Τις επόμενες μέρες σειρά έχουν καλλιτέχνες και 
σχήματα, όπως: Γιώργος Νταλάρας-Λαυρέντης Μα-
χαιρίτσας 12/7/18, Ελένη Λεγάκη και οι Αποσπερίτες 
22/8/18, οι Λαζόπουλος, Καφετζόπουλος, Φιλιππίδου, 
Πιατάς στους “Βατράχους” 23/8/18, η Ελεονώρα Ζου-

γανέλη 31/8/18, ο Χρήστος Θηβαίος 25/9/18, που θα 
εμφανιστούν είτε στο Δημοτικό Σχολείο της Χώρας, είτε 
στον Φάρο Αρμενιστή, είτε στην Άνω Μερά. 

Mykonos is… 
The Mykonian Art Scene
Στις 27, 28, και 29/7, στις 21.00, στο Δημοτικό Σχολείο 
Χώρας Μυκόνου, μια οπτικοακουστική εγκατάσταση και 
μια σειρά συναυλιών στην ενότητα με τίτλο Mykonos 

is… The Mykonian Art Scene έρχεται να αναδείξει τη 
σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της Μυκόνου με την πα-
ρουσία νέων Μυκονιάτων, ανάμεσά τους οι: Αντώνης 
Ρουσουνέλος & ∆ανάη Συκινιώτη, Marianna Sangita 
Roe, Σοφία Καλπουρτζή, Τζωρτζή Μαύρου, Πέτρος Βε-
ρώνης, Jasmine Orozco, Jason Orozco, Θανάσης Χριστό-
πουλος, ∆οµένικος Κουκάς, Daniel Κουσαθανάς, V Bros.

se

Ένας νέος θεσμός, το Mykonos Art Festival 
έρχεται να οργανώσει, να αγκαλιάσει και να 
αναβαθμίσει τα πολιτιστικά δρώμενα της Μυ-
κόνου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του 
Γρυπαρείου Πολιτιστικού Κέντρου Μυκόνου, 
η οποία καλείται από το καλοκαίρι του 2018 
να εντάξει στο πρόγραμμά της μια σειρά από 
εκδηλώσεις που αφορούν δρώμενα εικαστικά, 
μουσικά, θεατρικά, χορευτικά κ.ά.

Κάποια από αυτά κατά καιρούς τα συναντούσαμε 
ως τώρα σαν εκδηλώσεις του Δήμου και άλλων φορέων 
και συλλογικοτήτων του νησιού. Σήμερα ήρθε ο καιρός 
να έχουν την κάλυψη της ομπρέλας του Φεστιβάλ, ενός 
νέου φορέα που φιλοδοξεί να δώσει ώθηση και στον 
πολιτισμό, μέσα από τις δυνατότητες προβολής και ορ-
γάνωσης που δίνονται και που όλοι μας μπορούμε να 
αντιληφθούμε. Είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Πριν 
την έναρξη του Φεστιβάλ, κλήθηκαν συλλογικότητες 
και ομάδες που δραστηριοποιούνται με το ευρύτερο 
κομμάτι του πολιτισμού στο νησί, ενημερώθηκαν από 
τον πρόεδρο του Γρυπαρείου Δημήτρη Κοντιζά και 
τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Mykonos Art Festival  

 Αντώνιο Κιούκα. Στη συνάντηση συμμετείχαν αρ-
κετοί που, άλλος λίγο άλλος πολύ, έχουν υπάρξει για 
χρόνια εθελοντές στο μαγγανοπήγαδο που αντλεί νερό 
και ποτίζει το δεντράκι του πολιτισμού στη Μύκονο. 

Κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις κάποιες εκ των 
οποίων θα τις απολαύσουμε τις μέρες που ακολου-
θούν κι όλοι οι φορείς υποσχέθηκαν να συμβάλουν 
“βάζοντας πλάτη” για την επιτυχία του. Άλλωστε ένας 
ευέλικτος φορέας σαν το Φεστιβάλ μπορεί να αναδεί-
ξει τα σημαντικά, να στηρίξει προσπάθειες, να βάλει 
τάξη και σαφή προγραμματισμό σε ετήσια βάση. Έτσι 
η κυοφορία αυτής της δημοτικής προσπάθειας έφερε 
ταχύτατα αποτελέσματα κι ένα πρόγραμμα που εκτός 
από την απήχηση σε πανελλαδικό επίπεδο περιλαμβά-
νει πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν 
στοιχεία της πολιτισμικής διαδρομής του νησιού από 
ντόπιους καλλιτέχνες, συγγραφείς, μάγειρες κ.ά.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ ξεκινά με τα εγκαίνια 
της έκθεσης του νέου έργου του Κώστα Τσόκλη με 
τίτλο “Τα τέσσερα στοιχεία της φύσης” (Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών – Σταθμός Μυκόνου 23/6/18-
30/9/18), σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Κα-
λών Τεχνών και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Την επομένη ξεκινά στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Δήλου η αρχαιολογική έκθεση με θέμα “Κυκλαδικά 

στιγμιότυπα, από τα μνημεία και τους ανθρώπους 
τους”. (24/6/18-30/11/18, διοργάνωση Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Κυκλάδων).

Στη συνέχεια ακολουθεί συναυλία των Σταύρου 
Ξαρχάκου και Άλκηστης Πρωτοψάλτη, παλιών φί-
λων της Μυκόνου (24/6/18 στις 21.00),  στο Δημοτικό 
Σχολείο Χώρας Μυκόνου.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρο-
νης τέχνης εστιάζοντας στη μουσική, τον κινηματογρά-
φο, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες. Απευθύνεται 
τόσο στους κατοίκους του νησιού όσο και σε έλληνες 
και ξένους επισκέπτες, ενώ καλύπτει όσο το δυνατόν 
ευρύτερο ηλικιακά κοινό. Το Φεστιβάλ Μυκόνου συ-
νεργάζεται με τους σημαντικότερους εθνικούς πολιτι-
στικούς φορείς: το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, την Ανώτατη Σχολή Κα-
λών Τεχνών και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρουσίαση του βι-
βλίου “Παραμιλητά (Δ’ τόμος) - Άγνωστες και γνωστές 
σελίδες περιηγητών για τη Μύκονο και τις Δήλες ανά 
τους αιώνες – Επιστολές & μαρτυρίες ξενιτεμένων”. 
Επιμέλεια Παναγιώτης Κουσαθανάς. Στις 7/7 στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ΚΔΕΠΠΑΜ. Επίσης, 
μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικαστική έκθεση 

Keimeno:
Δημήτρης Ρουσουνέλος*c b a

το 
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Art 
Festival 
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Τριήμερο για την τυροβολιά
Η Λέσχη Γαστρονομίας Μυκόνου είναι μια άτυπη 
ομάδα με πλούσια δράση και παρουσία σε θέμα-
τα γαστρονομικά που έχουν να κάνουν με το νησί 
της Μυκόνου. Μια από τις πιο σημαντικές δράσεις 
της φέρει τον τίτλο Taste of Mykonos. Ήδη έχει 
εγγράψει στα γαστρονομικά δρώμενα των νησιών 
μας μια ιστορική για τις Κυκλάδες διοργάνωση τον 
Οκτώβρη του 2014 που αφορούσε την κοπανιστή. 
Η εκδήλωση εκείνη έβαλε τις βάσεις για έναν ανα-
βαθμισμένο τρόπο προβολής ενός τόπου μέσα από 
τη γαστρονομία. Ο τρόπος που επιλέχτηκε για το 
νησί της Μυκόνου ήταν η προβολή μέσα από τα φη-
μισμένα προϊόντα που παράγονται στο νησί. Η δε-
δηλωμένη επιθυμία των μελών της Λέσχης να είναι 
και φέτος το Taste of Mykonos υπόθεση όλων των 
δυνάμεων του νησιού έφερε τη συνεργασία για μια 
ακόμα φορά με τον Δήμο Μυκόνου και την ΚΔΕΠ-
ΠΑΜ. Ακολούθησε η τιμητική πρόσκληση προς τη 
Λέσχη Γαστρονομίας Μυκόνου να κλείσει τις εκδη-
λώσεις του νέου πολιτιστικού θεσμού του νησιού, 
το Mykonos Art Festival, με μια γαστρονομική εκ-
δήλωση.

Επιλέξαμε ένα τριήμερο αφιερωμένο στην τυ-
ροβολιά από τις 28 ως τις 30/9/2018, γιατί πιστεύ-
ουμε ότι πέρα από τη χρήση της στην παραδοσιακή 

μαγειρική, είναι ένα τυρί με δυνατότητες να αναδει-
χθεί περαιτέρω σαν υλικό στην κουζίνα μας.

Την επιλέγουμε γιατί την παράγουν οι αγρότες/
κτηνοτρόφοι του νησιού μας εδώ και αιώνες και ως 
τις μέρες μας. Επί πλέον, σήμερα έχουμε τη χαρά να 
παράγεται οργανωμένα και τυποποιημένη στα δυο 
τυροκομεία της Μυκόνου (βλ. Τυροκομείο Μυκό-
νου και  Mykonos Farmers), όπως και από μεμο-
νωμένους αγρότες/κτηνοτρόφους, άρα έχουμε ένα 
προϊόν δυναμικό, με σοβαρή ποσότητα παραγωγής, 
το οποίο μπορεί και τυπικά και ουσιαστικά να ταξι-
δέψει και πέρα από τα όρια του νησιού.

Η τυροβολιά είναι τυρί λευκό, νωπό, χωρίς σχήμα 
και χωρίς αλάτι, που προκύπτει από την απλούστερη 
μορφή τυροκόμησης. Το τυρόπηγμα στραγγίζει σε 
τσουβάλια, και πιέζεται ώστε να αποβάλει τα παρα-
πανίσια υγρά. Είναι επιτραπέζιο τυρί και στη Μύκονο 
αποτελεί την βάση για όλες τις παραδοσιακές πίτες: 
κρεμμυδόπιτα, μελόπιτα, ραφιόλια, τσιμπητά κ.ά. 
Στόχος είναι η ανάδειξή της ώστε να αποκτήσει ευ-
ρύτερο ενδιαφέρον εμπορικό και γαστρονομικό καθώς 
και η διεύρυνση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών 
για τις γεύσεις του νησιού.

Το τριήμερο περιλαμβάνει το κινηματογραφικό 
αφιέρωμα  “Food in Cinema”, σε συνεργασία με το 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Επίσης η 

Λέσχη Γαστρονομίας Μυκόνου διοργανώνει ανοικτά 
μαγειρέματα σε δημόσιους χώρους (Άνω Μερά, δρό-
μοι της Χώρας, κ.α.), επισκέψεις σε τυροκομεία και 
μέρη γαστρονομικού ενδιαφέροντος, έκθεση φωτο-
γραφίας, μουσικά και εικαστικά δρώμενα, γευσιγνω-
σίες, ειδικά δείπνα για τους προσκεκλημένους εκπρο-
σώπους του Τύπου, προβολή ταινίας μικρού μήκους. 
Το τριήμερο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου 
και της ΚΔΕΠΠΑΜ.

Στο νόστιμο ταξίδι της τυροβολιάς, μάγειρες, πα-
ραγωγοί, καταναλωτές, γευσιγνώστες ανασηκώνουν 
την επικάλυψη ενός παρεξηγημένου νησιού σαν τη 
Μύκονο, συναναστρέφονται την ψυχή της και συνε-
χίζουν την προσπάθεια ανάδειξης της πολιτισμικής 
διάστασης στη γαστρονομία του νησιού.

Αν μη τι άλλο το 1ο Φεστιβάλ Μυκόνου θα κλεί-
σει τις εκδηλώσεις του νόστιμα και θα μας αφήσει 
μια εξαιρετική επίγευση στη γούλα ως το επόμενο! 

http://www.mykonosartfestival.com/
http://www.tasteofmykonos.gr/

*Ο Δημήτρης Ρουσουνέλος είναι αρθρογράφος στο πε-
ριοδικό Γαστρονόμος, ενώ έχει ήδη γράψει τέσσερα βι-
βλία σχετικά με τη γαστρονομία. Ζει στη Μύκονο και εί-
ναι ιδρυτικό μέλος της Λέσχης Γαστρονομίας Μυκόνου.



Αρχές καλοκαριού και μια κυριακάτικη βόλτα 
στην Πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης είναι αρ-
κετή για να κάνει έναν επισκέπτη να κατανοήσει με 
λεπτομέρεια τι σημαίνει να βρίσκεται στην Σύρο: 
Παρέες κάθε ηλικίας απολαμβάνουν το καφεδάκι 
τους σε καφετέριες με στιλ από Ελλάδα, Γαλλία 
ή αλυσίδες franchise, τα οποία πλαισιώνουν την 
πλατεία με το αρχιτεκτόνημα του Τσίλλερ. Παι-
διά παίζουν με μπάλες, ποδήλατα και ηλεκτρικά 
πατίνια. Γιαγιάδες και παππούδες βγαλμένοι από 
μια άλλη εποχή, φοράνε τα καλά τους για να περ-
πατήσουν στην πλατεία αγκαζέ, αποδεικνύοντας 
ότι κάποιες αξίες παραμένουν αναλλοίωτες στον 
χρόνο. Νεαροί φοιτητές με πολύχρωμα μαλλιά 
ασορτί με τα all star τους, τη διασχίζουν ανέμε-
λοι συνομιλώντας δυνατά και χειρονομώντας με 
ενθουσιασμό. Ένα γκρουπ από τουρίστες σκυμ-
μένο πάνω από έναν χάρτη προσπαθεί να βρει τον 
δρόμο του, σηκώνοντας το βλέμμα περιστασιακά 
προκειμένου να προσανατολιστεί με γνώμονα τα 
μνημεία. Ένα drone ίπταται στον ηλιόλουστο ου-
ρανό πριν τελικά χαθεί πίσω από ένα περήφανο 
αναπαλαιωμένο νεοκλασικό αρχοντικό. 

Τα εικαστικά δρώμενα του καλοκαιριού στη 
Σύρο είναι σημαντικά. Και αυτό όχι γιατί πρόκειται 
για μια συλλογή από ιδιαίτερα αξιόλογες εκθέσεις 
που λαμβάνουν χώρα στο νησί, αλλά γιατί στο σύνο-
λο τους είναι ικανά να αποτυπώσουν αυτήν ακριβώς 

την ιδιόρρυθμη ατμόσφαιρα, το παιχνιδιάρικο πά-
ντρεμα ετερόκλητων πραγμάτων και την εξελικτική 
μετατροπή τους σε κάτι νέο, με δική του, ξεχωριστή 
ταυτότητα και ύφος, αναμιγνύοντας με κρυφή σιγου-
ριά φαινομενικά αταίριαστα χρώματα μεταξύ τους, 
και δημιουργώντας έτσι ανεξερεύνητες μέχρι τώρα 
αποχρώσεις του λευκού και του γαλάζιου. 

Το ταξίδι στην καλοκαιρινή εξερεύνηση της Σύ-
ρου ξεκινά ενδογενώς, βαθιά μέσα από την αριστο-
κρατική καρδιά της, με την ιστορία ενός οκτάχρονου 
παιδιού και την απρόσμενη ανακάλυψη του, όταν 
έπεσε στα χέρια του ένα χρηματοκιβώτιο από το 
παρελθόν, το οποίο παρέμεινε σφραγισμένο για πε-
ρίπου 100 χρόνια. Στην ομώνυμη έκθεση, παρουσιά-
ζονται τα ευρήματα του Χρηματοκιβωτίου, σπάνια 
έγγραφα, φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ και διάφορα 
προσωπικά αντικείμενα ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, 
που θα μας ταξιδέψουν στην ιστορία της οικογέ-
νειας του Α. Λαδόπουλου και της Ό. Βαφιαδάκη, 
μιας από τις σημαντικότερες οικογένειες του νησιού 
κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα. (Αίθου-
σα Τέχνης Γ. & Ε. Βάτη, 16/8 με 14/9).

Σε μία ατμόσφαιρα πολύ μακριά από την ακμά-
ζουσα Σύρο των νεοκλασικών αρχοντικών και των 
κοινωνικών απογευματινών περιπάτων, μεταφερό-
μαστε –παρά το υψόμετρο– στην underground πλευ-
ρά του νησιού, στον μεσαιωνικό οικισμό της Άνω 
Σύρου. Ο οικισμός είναι βαθύτατα συνδεδεμένος με 
την παράδοση του ρεμπέτικου τραγουδιού, το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συριανής 
ταυτότητας. Αυτός είναι μόνο ένας από τους λόγους  

που η έκθεση της Χρύσας Μπεζιργιαννίδου με 
τίτλο “Rebetes”, (15/7 με 15/8, Πνευματικό Κέ-
ντρο Άνω Σύρου) έχει ιδιαίτερη πολιτιστική αξία. 
Η εικαστικός, που έχει επιλέξει τη Σύρο ως τόπο 
διαμονής της, παρουσιάζει έργα χαρακτικής, ζω-
γραφικής και εικαστικών αντικειμένων με θέμα 
τους δημιουργούς του ρεμπέτικου. Ο βασικός όμως 
λόγος που οι “Rebetes” αποτελούν μια έκθεση ορό-
σημο στα καλοκαιρινά δρώμενα του νησιού, είναι 
ότι μέσα από το έργο της Χρύσας Μπεζιργιαννίδου, 
το ρεμπέτικο κίνημα προσεγγίζεται με μια φρέσκια 
ματιά, καταφέρνοντας έτσι να αποδώσει άψογα τη 
διαχρονικότητα του ως μέσω έκφρασης όχι μόνο 
μιας γενιάς, η οποία αποσύρθηκε και ανήκει πια 
στο παρελθόν, αλλά ως μια αξία που είναι τόσο 
ισχυρή, ώστε ακόμα και σήμερα μπορεί να αντικα-
τοπτρίζει μια πραγματικότητα η οποία παραμένει 
εκκωφαντικά απτή. 

Παραμένοντας στον οικισμό της Άνω Σύρου (20-
26/8) γινόμαστε μάρτυρες μιας ακόμα ιδιαίτερης 
σύζευξης, αυτής της Σικελίας με την Ελλάδα, συγκε-
κριμένα σε μια έκθεση η οποία τιτλοφορείται “Ανά-
μνηση: Εικαστικές Προσεγγίσεις στην Ελληνι-
κή Ποίηση”. Οι χαρισματικοί καλλιτέχνες Chiara 
Aliotta και Σπύρος Μπαράς, μέσα από το project 
τους “The Pattern Tales”, το οποίο είναι αφιερωμέ-
νο στη δημιουργία πρωτότυπων καλλιτεχνικών ψη-
φιακών εκτυπώσεων, καταφέρνουν να παντρέψουν 
άψογα τα εικαστικά με το design, το “παλιό” με το 
“καινούργιο”, κυρίως όμως επιτυγχάνουν να συνδέ-
σουν τις αισθήσεις με την ανθρώπινη νόηση.

Σε κοινό πνεύμα ανανέωσης συναντάμε τη δουλειά 
του Γιάννη Δανέλλη. Το έργο του “Ερμής”  κοσμεί 
φέτος το εξώφυλλο του τεύχους  “Σύρος - Πολιτισμός 
2018” και φανερώνει την αγάπη του για το κλασικό.  
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Μαριλένα Τζωρτζάκη
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Όμως η αναζήτηση του ιδανικού από τον Δανέλλη 
απέχει κατά πολύ από την στατική, άγονη μελέτη 
δεδομένων αξιών. Ο νεοκλασικισμός -το στοιχείο το 
οποίο κατά τη γνώμη του αντιπροσωπεύει τη Σύρο 
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο-  προσεγγίζεται σε 
ατέρμονους, επαναλαμβανόμενους κύκλους, καθώς 
οι φόρμες, τα σχήματα και οι συνθέσεις του κλα-
σικού επιστρέφουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
για να ζητήσουν να επανα-ανακαλυφθούν, να ανα-
αυτοπροσδιοριστούν και να αναγεννηθούν μέσα από 
τη γνώση και την εμπειρία του σήμερα. Για να το 
επιτύχει αυτό, πέρα από την προσωπική του δουλειά, 
ο Γιάννης Δανέλλης συνεργάστηκε με τα παιδιά του 
3ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης και δημιούργησαν 
από κοινού έργα τα οποία παρουσιάζονται στην έκ-
θεση: “…Μερικές φορές, πρόσθετα εγώ στοιχεία 
στα έργα των παιδιών, ενώ άλλες, άφηνα τα παιδιά 
να διορθώσουν τα δικά μου έργα, επιτρέποντας τους 
έτσι μέσα από την αφαιρετική τους ματιά, να με-
ταφέρουν τις δικές τους εμπειρίες και τη δική τους 
οπτική στα θέματα που επιλέξαμε”, μας εξηγεί. Η 
έκθεση “We Are All Connected” παρουσιάζεται 
από 18/8 ως 9/9 στο πρώην μουσείο Παραδοσιακών 
Επαγγελμάτων Άνω Σύρου, λίγο μετά την έκθεση 
του καλλιτέχνη στη Μύκονο (21/7 με 31/7, Δημοτι-
κή Πινακοθήκη Μυκόνου αίθουσα Συριώτη). 

Κατηφορίζοντας προς την Ερμούπολη, θα κά-
νουμε μια στάση στην Πινακοθήκη Κυκλάδων για 
να πάρουμε μια γεύση από Γερμανία, εκεί όπου 
τέσσερεις φίλοι και μαθητές του κορυφαίου σύγ-
χρονου γερμανού νεο–εξπρεσιονιστή εικαστικού 
Markus Lüpertz επισκέπτονται την Σύρο με τα έργα 
τους. Οι Reinhold Braun, Friedrich Dickgiesser, 
Leander Kresse, και Arnim Tölke παρουσιάζουν 
πίνακες απελευθερωμένους από συμβάσεις και γε-
μάτους χρώμα και ελεύθερες φόρμες στην έκθεση 
που τιτλοφορείται “Τesseris Masters Törn”, ενώ 
το γλυπτό του Markus Lüpertz που αναπαριστά την 
κεφαλή του θεού Ερμή  -αυτή τη φορά δημιουργη-
μένη μέσα από το πρίσμα του εξπρεσιονισμού και 
της αποδόμησης και το οποίο έχει παρουσιαστεί 
στα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης- φιλοξενεί-
ται για λίγο στην παραλία της Ερμούπολης (Πινα-
κοθήκη Κυκλάδων μέχρι 5/7).

Επίσης στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, παρου-
σιάζεται από τις 21/7 έως και τις 26/8 το πλούσιο 
έργο της διεθνούς φήμης εικαστικού Μαρίας Φρα-
γκουδάκη, η οποία θα μας υπενθυμίσει ότι η ανά-
γκη διαφυγής από τις δύο διαστάσεις υπήρξε πολύ 
πριν την εξέλιξη της τεχνολογίας, προσφέροντας 
μας μια υπερατλαντική γεύση από Νέα Υόρκη και 
εισάγοντας μας στην Process Art, το καλλιτεχνικό 

κίνημα σταθμό της δεκαετίας του ’60. Στην έκθεση 
με τίτλο “Μετάπλαση, Αναδόμηση, Σύνθεση”, το 
χρώμα παραμερίζεται για να δοθεί έμφαση στην δι-
αδικασία της δημιουργίας ως αυτοσκοπός και στην 
ένωση και χρήση ποικίλων μη συμβατικών και ετε-
ρόκλητων υλικών όπως είναι τα φτερά, το λάστιχο, 
ο γύψος, το bubble wrap κ.α. 

Νησιά fusion

Πλούσιο είναι όμως και το εικαστικό πρόγραμμα της Μυκόνου, με σημαντι-
κές αλλεπάλληλες εκθέσεις να λαμβάνουν μέρος καθ’ όλη τη διάρκεια του καλο-
καιριού και στις τρεις αίθουσες της Δημοτικής Πινακοθήκης “Μαρία Ιγγλέση”: Η 
ομαδική έκθεση με τίτλο “Η Μύκονος μέσα από το βλέμμα των καλλιτεχνών 
- Από τον Μεσοπόλεμο έως το 1960” φιλοδοξεί να αναδείξει μιαν όχι και τόσο 
γνωστή πτυχή της καλλιτεχνικής ιστορίας του νησιού και περιλαμβάνει έργα σημα-
ντικών και αναγνωρισμένων στην εποχή τους ζωγράφων, τα οποία εκτίθενται για 
πρώτη φορά στο ευρύ κοινό, καθώς ένα μεγάλο μέρος τους προέρχεται από ιδιω-
τικές συλλογές (αίθουσες Ματογιάννι και Καλογερά από 1/7-31/7). Στην αίθουσα 
“Καλογερά” φιλοξενούνται κι άλλες πολύ αξιόλογες εκθέσεις, όπως το έργο του 
Βασίλη Αντωνάκου “Serial Faces” το οποίο αποτελεί μια σειρά από δυναμικά 
τολμηρά πορτρέτα γεμάτα χρώμα και ενέργεια (1/8-10/8). Ακόμα, στην αίθουσα 
“Ματογιάννι” θα παρουσιαστούν πολύ αξιόλογα έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, 
γλυπτικής, ψηφιδωτά, κολλάζ, κ.ά., ποικίλων σημαντικών ελλήνων καλλιτεχνών, 
ενώ στην αίθουσα “Συριώτη” θα συναντήσουμε έργα αγιογραφίας, φωτογραφίας, 
mixed media και άλλων τεχνικών. 

Serial Faces 
στη Μύκονο
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Στο λιμάνι Αντιπάρου ...δένει η Μαρίζα Ρίζου το 
Σάββατο 28 Ιουλίου για μια συναυλία.

Το καλοκαίρι συνεχίζει τη δυναμική χειμερινή 
δραστηριότητα, όπου έδωσε δυνατά live εντός και εκτός 
Αθηνών, έγραψε τη μουσική για την πιο πετυχημένη 
παράσταση της χρονιάς “Μαντάμ Σουσού” στο Θέατρο 
Παλλάς, ενώ πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το νέο 
της τραγούδι “Ας Γελάμε Συχνά”, σε στίχους δικούς της 
και μουσική Κωστή Μαραβέγια, προϊδεάζοντάς μας για 
το τι πρόκειται να ακολουθήσει στο τρίτο προσωπικό 
της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο από 

se se

Μαρίζα Ρίζου
Αντίπαρος

info
> Λιμάνι Αντιπάρου (Αγία Μαρίνα)
> Ώρα έναρξης: 21.30
> Διοργάνωση: Δήμος Αντιπάρου 
> Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Δώδεκα ξεχωριστές μουσικές βραδιές απ’ όλο το φάσμα της μουσικής τέχνης, 
παρουσιάζονται στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη στη Σαντορίνη.

Όπως πάντα, το Φεστιβάλ διεξάγεται στο ιστορικό αρχοντικό του 17ου αιώνα 
στα Φηρά, από 20 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις 
εκδηλώσεις, χάρη στην Καθολική Επισκοπή Θήρας.

Οι συναυλίες ξεκινούν (20/7) με το δυναμικό νεανικό Arton Trio από τη Βιέννη 
της Αυστρίας, που θα παρουσιάσει ένα ποικίλο πρόγραμμα από Schubert έως Pi-
azzolla και συνεχίζονται με τον τσελίστα, λυράρη, αυτοσχεδιαστή και συνθέτη 
Γιώργο Καλούδη (24/7). Μια ιδιαίτερη κρητική λύρα κι ένα τσέλο αποκαλύπτουν 
έναν ποιητικό ηχητικό ορίζοντα όπου η ελληνική παράδοση αλληλεπιδρά 
δημιουργικά με την κλασική ευρωπαϊκή μουσική. Παρόντα στο φεστιβάλ θα 

είναι και μέλη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, που υπό τη μουσική 
διεύθυνση του αρχιμουσικού Ανδρέα Τσελίκα θα παρουσιάσουν στις 27/7 μουσικές 
από τη μακρινή εποχή του μπαρόκ μέχρι τον 20ο αιώνα.  Τις επόμενες ημέρες στο 
Μέγαρο Γκύζη θα εμφανιστούν ο Ross Daly, με την Κέλυ Θωμά (7/8) και στις 17/8 
η Δήμητρα Γαλάνη, με δύο από τους καλύτερους μουσικούς της νέας γενιάς, τον 
Θωμά Κωνσταντίνου, μεγάλο δεξιοτέχνη στο ούτι και στα παραδοσιακά όργανα, 
και τον εξαιρετικό τζαζ πιανίστα Σπύρο Μάνεση, σε μια παράσταση–αγκαλιά, 
με τραγούδια με επιρροές από Ανατολή και Δύση. Ακολουθούν στις 21/8 δύο 
εξαιρετικοί καλλιτέχνες, η ιρλανδή βιολονίστα Maighread McCrann και ο ιταλός 
πιανίστας Francesco Nicolosi, καθώς και το διεθνώς καταξιωμένο κιθαριστικό Duo 
Melis, η Susana Prieto και ο Αλέξης Μουζουράκης 24/8.

την Feelgood Records.  
Μαζί με όλα τα γνωστά της τραγούδια, στο πρόγραμμα θα υπάρχουν αγαπημένα της κομμάτια άλλων δημιουργών, μεταμορφωμένα, ενορχηστρωμένα και ερμηνευμένα με 

τον δικό της μοναδικό τρόπο, ντυμένα στην πολύχρωμη αύρα της. Το κορίτσι που βγαίνει στη σκηνή χωρίς παπούτσια, εύκολα θα οδηγήσει τα πόδια των θεατών να χορέψουν 
στους ρυθμούς της! Μαζί της πάντοτε οι συνεργάτης της: Άγγελος Αϊβάζης – κιθάρες/γιουκαλίλι, Βαγγέλης Κατσαρέλης - τρομπέτα, Δημήτρης Κουζής – βιολί, Γιώργος 
Κωστελέτος -Τύμπανα, Γιώργος Μουχτάρης - κοντραμπάσο, Μάρκος Χαϊδεμένος – πιάνο/επιμέλεια ενορχηστρώσεων, Γιώργος Κατσιάνος – επιμέλεια ήχου.

  The  
Kopanisti Cheese  
 of Mykonos

Μετά την επιτυχημένη πορεία του βιβλίου για την 
κοπανιστή, ο Δημήτρης Ρουσουνέλος προχώρησε στη 
μετάφρασή της και πλέον κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Scala Gallery στα αγγλικά. Αυτό αναμένεται να φέρει 
την κοπανιστή πιο κοντά, όχι μόνο στο πολυπληθές 
καταναλωτικό κοινό της Μυκόνου και των Κυκλάδων, 
αλλά και στη διεθνή Αγορά.

Σε σχέση με την ελληνική έκδοση το βιβλίο περιέχει 
περισσότερο υλικό για την Κοπανιστή, καθώς και πολύ 
σημαντικά νεώτερα στοιχεία μέσα από επιστημονικές 
ανακοινώσεις, που αφορούν τον μακροβιοτικό της 
χαρακτήρα. Αυτό αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την 
κοπανιστή σαν ένα από τα σημαντικότερα τυριά της 
Ελλάδας. 

Πέρα από το ερευνητικό πολυσέλιδο κομμάτι 
του βιβλίου, στις 190 σελίδες του φιλοξενούνται 43 
πρωτότυπες όσο και ενδιαφέρουσες συνταγές από 
γνωστούς επαγγελματίες και οικιακούς μάγειρες με χρήση 
της κοπανιστής ως υλικό.

Τίτλος του βιβλίου: The Kopanisti Cheese of 
Mykonos – The Past, the Future, and 43 Recipes.

Στα Φηρά στη Σαντορίνη

Δεκαοκτώ χρονών γίνεται φέτος το Φεστιβάλ Νάξου και το γιορτάζει στον Πύργο Μπαζαίου με 
εικαστικά, θέατρο, συναυλίες και κινηματογράφο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Με επίκεντρο τον Πύργο και σε ελικοειδές σχήμα αναπτύσσεται στα πέριξ της Νάξου η έκθεση 
“Around & About”. Μια πολύμορφη ομάδα καλλιτεχνών έχει εγκαταστήσει φέτος στη Νάξο νέες 
δημιουργίες στον Πύργο Μπαζαίου, στη ρημαγμένη οικοδομή στην παραλία του Αλυκού, και αλλού στο 
νησί τριγύρω. Στόχος της έκθεσης, την επιμέλεια της οποίας έχει ο Μάριος Βαζαίος, είναι να φωτίσει, 
να εμπλουτίσει και να αναπλαισιώσει παλαιότερα έργα εικαστικών από προηγούμενες διοργανώσεις. 

Στις 26/7, η Ελένη Τσαλιγοπούλου συναντά στη σκηνή τρεις εξαιρετικούς μουσικούς, τον Σπύρο 
Χατζηκωνσταντίνου στις κιθάρες, τον Άκη Κατσουπάκη στο πιάνο και τον Αποστόλη Τσαρδάκα στο 
κανονάκι, τον μπαγλαμά και τον τζουρά και προτείνει μια νεα ανάγνωση σε γνωστά και αγαπημένα 
τραγούδια. Η παράσταση Λουκούμι, ένας μονόλογος του Γιάννη Κωνσταντινίδη, παρουσιάζεται στις 

17/8 σε ερμηνεία Χαρίλαου Τρουβά. Ακόμα δυο συναυλίες ξεχωρίζουν στο φεστιβάλ της Νάξου. Η συναυλία jazz στις  22/8 με τους Blue Tango, όπου το διεθνές duo jazz, 
Richard Smith ηλεκτρική κιθάρα, Tico Pierhagen πλήκτρα, συμπράττει με τον Βασίλη Ρακόπουλο, κιθάρα. Στο κλείσιμο του φεστιβάλ (27/8), πιστή στην παρουσία της στις 
Κυκλάδες η Φωτεινή Βελεσιώτου, εμφανίζεται με ανανεωμένο πρόγραμμα και φέρνει στο προσκήνιο τραγούδια της παράλληλης δισκογραφίας της και λαϊκό ρεπερτόριο 
με κλασικά τραγούδια σπουδαίων συνθετών. 

Στον Πύργο Μπαζαίου
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Ένα εκκλησιαστικό όργανο, μπουζούκια, κι-
θάρες, κλασικοί συνθέτες, σημαντικοί ποιητές, 
σύγχρονοι μουσικοί και ερμηνευτές περνάνε 
από τη νησιώτικη σκηνή της Σύρου. Ακολου-
θούν μερικές προτάσεις, σίγουρα όχι οι μόνες 
αξιόλογες, αλλά οπωσδήποτε άξιες λόγου!

Τον Gioachino Rossini τιμά φέτος -150 χρόνια 
από τον θάνατό του- ένα αιγαιοπελαγίτικο μουσι-
κό φεστιβάλ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αιγαίου, 
παρουσιάζονται τέσσερις παραστάσεις της “La 
Cenerentola” (Σταχτοπούτα) στις 16, 18, 20 και 22 
Ιουλίου, στο Θέατρο Απόλλων. Την Pan-European 
Philharmonia από τη Βαρσοβία, διευθύνει ο 
Giovanni Pacor. Λίγες μέρες αργότερα, στις 27, 28, 
29 Ιουλίου παρουσιάζεται σε χορογραφία Ρενάτο 
Τζανέλα, το έργο του Μίκη Θεοδωράκη “Ηλέκτρα: 
το μπαλέτο”.

Ο Πάνος Δραμυτινός στην κιθάρα και η Αγ-
γελική Κοκκίνη στη φωνή, θα παρουσιάσουν στο 
πλαίσιο του 25ου Φεστιβάλ Κιθάρας, παλιά λαϊκά 
τραγούδια του Νότου της Ισπανίας σε απόδοση 
Federico Garcia Lorca (η πρώτη ηχογράφηση είναι 
με την Argentinita και τον ίδιο τον Lorca στο πιά-

νο), καθώς και συνθέσεις ελλήνων συνθετών (Χα-
τζηδάκις, Θεοδωράκης, Λεοντής) σε ποίηση του 
Lorca. Το αφιέρωμα στο Lorca είναι το δεύτερο 
μέρος μια συναυλίας που θα ξεκινήσει ο Διαμαντής 
Διαμαντίδης με μπαλάντες απ’ όλον τον κόσμο, 
στις 25/7, στην Άνω Σύρο. Το Φεστιβάλ Κιθάρας 
μέσα σε πέντε μέρες παρουσιάζει στο κοινό ρεσι-
τάλ και συναυλίες από διάφορα είδη μουσικής, σε-
μινάρια, διαγωνισμούς και δημιουργία ορχήστρας 
από συμμετέχοντες κιθαριστές. 

Ένα φεστιβάλ όχι μόνο με μακρά (14 χρόνια),  
αλλά κυρίως με ποιοτική παρουσία στα κυκλαδίτι-
κα δρώμενα είναι το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, 
που επιμελείται καλλιτεχνικά ο βιολονίστας Γιάννος 
Μαργαζιώτης. Στις 13/8 το Κουαρτέτο εγχόρδων 
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ερμηνεύει έργα 
Mozart, Rossini και Beethoven, στον Καθεδρικό Ναό 
Αγ. Γεωργίου στην Άνω Σύρο, με ελεύθερη είσοδο 
και τρεις μέρες αργότερα (16/8) στην Ερμούπολη και 
στο Θέατρο Απόλλων θα ακουστούν διαμάντια της 
μουσικής δωματίου (εισιτήριο 5,10,15 και 18 ευρώ). 
Καινούργιο στο προσκήνιο, αλλά ξεχωριστό και πολ-
λά υποσχόμενο, το Φεστιβάλ ΑΝΩ καταπιάνεται με 

ένα ιδιαίτερο και σπάνιο είδος μουσικής, αυτό του 
εκκλησιαστικού οργάνου. Από τις 20 μέχρι 26/8, 
παρουσιάζονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υψηλού 
επιπέδου, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του εκ-
κλησιαστικού οργάνου του Καθεδρικού Ναού Αγίου 
Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Οι συναυλίες πραγματο-
ποιούνται σ’ ένα εκπληκτικό σημείο στην κορυφή 
του νησιού με απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, 
προσθέτοντας ακόμα έναν λόγο να επισκεφθεί κανείς 
τον μεσαιωνικό οικισμό. 

Απομακρυνόμενοι από τα κλασικά μονοπά-
τια, στο φετινό μουσικό καλοκαίρι, προστίθεται 
η συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του 
Σταύρου Ξαρχάκου (28/7, στον πολιτιστικό χώρο 
Μάνος Ελευθερίου) καθώς και η συναυλία του 
Απόστολου Ρίζου στον πολιτιστικό χώρο του Συλ-
λόγου Χρουσσών, στις 11/8. Στους δρόμους του 
ρεμπέτικου μας οδηγεί τοομώνυμο Φεστιβάλ Ρε-
μπέτικου, από το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανείς 
τη συναυλία του Δημήτρη Μυστακίδη, δεξιοτέχνη 
και δάσκαλου της λαϊκής κιθάρας και του πεντα-
μελούς σχήματός του, στην έπαυλη Τσιροπινά, 
στις 29/8.  
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Πάνω Ο διεθνούς φήμης συνθέτης Γιώργος Ψυχο-
γιός επανέρχεται για τρίτη φορά στο Θέα-
τρο Απόλλων της Σύρου για να παρουσιάσει 
σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το κοντσέρτο 
του για βιόλα και ορχήστρα εγχόρδων “The 
Promise” (opus 19), στις 8 Σεπτεμβρίου 2018, 
στο πλαίσιο του “Σύρος-Πολιτισμός 2018”, με 
ελεύθερη είσοδο. Τη διοργάνωση υπογράφει 
η Εν.Το.Πο.Σύρο με συνδιοργανωτή την Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει τεθεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ενώ 
υποστηρίζεται από πολιτιστικούς χορηγούς.

Το έργο θα εκτελέσει η εξαιρετική Συμφωνιέ-
τα Αθηνών που διευθύνει ο σπουδαίος μαέστρος 
Γιώργος Αραβίδης, ενώ θα συμμετέχει και ο σολίστ 
βιόλας Μιχαήλ Σμυρνόφ, σε μια από τις σπάνιες 
εμφανίσεις του στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος, 
το κοινό θα ζήσει μια ακόμη μοναδική εμπειρία: ο 
Γιώργος Ψυχογιός και ο Μιχαήλ Σμυρνόφ συνομι-

λούν με το κοινό και του παραδίδουν ένα αυτοσχε-
διαστικό ρεσιτάλ για πιάνο και βιόλα. 

Ο Ψυχογιός συνέθεσε το κοντσέρτο ειδικά για 
το Θέατρο Απόλλων και την ακουστική του. Συνυ-
πάρχουν η αυστηρή δομή της συμφωνικής μουσι-
κής με τον αυθορμητισμό του σύγχρονου μουσικού 
αυτοσχεδιασμού, στοιχεία που αποτελούν και την 
ιδιαίτερη μουσική ιδιοσυγκρασία του συνθέτη. Αί-
σθηση ελευθερίας, κλασική παιδεία, απόλυτες δο-
μές, επινοητικός οίστρος, βάζουν σε νότες νοήματα 
που μας αφορούν. 

Θα έλεγε κανείς ότι το The Promise είναι η υπό-
σχεση που δίνουμε στον εαυτό μας ότι όλα μπο-

ρούν να γίνουν καλύτερα, η υπόσχεση που ολοένα 
αναβάλλουμε˙ ότι το έργο οδηγεί τα βήματά μας 
μέσα από οικείες ψυχομετρικές συμπληγάδες, μας 
στροβιλίζει και τελικά φέρνει τον από μηχανής θεό 
για να αξιωθούμε τη λύτρωση˙ ότι μας παροτρύνει 
να αντλήσουμε δύναμη από τον μικρόκοσμο του 
θυμικού μας και να μπούμε στην αέναη τροχιά του 
υπέρτατου είναι μας. Σίγουρα, ο καθένας θα βιώσει 
το κοντσέρτο με τον δικό του τρόπο.

Για εκείνους που επιθυμούν να συνδυάσουν ένα 
τριήμερο στη Σύρο προκειμένου να απολαύσουν 
αυτή τη μοναδική μουσική στιγμή, μια επαφή με τη 
διοργάνωση θα λύσει όλα τα πρακτικά ζητήματα.

Η ομάδα αφηγητών ΠαραμυθιαΖΩ, υπό την αιγίδα του 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, διοργανώνει την 1η Σύναξη 
Παραμυθιών, από τις 14 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Ένα 
τετραήμερο όπου θα ακουστούν παραμύθια για παιδιά 
αλλά και για ενήλικο κοινό αργά το βράδυ, και όπου εί-
ναι προσκεκλημένες όλες οι Τέχνες γύρω από το παρα-
μύθι: μουσική, σκηνογραφία, εικαστικά, χειροτεχνία κι 
άλλες χίλιες και μια.

Σε μια άλλη εποχή, στη Σύναξη Παραμυθιών θα έρχονταν 
παραμυθάδες από όλον τον κόσμο πάνω σε μονόκερους και αε-
τούς για την ετήσια συνάντησή τους. Θα έρχονταν και τραγου-
διστάδες και ζωγραφιστές, θα έρχονταν και δρυΐδες, δάσκαλοι 
κι ονειρευτές. Θα μαζεύονταν σ’ ένα δάσος ήσυχο και μυστηρι-
ακό, μακριά από νεράιδες και δράκους, κι εκεί θα αντάλλασσαν 
τα μυστικά τους. Καλώς κακώς, είμαστε στο 2018, οπότε όλοι 
αυτοί θα μαζευτούν στο Κηπάριο της Μεταμόρφωσης και στην 

Άνω Σύρο, όπου βρίσκεις λίγη από τη μαγεία άλλων κόσμων. 
Η Σύναξη, ένα ιδιότυπο φεστιβάλ, περιλαμβάνει εκτός από 

αφηγήσεις, εργαστήρια εικαστικά και σκηνογραφίας, μουσική, 
συζητήσεις, παιχνίδια, ένα βιωματικό πρόγραμμα για τη συ-
νεργασία μέσα από τη δημιουργία αρχαιοελληνικών αγγείων, 
masterclass τεχνικών της αφήγησης για όσους είναι ήδη ή θέ-
λουν να μπουν στον κόσμο των παραμυθάδων. Η Σύρος γίνε-
ται ένας τόπος συνάντησης αυτών που θέλουν να ακούσουν ή 
να πουν ένα παραμύθι, επαγγελματίες ή μη, με όποιον τρόπο 
διαλέξουν. Όραμα της ομάδας, η Σύναξη να αγαπηθεί και να 
καθιερωθεί.

Μέχρι τότε, οι ΠαραμυθιαΖω κάνουν συναντήσεις ανοιχτές 
στο κοινό κάθε Δευτέρα του Ιουλίου σε συριανές παραλίες, 
ενώ στο τέλος Αυγούστου θα ταξιδέψουν σε μικρά Κυκλαδο-
νήσια, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Για 
το πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ομάδα στο facebook.

στην ίδια στεριά

Παραμυθάδες χωρίς δράκους

The  Promise

φωτο: Despina Michailidi
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Συγγραφέας, δοκιμιογράφος και μεταφρα-
στής, ο Άρης Μαραγκόπουλος μας μιλάει για 
την τελευταία του δουλειά, την εξαιρετική 
αναθεωρημένη έκδοση του πεζού ποιήματος 
του Τζέιμς Τζόις, το “Τζάκομο Τζόις”, από τις 
εκδόσεις Τόπος. Η επαναπροσέγγιση αυτού 
του ιδιαίτερου πονήματος από τον Μαραγκό-
πουλο, ο σχολιασμός και η εύστοχη εισαγωγή 
του, ανοίγει στον αναγνώστη μια πόρτα στον 
κόσμο του σπουδαίου ιρλανδού συγγραφέα με 
την πολύσημη γραφή. Κυρίως, αναδεικνύει 
καλοκρυμμένες πτυχές της ανάγνωσης του έρ-
γου μέσα από μια προσεγμένη μεταφραστική 
απόδοση. Δε θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να 
αναλάβει έναν τόσο λεπτό χειρισμό. Εξηγεί 
την οπτική γωνία του ως προς το έργο αλλά 
και τον ίδιο τον Τζόις. Επίσης, τοποθετείται 
για την εν γένει θέση του βιβλίου σήμερα, ενώ 
μοιράζεται μαζί μας τις προσωπικές του λογο-
τεχνικές διαδρομές.

>Γιατί τον Τζάκομο Τζόις; Τι καθιστά αυτό το 
έργο του Τζέιμς Τζόις ιδιαίτερο;
Το γεγονός ότι: 
Ι. Παραμένει σε μεγάλο βαθμό αινιγματικό, κρυπτι-
κό, ακόμα και σήμερα.
ΙΙ. Υπήρξε κομβικό ως προς την ανάπτυξη του Τζο-
ϊσικού έργου: σε αυτό αναπτύσσονται για πρώτη 
φορά, ιδέες, τεχνικές, σκέψεις που απασχόλησαν 
τον ιρλανδό συγγραφέα όλη του τη ζωή. 
ΙΙΙ. Γράφεται εκ παραλλήλου με τους Δουβλινέ-
ζους, το  Πορτρέτο του Καλλιτέχνη ως Νέου, τον 
Οδυσσέα. Το γεγονός δηλαδή ότι σε σπερματική 
μορφή εμπεριέχει πλούτο στοιχείων που στη συνέ-
χεια πέρασαν στο μείζον έργο του.
IV. Εμπεριέχει μια θεώρηση της ζωής πολύ πρω-
τοπόρα και τολμηρή ακόμα και για τα σημερινά 
δεδομένα.
>Ποια είναι η θεώρηση ζωής που περιγράφει;
Ο Τζόις διακρίνει στη συντροφική σχέση το θέμα 
της libido. Θεωρεί ότι η libido δεν πρέπει να εμπο-
δίζει τη διατήρηση μιας σχέσης που βασίζεται στην 
αμοιβαία αγάπη και εκτίμηση. Που σημαίνει ότι αν 

το ένα ή το άλλο σκέλος μιας σχέσης δημιουργεί 
μια ευκαιριακή σεξουαλική σχέση (και εδώ ο Τζόις 
επιμένει πολύ στην πλευρά της γυναίκας, για την 
οποία δεν θεωρείται καθόλου αυτονόητη αυτή η 
σεξουαλική ελευθερία, ειδικά την εποχή που έγρα-
φε το κείμενο) αυτή δεν μπορεί και δεν θα πρέπει 
να επηρεάσει τη συντροφικότητα του όποιου ζευ-
γαριού. 
>Το κείμενο διαβάζεται και ως ερωτικό ποίημα. 
Θα το προτείνατε στους αναγνώστες σας;
Φυσικά. Το Τζάκομο Τζόις είναι ένα λογοτεχνικό 
υβρίδιο. Μπορεί να διαβαστεί ως μικρή νουβέλα, 
ως ημερολόγιο, ως το μυστικό εργαστήριο ενός 
συγγραφέα, ως ερωτικό αφήγημα και φυσικά ως 
καθαρή ποίηση. Εναπόκειται στον αναγνώστη να 
επιλέξει την ανάγνωσή του. Εδώ άλλωστε έγκειται 
και η ομορφιά αυτού του κειμένου, η απόλαυσή 
του. 
>Έχετε μελετήσει εκτεταμένα τον Τζόις. Ποια 
είναι η γοητεία του έργου αυτού του τόσο απαι-
τητικού συγγραφέα; Μπορεί ένας σύγχρονος ανα-
γνώστης να προσεγγίσει εύκολα το έργο του Τζόις;

Ο Τζόις δεν γράφει δύσκολα. Γράφει όπως γράφεται όλη η καλή λογοτεχνία. 
Απαιτεί από τον αναγνώστη του να γίνει συνεργός στο κείμενό του. Να σκε-
φτεί πολύ. Να ανοίξει λεξικά. Να ψάξει. Να αναρωτηθεί. Να ξαναδιαβάσει 
άλλα κείμενα πέρα από τα δικά του αλλά και όλα τα δικά του. Να στοχαστεί, 
να ξανασκεφτεί το διάβασμα, το γράψιμο, τη ζωή του. 
Ο Τζόις, επιπλέον, απαιτεί έναν αποκλειστικό αναγνώστη, έναν μύστη. Όποιος 
αναγνώστης, όμως, αφεθεί στη “μύηση” αυτή βγαίνει στο τέλος κερδισμένος, 
πιο πλούσιος, πιο καλλιεργημένος, πιο άνθρωπος με κάθε έννοια του όρου. 
Το έχω ξαναπεί: ο Τζόις είναι η κατώτερη, η μέση και η ανώτατη εκπαίδευση 
στη λογοτεχνία. Όποιος ασχολείται με το έργο του “περνάει” με την πάροδο 
του χρόνου τάξεις ανάγνωσης, τάξεις λογοτεχνικής αξίας, τάξεις παιδείας και 
κουλτούρας που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα της παγκόσμιας τέχνης του 
λόγου.
>Έχετε αναλάβει κάποιο επόμενο μεταφραστικό έργο; Ετοιμάζετε κάποια 
άλλη δουλειά δική σας μετά το μυθιστόρημα “Πολ και Λόρα, ζωγραφική εκ 
του φυσικού”;
Το μυθιστόρημα που αναφέρετε βγήκε στα τέλη του 2016, κλείνοντας μια 
άτυπη τριλογία  με το Χαστουκόδεντρο (2012) και το Μανία με την Άνοιξη 
(2006-2009). Όλη αυτή η σειρά, ξέρετε, απαίτησε πολύ μόχθο. Αισθάνομαι 
πολύ κουρασμένος. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος για κάτι καινούργιο και δεν 
ξέρω αν το θέλω. Αυτές τις ημέρες, ωστόσο, εκδίδεται η Τριλογία του ’80. 
Περιλαμβάνει τρία διαφορετικά βιβλία μου μυθοπλασίας που είχαν εκδοθεί 
τη δεκαετία του ογδόντα και που, όπως αποδείχτηκε στο πέρασμα του χρό-
νου, είχαν απόλυτη συνάφεια θεματική, υφολογική, πολιτική ακόμα, μεταξύ 
τους. 
>Ποια είναι η γνώμη σας για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό; Έχει αλλάξει 
κάτι λόγω της οικονομικής κρίσης;
Το ελληνικό αναγνωστικό κοινό είναι, έτσι κι αλλιώς, πολύ μικρό. Ας πούμε 
ότι είναι όλοι κι όλοι 10.000 άνθρωποι σ’ όλη τη χώρα. Αυτό έχει πολλές 
συνέπειες. Η σημαντικότερη: οι εκδότες βιάζονται να εκδώσουν βιβλία που 
θα “τους φέρουν γρήγορα τα λεφτά τους”. Οπότε η βιβλιαγορά γεμίζει εντυ-
πωσιακούς τίτλους με μηδέν ουσία. Τίτλους που κρατάνε τις εντυπώσεις για 
μερικές εβδομάδες κι ύστερα σβήνουν. Λες κι είναι περιοδικά.
Επιπλέον, η κρίση προξένησε το εξής κακό. Διάφορα ψευτομπαζάρ ευτέλι-
σαν τις τιμές των βιβλίων με τρόπο που δημιούργησε σύγχυση στο αναγνω-
στικό κοινό. Αφού βρίσκουν έναν Μπαλζάκ με ένα ευρώ γιατί να αγοράσουν 
ένα Τζάκομο Τζόις με περισσότερα; Οπωσδήποτε οι λεγόμενοι επαρκείς 
αναγνώστες, οι άνθρωποι που διαθέτουν ορισμένη καλλιέργεια και παιδεία 
δεν πέφτουν σε παρόμοιες παγίδες. Διαπιστώνουν για παράδειγμα ότι το 
βιβλίο του ενός ευρώ είναι τυπωμένο σε παλιόχαρτο, ότι η μετάφραση είναι 
άθλια κ.ο.κ. 
Ο επαρκής αναγνώστης, ακόμα και στην κρίση, προτιμά να στερηθεί ένα 
ποτό, μια έξοδο, ή κάτι αντίστοιχο, προκειμένου να προμηθευτεί το βιβλίο 
που θέλει. Ευτυχώς. Διότι διαφορετικά οι βιβλιοθήκες, εκτός από τα σκου-
πίδια των συγγραφέων που γράφουν βιβλία κομμωτηρίου και παραλίας θα 
γέμιζαν και από τα σκουπίδια των ευτελισμένων τυποτεχνικά βιβλίων.

Άρης   Μαραγκόπουλος
Ο Τζόις απαιτεί έναν “αποκλειστικό” αναγνώστη
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Συνεντευξη
Χρυσή Πυρουνάκηc b a

Ο Τζόις είναι η κατώτερη, η μέση και η ανώτατη 
εκπαίδευση στη λογοτεχνία. Όποιος ασχολείται 
με το έργο του “περνάει” με την πάροδο του 
χρόνου τάξεις ανάγνωσης, τάξεις λογοτεχνικής 
αξίας, τάξεις παιδείας και κουλτούρας που 
καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα της παγκόσμιας 
τέχνης του λόγου.
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Η τέχνη του δρόμου από πέρυσι περιπλανιέ-
ται στο αστικό, νησιώτικο, πρώην βιομηχανικό 
περιβάλλον της Ερμούπολης. Έργα μεγάλης 
διάστασης, ζωντανεύουν ανάμεσα σε μοναδικά 
αρχιτεκτονήματα, αναξιοποίητες προσόψεις 
κτισμάτων και γράφουν τη σύγχρονη ιστορία 
της πόλης, ως οι τοιχογραφίες του τώρα που 
σέβονται και αξιοποιούν το τότε. Graffiti, μου-
σικά πανηγύρια, performances, καταγράφει το 
πρόγραμμα του 2ου Stray Αrt Festival που θα 
γίνει το τριήμερο 21 με 23 Σεπτεμβρίου, στην 
Ερμούπολη. Ο Πάρις Ξυνταριανός Τσιροπινάς, 
σχεδιαστής και street artist, μας μιλά για το 
Φεστιβάλ και για την επιδίωξη των καλλιτε-
χνών να αντιμετωπίσουν τις πανταχού παρού-
σες “ανορθογραφίες”.

>Ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της τέχνης 
του γκράφιτι είναι η επιλογή του τόπου. Γιατί επιλέξα-
τε την Ερμούπολη για ένα τέτοιο φεστιβάλ;
Το graffiti και η street Art (Τέχνη του δρόμου), είναι δύο 
μορφές τέχνης που εμφανίζονται κυρίως στο αστικό το-

πίο. Εδώ και αρκετά χρόνια, η ανεξάρτητη αστική τέ-
χνη, με τις πολυποίκιλες εκφάνσεις της (graffiti, murals, 
stencils, αυτοκόλλητα και πολλές άλλες), έχει αποκτή-
σει παγκόσμιες διαστάσεις και απαντάται ακόμα και σε 
πολύ μικρές πόλεις, έως και σε χωριά!
Η Ερμούπολη, λοιπόν, όντας μία πόλη που δεν έχει 
τίποτα να ζηλέψει από άλλες νησιωτικές ή ακόμη και 
ηπειρωτικές ελληνικές πόλεις, μία πόλη με ιδιαίτερη 
πολιτιστική κληρονομιά που “χορεύει” σε παραδοσια-
κούς αλλά και σύγχρονους ρυθμούς και προσελκύει επι-
σκέπτες από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, αποτελεί 
ιδανική επιλογή για ένα φεστιβάλ Τέχνης του Δρόμου.
Επίσης, ένα στοίχημα της διοργανωτικής ομάδας του 
Stray Art Festival, είναι να αποδείξει ότι αυτή η εκδή-
λωση ψυχαγωγίας, μπορεί να ευδοκιμήσει σε ένα νη-
σιωτικό περιβάλλον,  όπως είναι η πρωτεύουσα των 
Κυκλάδων, μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
>Πώς συνδυάζεται ένα φεστιβάλ street art να ταιριά-
ζει με την επιβλητική αρχιτεκτονική της Ερμούπολης;
Πιστεύω ότι πολλά από τα κτίρια της Ερμούπολης εί-
ναι μοναδικά αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής. 
Το Stray Art Festival έρχεται με ταπεινότητα και σε-
βασμό να παρουσιάσει έργα καλλιτεχνών της τέχνης 
του δρόμου σε αρμονία με την παρούσα αρχιτεκτονι-
κή. Για το λόγο αυτό, οι καλλιτέχνες που επιλέγουμε 

ασχολούνται λιγότερο με τη δημιουργία γραμμάτων 
(tags και lettering, όπως ονομάζονται) και περισσότε-
ρο με την αναπαράσταση σκηνών, ανθρωπόμορφων ή 
φανταστικών χαρακτήρων, ρεαλιστικών ή αφηρημένων 
μοτίβων, θεμάτων που σε γενικές γραμμές εμφανίζουν 
μεγαλύτερη σύνδεση με την κοινωνία, την καθημερινό-
τητα και τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε 
αυτόν τον τόπο.
Στην παλαιά ακμαία εποχή της βιομηχανικής Ερμού-
πολης, τοιχογραφίες κοσμούσαν αρκετά από τα κτίρια, 
εσωτερικά ή εξωτερικά. Κάποιες απομένουν ακόμη. 
Στην πραγματικότητα, είτε μιλάμε για graffiti, είτε για 
street art, είτε για τοιχογραφίες, το αποτέλεσμα είναι 
περίπου το ίδιο: καλλιτεχνικά έργα που κοσμούν μεγά-
λες επιφάνειες και αλλάζουν την καθημερινότητά μας.
>Ενώ πέρυσι ο χώρος που επιλέχθηκε να φιλοξενή-
σει τα έργα του Stray Art ήταν σε ένα πολύ κεντρικό 
σημείο, το φετινό φεστιβάλ βγαίνει λίγο πιο έξω και 
βάζει χρώμα στο Αθλητικό Κέντρο. Μίλησέ μας για 
αυτή την επιλογή του χώρου.
Ένας από τους στόχους μας είναι το Stray να “περιπλα-
νιέται” κάθε χρονιά - όπως λέει και το όνομά του (stray 
art: περιπλανώμενη τέχνη). Να αλλάζει γειτονιές, να 
ανακαλύπτει ξεχασμένες γωνιές της πόλης  ή να δίνει 
διαφορετικό νόημα και χρήση σε υπάρχοντες χώρους. 

Συνεντευξη:
Τζένη Παπαζιούc b a

τέχνη
πλαΠερι μενη νώ
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Αυτό που μας γεμίζει με όρεξη και μας εξάπτει ακόμη 
περισσότερο τη φαντασία, είναι να σκεφτόμαστε τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις πανταχού 
παρούσες “ανορθογραφίες”. Ας μην ξεχνάμε ότι σχεδόν 
όλα τα μέλη της οργανωτικής ομάδα του Φεστιβάλ -χω-
ρίς το πολύτιμο έργο των οποίων δεν θα είχε πάρει σάρκα 
και οστά το Stray Art- εκτός από παθιασμένοι “strayers”, 
είμαστε και designers εν τω γενέσθαι ή και επαγγελμα-
τίες! Ο τοίχος του Νεωρίου ήταν μία από τις “ανορθο-
γραφίες” αυτές. Εμείς, ως σχεδιαστές πρώτα, και έπειτα, 
ως οργανωτική ομάδα, συμφωνήσαμε στο ότι αυτή η με-
γάλη επιφάνεια, η “βιτρίνα” της Ερμούπολης κατά την 
είσοδο του επισκέπτη στο λιμάνι, είναι κρίμα που είχε 
αυτήν την ρημαγμένη όψη, με τοιχογραφίες που για σχε-
δόν οκτώ χρόνια δεν είχαν ανανεωθεί.
Με την ίδια ματιά κοιτάμε τις επιφάνειες του Αθλητικού 
Κέντρου “Δημήτριος Βικέλας” και τα πέριξ αυτού. Πρό-
κειται για έναν κοινόχρηστο χώρο με υψηλή επισκεψιμό-
τητα από ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, αλλά σε αρκετά 
σημεία των κτιριακών εγκαστάσεων θα δει κανείς σοβά-
δες που πέφτουν, “σκασίματα” της μπογιάς, “μπαλώμα-
τα” σε συνθήματα ή ταγκιές και ένα σωρό άλλες βλάβες.
>Είναι εφήμερο το street art; Σε απασχολεί το μέλλον 
ενός έργου; Τι γίνεται όταν απομακρύνεται η δράση 
από τον τοίχο; 
Είναι σίγουρα εφήμερο. Ωστόσο, δεν θα μου φανεί πε-
ρίεργο αν σταματήσει να είναι. Κάποια από τα έργα του 
Banksy φυλάσσονται με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας 
στο Λονδίνο, ενώ πολλά άλλα τα έχουν -κυριολεκτικά- 
αποκολλήσει από τον τοίχο, μαζί με τα τούβλα, για να τα 
εκθέσουν σε γκαλερί ή ιδιωτικές συλλογές. Ολοένα και 
περισσότερες ομάδες συντήρησης και αποκατάστασης 
έργων τέχνης του δρόμου αρχίζουν και εμφανίζονται πα-
γκόσμια και σε πολλές περιπτώσεις έχουν τον χαρακτήρα 
δημόσιας υπηρεσίας.
Για μένα, το έργο στο δημόσιο χώρο δεν αποτελεί ατομι-
κή ιδιοκτησία. Είναι ένας τρόπος να κατανοήσεις ποιος 
είσαι και πόση δύναμη έχεις, αλλά και σε τι είδους πε-
ριβάλλον βρίσκεσαι. Η κοινωνία είναι εκείνη που θα 
αποφασίσει για το μέλλον του έργου, για το αν αποτελεί 
δωρεά ή προσβολή. Από την άλλη, υπάρχουν αυτόκλητοι 
ρυθμιστές της καλαισθησίας, όπως φυσικά υπάρχει και 
το αντίπαλον δέος και αυτή είναι η πραγματική ιστορία 
που γράφεται στους δρόμους. Τα συνθήματα και οι ει-
κόνες για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και τον Παύλο 
Φύσσα αντέχουν στα Εξάρχεια. Αυτό κάτι σημαίνει.
Η δράση δεν απομακρύνεται ποτέ από τον τοίχο, γιατί η 

εικόνα είναι μια δράση. Και για να παραφράσω τον τρίτο 
νόμο του Νεύτωνα: είναι δυνατόν να προκαλέσει μικρό-
τερη, ίση, αλλά και μεγαλύτερη αντίδραση!
>Η ιστορία κάθε πόλης αποτυπώνεται -μέσω του street 
art- σε τοίχους και μεγάλες επιφάνειες. Είναι το φεστι-
βάλ ένας τρόπος να αναδείξει τη σύγχρονη ιστορία και 
χρήση της Ερμούπολης;
Πιστεύω ότι το Stray Art Festival είναι μια σημαντική 
ευκαιρία για την Ερμούπολη και τη Σύρο. Και όχι μόνο 
αυτό. Κάθε ένα από τα ξεχωριστά φεστιβάλ που διεξά-
γονται, από το SIFF μέχρι το LG Aegean Ball και από 
το Φεστιβάλ Αργεντίνικου Tango μέχρι το Ρεμπέτικο 
Φεστιβάλ, χαράσσουν σημάδια πολιτισμού στο νησί. Η 
αξία τους είναι ανεκτίμητη. Το ατού που έχει το Stray Art 
Festival ωστόσο, είναι ότι, αν συνεχιστεί στα επόμενα 
χρόνια, θα αφήσει παρακαταθήκη έργων. Έργων πραγ-
ματικών όμως, όχι ψηφιακών οπτικοακουστικών ντοκου-
μέντων και φωτογραφιών. Το γεγονός ότι έρχονται στη 
Σύρο καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, αφήνοντας το καλλι-
τεχνικό τους αποτύπωμα με χρώμα και μεράκι, παρέχο-
ντας αφιλοκερδώς ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας, 
είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο συνάντησης της 
ιστορίας - του παρελθόντος και του παρόντος. Η ιστορία 
όντως γράφεται στους τοίχους και όσο στους τοίχους δη-
μιουργούμε τέτοια “παλίμψηστα” χρωμάτων, εξάπτουμε 
το ενδιαφέρον και δημιουργούμε θιασώτες, που δεν δι-
στάζουν να επισκεφθούν ξανά και ξανά τη Σύρο, για να 
θαυμάσουν τα έργα και να παρευρεθούν στο φεστιβάλ. 
>Στη Σύρο το περσινό Stray Αrt Festival, στέφθηκε με 
επιτυχία. Παράλληλα, ξεκίνησαν πολλές κουβέντες σχε-
τικά με κάποια από τα έργα, που υπέστησαν αυστηρή 
κριτική. Χρειάζεται θάρρος η έκθεση σε ένα ευρύ κοι-
νό, που δεν έχει επιλέξει να δει τα έργα σου επισκεπτό-
μενο μια γκαλερί ή αίθουσα Τέχνης;
Εάν η τέχνη δεν πυροδοτεί κουβέντες, συζητήσεις, συ-
ναισθήματα, τότε πιθανότατα δεν έχει πετύχει το σκοπό 
της. Αν η τέχνη είναι μόνο διακοσμητική, τότε δεν είναι 
τέχνη. Υπό αυτή τη σκοπιά, είμαι πολύ χαρούμενος που 
κάποια από τα έργα δημιουργήσαν ένα κλίμα σχολίων 
και έντασης, όπως ο καβαλάρης - σκελετός επάνω στο 
ψάρι, του Billy Gee, το χταπόδι του Fro, αλλά και ο Βαμ-
βακάρης που φτιάξαμε με την ομάδα μου, τους Really? 
Team. Τώρα: θάρρος χρειάζεται για να ζεις με μηνιάτι-
κο 300 ευρώ. Θάρρος χρειάζεται όταν δεν γνωρίζεις τον 
αντίπαλο, όταν υπάρχουν ανίατα προβλήματα. Η ζωγρα-
φική στον τοίχο και οπουδήποτε αλλού, δεν θέλει θάρ-
ρος. Θέλει αγάπη. 

>Πιστεύετε ότι μετά την πρώτη διοργάνωση το κοινό θα 
είναι πιο εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με το γκράφιτι;
Το εύχομαι. Θα ήθελα πραγματικά να δω και ανθρώπους 
μεγαλύτερης ηλικίας στο φετινό Φεστιβάλ για να τους 
εξηγήσουμε ότι αυτές είναι απλώς οι τοιχογραφίες του 
σήμερα. Η αλήθεια να λέγεται, σε γενικό βαθμό ο κόσμος 
της Σύρου είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος και βλέπει 
με καλό μάτι την τέχνη του δρόμου. Θυμάμαι στο ξεκί-
νημα του Φεστιβάλ, που τρέχαμε για αδειοδοτήσεις στις 
δημόσιες υπηρεσίες, ότι οι περισσότεροι μας μιλούσαν 
με θετικό πρόσημο για αυτό που σχεδιάζαμε. Αρκετοί δε, 
γνώριζαν πολλούς από τους καλλιτέχνες που επρόκειτο 
να φέρουμε. Θα ήθελα επίσης το Φεστιβάλ να προσελκύ-
σει κόσμο από τα γύρω νησιά των Κυκλάδων. Ειδικά από 
τα νησιά που υπάρχει αυθημερόν ακτοπλοϊκή σύνδεση, 
μιας και δρώμενα θα υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας, και για τις τρεις ημέρες του Φεστιβάλ, από τις 21 
έως τις 23 Σεπτεμβρίου.
>Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να παρα-
κολουθήσει και μια σειρά από άλλες δράσεις εκτός του 
γκράφιτι. 
Εκτός από τις συναυλίες, που φέτος θα είναι περισσό-
τερες από πέρυσι, υπάρχει πληθώρα από δράσεις που 
περιλαμβάνουν θέατρο, workshops, performances, παι-
χνίδια για παιδιά, εκθέσεις και φυσικά, φαγητό. Τα είδη 
της μουσικής θα είναι περισσότερα και, όπως πέρυσι, το 
φεστιβάλ θα ξεκινήσει με ξένους ήχους και θα καταλή-
ξει, την Κυριακή, σε παραδοσιακή βραδιά. Επιθυμούμε 
το Stray Art Festival να γίνει ένα πραγματικό πανηγύρι 
στο δρόμο, μια συνάντηση στις αλάνες, όπως όταν παί-
ζαμε μικροί, ένα αδέσποτο γλέντι μέχρι πρωΐας, με χορό, 
γέλιο και ξεφάντωμα!
>Ποιες θα είναι οι μεγάλες στιγμές του Φεστιβάλ;
Για μας όλες οι στιγμές είναι μεγάλες! Αν κρίνουμε όμως 
με βάση το περσινό φεστιβάλ και τα σχόλια που δεχθή-
καμε, στοιχηματίζω ότι θα καταφέρουμε να εκπλήξουμε 
το κοινό με τις συναυλίες και τα θεάματα που ετοιμά-
ζουμε. Αν ήμουν στη θέση του επισκέπτη δεν θα έφευγα 
στιγμή από το χώρο του φεστιβάλ, αλλά αν έπρεπε να 
διαλέξω κάτι συγκεκριμένο δεν θα έχανα με τίποτα την 
τελευταία ημέρα, με το παραδοσιακό γλέντι και τον ατέ-
λειωτο χορό, όπου όλες οι τοιχογραφίες έχουν τελειώσει 
και ο χώρος έχει αλλάξει ολότελα όψη. Φέτος το Σεπτέμ-
βρη, θα υποδεχθούμε πάνω από 20 καλλιτέχνες της τοι-
χογραφίας και πάνω από 40 μουσικούς και performers. 
Αν εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ για ένα πολύ δυνατό τρι-
ήμερο, τότε σίγουρα μπορούν αυτοί!
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Η πειραματική παράδοση
του Σικάγου
Πίσω στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στο Σικά-
γο, η παράδοση που έχει η πόλη στην πειραματική τζαζ 
συνεχίζεται ως σήμερα. Η ανεξάρτητη δισκογραφική 
International Anthem έχει δημιουργήσει μια εκλεκτή 
κοινότητα μουσικών που ανταλλάσσουν ιδέες και χάρες 
συμμετέχοντας στα πρότζεκτ των υπολοίπων.
Οι δίσκοι με την φάνκ τρομπέτα της Jaimie Branch, την 
πολιτικοποιημένη ποίηση των Irreversible Entanglements 
και τα χαμηλής πιστότητας τζαμαρίσματα του Makaya 
McCraven κατάφεραν να μπουν στις λίστες με τα κα-

λύτερα τζαζ άλμπουμ του 2017 δίπλα σε μεγάλα ονόμα-
τα. Οι ντόπιοι πρωτοπόροι του είδους Art Ensembe of 
Chicago και Phil Cohran θα είναι περήφανοι. 

DIY τζαζ
στο Lower East Side
Η σχεδόν διαλυμένη περιοχή του Lower East Side στο 
Μανχάτταν κατά τη δεκαετία του ‘80 ήταν το επίκεντρο 
εναλλακτικής έκφρασης σε όλο το φάσμα της τέχνης. 
Μια κολλεκτίβα ταλαντούχων τζαζ μουσικών, καλλι-
τεχνών και σχεδιαστών υπό το όνομα Onyx Collective 
αναβιώνει την DIY αισθητική του ‘80 στη μοδάτη σή-

μερα γειτονιά της Νέας Υόρκης. Αυτοσχεδιάζουν παίζο-
ντας τζαζ, κυκλοφορούν κολλεξιόν ρούχων και σχεδιά-
ζουν ιδιότυπες αφίσες για τις εμφανίσεις τους.
Στις κυκλοφορίες τους μπορεί κανείς να νιώσει τη ζω-
ηρή ατμόσφαιρα στην οποία κινούνται, αφού αντί για 
κάποιο στούντιο, ηχογραφούν με το iPhone σε γκαλερί 
ή μικρά καταστήματα ρούχων όπου παίζουν σχεδόν σε 
καθημερινή βάση. 
Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης τζαζ 
σκηνής, αναζητήστε την λίστα “RADMADJAZZ” στο 
Spotify.
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ρει να βάλει την τζαζ στο επίκεντρο του εναλλακτικού 
μουσικού τοπίου. Παράλληλα με τον σεβασμό στη 
τζαζ μουσική παράδοση, υιοθετούν (αλλά και προσ-
διορίζουν) τις σύγχρονες τάσεις: Τζαζ στάνταρντ με 
ηλεκτρονική μουσική, αφρο-φουτουριστική μόδα με 
κουλτούρα του δρόμου, αφρικάνικοι και ανατολίτικοι 
ρυθμοί με πανκ και ψυχεδέλεια.

Kamasi Washington,
ο σαξοφωνίστας των ράπερ
Ορόσημο σε αυτή την εξέλιξη ήταν η κυκλοφορία 
του “The Epic” από τον καλιφορνέζο σαξωφονίστα 
Kamasi Washington το 2015. Ένα πραγματικό “έπος” 
αποτελούμενο από 17 μακροσκελείς συνθέσεις. Όταν 
ο Kamasi παίζει ζωντανά με την πολυμελή μπάντα του 
(αποτελούμενη από δύο ντράμερ), η ένταση ανταγω-
νίζεται αυτή μιας μέταλ μπάντας.
Όμως, ο Kamasi δεν ήρθε στο προσκήνιο έτσι ξαφ-
νικά. Για χρόνια συμμετείχε όχι μόνο σε κλασικά 
τζαζ σχήματα αλλά και σε δουλειές των Flying Lotus, 
Kendrick Lamar, Thundercat και άλλων που ανατα-
ράσσουν το σημερινό μουσικό γίγνεσθαι. Το “The 
Epic” έγινε αγαπημένος δίσκος μουσικόφιλων ανε-
ξαρτήτων τάσεων και κυκλοφόρησε στην Brainfeeder 
του Flying Lotus, όχι σε κάποια αμιγώς τζαζ εταιρεία.
Το 2017 υπέγραψε στη Λονδρέζικη Young Turks, 
εταιρεία των XX, Jamie XX, SBTRKT κ.ά. που πάντα 
χαρτογραφεί τις σύγχρονες μουσικές τάσεις. Αυτή η 
κίνηση είναι μια ακόμα απόδειξη του ότι η τζαζ σήμε-
ρα γίνεται πιο ευρέως αποδεκτή. Το νέο του άλμπουμ 
κυκλοφόρησε τον Ιούνιο.

.
Yussef Kamaal,
ο ήχος της μητρόπολης
Κάτι αντίστοιχο συνέβη στην Γηραιά Αλβιώνα με το 
“Black Focus” των Yussef Kamaal. Με τις μελωδίες 
του ηλεκτρικού πιάνου, τα ασταμάτητα break στα 
ντραμς και τις βαριές μπασογραμμές δημιούργησαν 
ένα ιδιαίτερο ήχο στα πατήματα της fusion τζαζ. Όπως 
ο Burial επικοινώνησε την αύρα του Λονδίνου τη δε-
καετία του 2000, οι Yussef Kamaal έκαναν το ίδιο για 
τη δεκαετία που διανύουμε.
Μπορεί το σχήμα να μην άντεξε μαζί στο χρόνο, αλλά 
η επιρροή του στη σύγχρονη βρετανική τζαζ σκηνή 
είναι μεγάλη. Η ανταπόκριση του κοινού με sold out 
συναυλίες και την  εξάντληση του δίσκου από τα ρά-
φια των δισκοπωλείων δημιούργησε εύφορο έδαφος 
για μια ολόκληρη γενιά τζαζ μουσικών να εκφραστούν.
Ο Kamaal Williams, ο ένας εκ των δύο από τους 
Yussef Kamaal, κυκλοφόρησε το Μάιο ένα προσω-
πικό δίσκο ως συνέχεια του “Black Focus”. Την ώρα 
που γράφονται αυτές οι γραμμές, έγινε το πρώτο τζαζ 
άλμπουμ ανεξάρτητης παραγωγής που φτάνει στο Top 
10 των βρετανικών chart.

Ο ανήσυχος και πολυδραστήριος
Shabaka Hutchings 
Από μια αναφορά στη νέα τζαζ σκηνή του Λονδί-
νου δεν μπορεί να λείπει ο σαξοφωνίστας Shabaka 
Hutchings (γνωστός και ως King Shabaka). Ο υπερ-
δραστήριος μουσικός, με την επιβλητική παρουσία 
στη σκηνή και τη χαρακτηριστική ηχώ στο σαξόφω-

νο, ηγείται δικαίως του σύγχρονου ρεύματος της τζαζ 
συμμετέχοντας σε πολλαπλά πρότζεκτ και συμβου-
λεύοντας νεότερους μουσικούς. 
Στους The Comet is Coming ακούει κανείς την πιο ψυ-
χεδελική πλευρά του, όπου τα synth συναντούν τους 
σπειροειδείς ρυθμούς του σαξόφωνου σε συνθέσεις 
που θα μπορούσαν να συνοδεύουν ένα πόλεμο των 
άστρων, μνεία στο Sun Ra.
Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στη Νότια Αφρι-
κή, άντλησε έμπνευση από τη μουσική παράδοση των 
διαφόρων φυλών και μέσα σε μια μέρα ηχογράφησε 
ένα τρομερά συγκινησιακό δίσκο με τους Ancestors. 
Οι μακροσκελείς συνθέσεις μπορεί να ξεκινούν αργά 
αλλά καταλήγουν σε συναισθηματικό κρεσέντο, που 
συνοδεύεται από στίχους σε ντόπια διάλεκτο και τζαζ 
αυτοσχεδιασμό.
Εκεί όμως που αναδεικνύεται όλο το εύρος του 
Shabaka Hutchings είναι με τους Sons of Kemet. Πο-
λιτικοποιημένη τζαζ που αντλεί έμπνευση από τις φυ-
λετικές διακρίσεις, τους καταπιεσμένους πληθυσμούς 
και το μεταναστευτικό. Όπως τα κρουστά είναι θεμε-
λιώδες στοιχείο της αφρικάνικης μουσικής, έτσι και οι 
δυο ντράμερ των Sons of Kemet χτίζουν τις ρυθμικές 
βάσεις, η χάλκινη τούμπα δίνει τα μπάσα κι ο Shabaka 
Hutchings σκορπάει μελωδίες. 
Η πιο πρόσφατη δουλειά τους κυκλοφόρησε στην 
ιστορική τζαζ δισκογραφική Impulse με τον προβοκα-
τόρικο τίτλο “Η βασίλισσα σου είναι ερπετό”. Τα μέλη 
της μπάντας επιλέγουν τις δικές τους “βασίλισσες” για 
κάθε κομμάτι του δίσκου, κυρίως από γυναίκες που 
πρωτοστάτησαν σε κινήματα πολιτικών δικαιωμάτων.

βγήκε από 
τα δεσμά της

Η τζαζ έχει ένα αφοσιωμένο κοινό με τις δικές 
του νόρμες και αξίες, πολλά φεστιβάλ και χώ-
ρους ειδικά αφιερωμένους στον ήχο της.

Τι άλλαξε όμως τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε 
τζαζ σχήματα να ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα της 
όρια, να παίζουν σε μεγάλα (κυρίως ροκ) φεστιβάλ, 
να υπογράφουν σε γνωστές δισκογραφικές (που δεν 
έχουν καμία παρελθοντική συγγένεια με τη τζαζ) και 
να γίνονται αποδεκτά από το νεανικό κοινό που το 
στερεότυπο θέλει να θεωρεί τη τζαζ “σοβαρή μουσική 
για μεγάλους”;

Μια νέα γενιά μουσικών παγκοσμίως έχει καταφέ-

Keimeno:
Γιώργος Μανίνηςc b a

Η σύγχρονη τζαζ
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Κάθε νησί των Κυκλάδων έχει μια διακρι-
τή ταυτότητα. Η γεωγραφία, το κλίμα και η 
παράδοση δημιουργούν διαφορετικά μέρη σε 
απόσταση αναπνοής το ένα από το άλλο. Η 
Σύρος βρίσκεται σε μια μόνιμη δισυπόστατη 
κατάσταση, με τις αντιφάσεις να τη χαρα-
κτηρίζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. 
Μια από αυτές τις αντιφάσεις -αυτή ανάμεσα 
στην αναπτυγμένη κάτω μεριά και την πρωτό-
γονη πάνω μεριά- αποτέλεσε το έναυσμα για 
να αναδυθεί μια πρωτοβουλία που για χρόνια 
κατοικούσε στο συλλογικό υποσυνείδητο. Μια 
ευκαιρία για να χαραχτεί ένας άλλος δρόμος.

Εδώ και δυο χρόνια, μέσω συνεχόμενων ανοι-
χτών συνελεύσεων, πολίτες της Σύρου συζητάνε, 
πράττουν και οργανώνονται με σκοπό ένα εναλλα-

κτικό αναπτυξιακό πρόταγμα, διαφορετικό από το 
χρεοκοπημένο μοντέλο του χωρίς όρια τουρισμού. 
Η αντίδραση σε προτάσεις που έχουν σκοπό την κα-
ταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος αποτέλεσαν 
τη γενεσιουργό αιτία της ομάδας. Μέσα απ’ αυτή 
την πρώτη, κιόλας, συνέλευση ξεπήδησε η ιδέα ότι 
για να μην καταστραφεί το νησί από μια ανάπτυξη 
που δεν έχει τέλος, που δεν έχει όρια, θα πρέπει να 
βρεθεί ένα τρόπος ήπιας ανάπτυξης που σέβεται τη 
φέρουσα ικανότητα του νησιού και δεν δημιουργεί 
δομές που μακροπρόθεσμα υποβαθμίζουν το φυσικό 
και τεχνητό περιβάλλον. Η δημιουργία αυθεντικών, 
ποιοτικών προϊόντων βελτιώνει την καθημερινότη-
τα και έχει τη δυναμική να προσελκύσει εναλλακτι-
κό τουρισμό. Δηλαδή, επισκέπτες με σεβασμό στη 
νησιωτικότητα, το τοπίο και την ιστορία.

Από τότε και σε τακτά χρονικά διαστήματα 
πραγματοποιούνται συναντήσεις -πλέον με πολύ 
περισσότερους συμμετέχοντες- στο αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου. Η κουβέντα περιστρέφεται γύρω 
από το ερώτημα πώς θα εμπλακούν οι κάτοικοι και 

θα καλλιεργήσουν περαιτέρω τον τεράστιο πλού-
το της Απάνω Μεριάς της Σύρου. Οι θησαυροί που 
παίρνουν πολλές μορφές με τις παραδοσιακές άνυ-
δρες καλλιέργειες, τους γεωλογικούς και αρχαιολο-
γικούς θησαυρούς του νησιού, την υψηλότερη βιο-
ποικιλότητα στην Ευρώπη. Γι’ αυτούς όλους τους 
λόγους δημιουργήθηκε μια Κοινωνική Συνεταιριστι-
κή Επιχείρηση, με σκοπό να αποτελέσει τον κεντρικό 
πυλώνα γύρω από τον οποίο θα οργανωθούν ομάδες 
ανθρώπων που μοιράζονται  τα πιο πάνω όνειρα.

Η ΚοινΣΕπ “Απάνω Μεριά Σύρου” έχει στόχο 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άνεργους και 
νέους, μέσα στο πνεύμα της προστασίας και διατή-
ρησης μιας μοναδικής νησιωτικής περιοχής και την 
αξιοποίησή της με όρους αειφορίας και αποανάπτυ-
ξης. Αυτό θα γίνει μέσα από την τόνωση της αγροτι-
κής παραγωγής της Απάνω Μεριάς Σύρου (γεωργία, 
μελισσοκομία, αμπελουργία, κτηνοτροφία) και την 
καλλιέργεια της ιδέας εναλλακτικού και ποιοτικού 
τουρισμού στην περιοχή (εκπαιδευτικός, φυσιολα-
τρικός, περιπατητικός, αρχαιολογικός, γεωλογικός 

κλπ) που θα διαρκεί όλο το χρόνο και θα προσθέτει 
αντί να ευτελίζει τον πλούτο της περιοχής.

Μια κεντρική έννοια για την ομάδα είναι η ιδέα 
της ανθεκτικότητας. Η ανθεκτικότητα ορίζεται ως η 
ικανότητα ενός συστήματος να διατηρεί την εσωτε-
ρική του συνοχή, ενώ ταυτόχρονα απορροφά εξω-
τερικούς κλυδωνισμούς. Μια βασική στρατηγική 

μεγιστοποίησης της ανθεκτικότητας είναι η αύξηση 
της ποικιλίας και της περιπλοκότητας του. Για παρά-
δειγμα, ένα στρέμμα του άγριου φρυγανικού οικο-
συστήματος της Απάνω Μεριάς έχει περί τα εκατό 
διαφορετικά είδη χλωρίδας ενώ ένα χωράφι έχει ένα 
μοναδικό είδος. Η εμφάνιση ενός οργανισμού που 
καταστρέφει ένα είδος για την περίπτωση του οικο-

συστήματος της Απάνω Μεριάς δεν αποτελεί κίνδυ-
νο, ενώ αντίθετα αποτελεί οριστική καταστροφή για 
την περίπτωση του συστήματος μονοκαλλιέργειας.

Όπως η φύση έτσι και τα ανθρώπινα συστήματα 
μπορούν να παραδειγματιστούν από τη συνύπαρξη 
των διαφορετικών ειδών και μέσω της βιομίμισης 
να σχεδιάσουν υπηρεσίες και κοινές δράσεις ανθε-

Η ιδέα της 
ανθεκτικότητας
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κτικές και έτοιμες να αντιμετωπίσουν τους εξωτερι-
κούς κραδασμούς.

Η εξέταση των δημιουργικών κοινοτήτων ως 
διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος αντί για διακρι-
τά συστήματα παρέχει έναν διαφορετικό δρόμο για 
την αύξηση της ανθεκτικότητας και της ικανότητάς 
τους για άνθηση, δημιουργώντας θετική ανατροφο-
δότηση μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα πρω-
τοβουλιών από κάτω προς τα πάνω τόσο σε τοπικό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δομή της ομάδας που οραματίζεται μια προ-
στατευμένη Απάνω Μεριά είναι αυτή μιας μετα-
ομάδας, δηλαδή μια ομάδας από ομάδες. Με πρώτη 
ματιά εμφανίζονται τρείς βασικές θεματικές: το πε-
ριβάλλον, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι. Κάθε μια 
από αυτές τις θεματικές αποτελείται από διαφορετι-
κές ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, οι οποίες αλλη-
λοσυνδέονται τόσο στο θέμα όσο και στο ευρύτερο 
πεδίο της κοινότητας.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του περιβάλλο-
ντος, διάφορες ομάδες ανθρώπων εργάζονται με την 
πανίδα και τη χλωρίδα, ενώ μια διαφορετική ομάδα 
εξετάζει ζητήματα θαλάσσιας οικολογίας. Επιπλέ-
ον, μια διαφορετική κοινότητα μελετά τα μοναδικά 
γεωλογικά χαρακτηριστικά του νησιού. Όλες αυτές 
οι ομάδες βρίσκονται σε ανοιχτό διάλογο μεταξύ 
τους και με την κεντρική οργανωτική ομάδα. Η κα-

τανόηση των ροών πληροφοριών, η αντιπαράθεση 
ανθρώπων σε διαφορετικούς ρόλους καθώς και η 
αύξηση της συνολικής διάχυτης ικανότητας σχε-
διασμού των συμμετεχόντων στην κοινωνική επι-
χείρηση είναι το πρώτο βήμα στη δημιουργία μιας 
ανθεκτικής οργάνωσης. 

Το κεντρικότερο βήμα σε αυτή την προσπάθεια 
είναι η ένταξη της Απάνω Μεριάς στο πρόγραμμα 
της UNESCO με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Πα-
γκόσμια Γεωπάρκα”. Η προσπάθεια αυτή είναι ανά-
γκη να γίνει αποδεκτή και να αγκαλιαστεί από όλη 
τη συριανή κοινωνία. Το εγχείρημα του Γεωπάρκου 
περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά υποπρογράμματα 
που αφορούν στην αποκατάσταση των μονοπατιών 
που οδηγούν σε θέσεις γεωλογικού ενδιαφέροντος, 
τη δημιουργία Γεωλογικού εκθετηρίου και άλλων 
υποστηρικτικών για το Γεωπάρκο υποδομών. Όλοι 
οι πολίτες που έχουν αγκαλιάσει το όραμα του Γε-
ωπάρκου Σύρου, δουλεύουν επίσης για τη συνεργα-
σία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση και με όλους τους σημαντικούς 
φορείς του νησιού. Κάτω από τη στέγη του Γεω-
πάρκου, λοιπόν, δεν υπάρχουν μόνο πέτρες αλλά 
φυτά, ζώα, άνθρωποι, παραδόσεις και αρχαιολογικά 
ευρήματα. Υπάρχει ένας πλούτος που ξεπερνάει 
οποιοδήποτε εφήμερο κέρδος μπορεί να προσφέρει 
το ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν.

Η προσπάθεια δεν περιορίζεται και δεν τελειώ-
νει με την ανάδειξη το γεωλογικού πάρκου. Ήδη 
έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις για την ενίσχυση 
ενός μοντέλου αγροτικής παραγωγής βασισμένο 
σε συνέργειες ανάμεσα στους παραγωγούς που εν-
σωματώνει όλα τα παραπάνω. Όλο το εγχείρημα 
έχει σκοπό να αποτελέσει έναν φάρο που θα δεί-
χνει πως υπάρχουν παραπάνω από ένας τρόποι να 
πέτυχουμε τους σκοπούς μας. Μπορούμε να προ-
στατέψουμε, να καλλιεργήσουμε και να δρέψουμε 
τους καρπούς των κόπων μας χωρίς να θέτουμε 
σε κίνδυνο τις συνθήκες που επέτρεψαν τη δημι-
ουργία τους. Στον πυρήνα αυτής της διαδικασίας 
υπάρχει μια επιλογή για το ποιο είναι το μέλλον 
που θέλουμε.

Θέλουμε μεταλλικά πλοία τέρατα που ξερνάνε 
βραχιόλια για λίγες ώρες και τεράστιους όγκους 
από μπετό που βιάζουν το τοπίο ή μια πολυσχιδή, 
ανθρώπινη ανάπτυξη με ξύλινα καΐκια και ασπρι-
σμένα σπίτια χωνεμένα στο κυκλαδίτικο τοπίο; Για 
όσους η απάντηση είναι η δεύτερη υπάρχει έδαφος 
να δουλέψουμε όλοι μαζί και να πέτυχουμε αυτό 
το μέλλον γεμάτο πλούτο.

* Ο Σπύρος Μποφυλάτος είναι διδάκτωρ του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου και ιδρυτικό μέλος της κίνησης για 
την ανάδειξη της Απάνω Μεριάς.

se

Μπορούμε να προστατέψουμε, να καλλιεργήσουμε 

και να δρέψουμε τους καρπούς των κόπων μας χωρίς να 

θέτουμε σε κίνδυνο τις συνθήκες που επέτρεψαν τη δημιουργία τους. 
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Είναι σούρουπο, ο ήλιος μόλις που έχει αρχίσει να πέφτει κι εσύ αραγμένη 
στον καναπέ του σπιτιού σου, χαλαρή, αρχίζεις να διαβάζεις το καινούργιο 
βιβλίο που αγόρασες στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σου. Και κάτι παράξενο 
συμβαίνει… τα τυπωμένα μαύρα γράμματα στις σελίδες μπροστά σου, σε 
τραβάνε σ’ έναν κόσμο που δεν έχει τίποτα να κάνει με τις όψεις και τους 
ήχους γύρω σου, οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν να ξεθωριάζουν από τη συ-
νείδησή σου. Η σκέψη σου παίρνει τη μορφή ιδεών που δε σου ανήκουν, οι 
αισθήσεις σου διεγείρονται από μια άγνωστη ροή συναισθημάτων και τον νου 
σου πλημμυρίζουν εικόνες νεοφερμένες. Άνθρωποι που δεν έχεις ξανασυνα-
ντήσει γίνονται αληθινοί, διάλογοι στους οποίους δεν έχεις πάρει ποτέ μέρος 
αντηχούν στα αυτιά σου, σκηνές ξένες στο βίωμά σου ξετυλίγονται και σε 
περιβάλλουν. Ακόμα και το σώμα σου αντιδρά σ’ αυτόν τον νέο κόσμο που 
εισέβαλες, ανατριχιάζεις, δάκρυα τρέχουν ξαφνικά απ’τα μάτια σου ή ξεσπάς 
στα γέλια.  Κι όμως, και αυτό είναι το πιο παράξενο, έχεις πλήρη επίγνωση 
του ότι διαβάζεις ένα βιβλίο. Αυτές οι νέες σκέψεις, αισθήσεις και εικόνες, 
αναδύονται χάρη στην επιδέξια χρήση της γλώσσας κάποιου άλλου, χάρη 
στην στοχευμένη επιλογή λέξεων και προτάσεων. Μπορεί να ξέρεις πολλά 
ή τίποτα για τον ή τη συγγραφέα, τα λόγια μπορεί να γράφτηκαν έναν χρόνο 
ή έναν αιώνα πριν, η ικανοποίησή σου όμως για αυτή τη μέθη, μεγεθύνεται 
από το θαυμασμό σου για τον άνθρωπο που το δημιούργησε. Ορίστε μερικές 
προτάσεις για να παρασυρθείτε και εσείς…  Παρίσι, Μάιος 1940. Καθώς τα 
ναζιστικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την πόλη, στο αεροδρόμιο Μπουρ-
ζέ, στην τελευταία πτήση που απογειώνεται, βρίσκεται ο Αλεξάντρ Γερσέν. 
Το βλέμμα του αποφεύγει διακριτικά τους συνεπιβάτες του. Οι περισσότεροι 
έχουν ραμμένα τα κοσμήματά τους στις αποσκευές τους. Είναι πια πολύ μεγά-
λος για μάχες και ούτως ή άλλως έχει ήδη σώσει εκατομμύρια ζωές. Απομο-
νώνοντας, το 1894, στον προαύλιο χώρο ενός νοσοκομείου στο Χονγκ Κόνγκ 
τον βάκιλο της βουβωνικής πανώλης, που αργότερα ονομάστηκε επιστημο-
νικά προς τιμήν του Yersinia pestis.  Περισσότερο μυθιστορηματική βιογρα-
φία, το Χολέρα και Πανούκλα, του Πατρίκ Ντεβίλ από τις εκδόσεις Τόπος, 
ανασυγκροτεί στην ουσία ολοζώντανα τον βίο και τη δράση του Γερσέν, ενός 
από τους πολλούς αφανείς ήρωες της παγκόσμιας ιστορίας. Ένα συναρπα-
στικό βιβλίο, μιας μοναχικής ιδιοφυΐας στο φόντο παγκόσμιων συρράξεων, 
πανδημιών, αποικιοκρατίας, προόδου και παρακμής.

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο και ο Τζο Νέσμπο, μας παραδίδουν το Μάκβεθ, 
παίρνοντας έμπνευση από το σαιξπηρικό αριστούργημα. Με φόντο τη δεκα-
ετία του ’70, σε μια ζοφερή αποβιομηχανοποιημένη πόλη, το νέο μυθιστό-
ρημα του διεθνώς γνωστού συγγραφέα αστυνομικών βιβλίων, επικεντρώ-

Ένας 
νέος 

κόσμος
κεiμενο:  

Χρυσή Πυρουνάκηc b a

νεται γύρω από τη δράση της τοπικής αστυνομίας που πασχίζει να φέρει σε πέρας 
το πρόβλημα ναρκωτικών, διαφθοράς και εγκλήματος της πόλης. Πρωταγωνιστές, 
ο Ντάνκαν, νέος διοικητής της αστυνομίας, έντιμος και οραματιστής και ο επιθεω-
ρητής Μάκβεθ, ο καλύτερος μπάτσος της πόλης με το σκοτεινό παρελθόν που τον 
στοιχειώνει. Για τις επιτυχίες του στην υπόθεση ναρκωτικών που μαστίζει την πόλη 
του θα του δοθούν απλόχερα χρήματα, εξουσία, σεβασμός. Γιατί όμως νιώθει πως 
δεν θα πάρει ό,τι δικαιωματικά του ανήκει παρά μόνο αν σκοτώσει;  Απληστία, 
φιλοδοξία, βία, θάρρος, έρωτας, ενοχή. Ένα θρίλερ που μας βουτάει στις καλύτερες 
και τις χειρότερες όψεις της ανθρώπινης φύσης. 

Και για τους νεαρούς αναγνώστες, οι εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος μας χα-
ρίζουν το μυθιστόρημα Ο γρίφος της Ρούμπυ. Η Ρούμπυ μια μικρή, επιδέξια και 
παμπόνηρη μαθητευόμενη κλέφτρα, κόρη πειρατή και λαθρεμπόρισσσα, βουτηγμέ-
νη στις κλοπές και την απατεωνιά από γεννησιμιού της, τα θαλασσώνει για πρώτη 
φορά στη ληστεία ενός νεαρού αριστοκράτη λόρδου. Τώρα, ο πατέρας της είναι 
αιχμάλωτος κι η ζωή της έρχεται αντιμέτωπη με το χάος και τα μυστικά του παρελ-
θόντος, μυστικά που ούτε κι η ίδια γνώριζε. Κυνηγημένη από διαβόητες μυστικές 
κοινότητες και το Βασιλικό Ναυτικό, πασχίζει να εξαφανιστεί μες στην καρδιά μιας 
βιομηχανικής μεγαλούπολης, που κυβερνούν αλχημιστές, ανακατεύοντας μαγεία 
και επιστήμη! Ποιον θα εμπιστευτεί; Ποιος θα τη βοηθήσει και ποιος θα τη χρη-
σιμοποιήσει; Ο συγγραφέας Κεντ Ντέιβις κατορθώνει και υφαίνει μια εκπληκτική 
περιπέτεια, σε ένα εφηβικό μυθιστόρημα που τα έχει όλα. Πλοκή γεμάτη σασπένς, 
έξυπνους και τολμηρούς ήρωες αντιμέτωπους με δόλιους κακούς, σε ένα αριστουρ-
γηματικά χτισμένο φανταστικό κόσμο. Διαβάστε το πρώτο βιβλίο για να πάμε στο 
επόμενο!
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Islands full of events
Every year we aim to reveal activities 
around Cyclades that offer the opportunity 
to explore the cultural richness of the 
islands; events that usually are not in the 
lists of the “ten-best-things-to-do” because 
they are contemporary and fresh and no 
guide can be this current. Alongside the 
beaches, the monuments, the museums, 
the vistas and the restaurants, which have 
a more permanent presence and form 
the landscape of every island, we try to 
discover and present you “what else is 
happening”.
A lot of people go against the attitude 
of everything happening in the big cities 
and they find a fertile ground for cultural 
activities in the islands; a ground that 
allows for artists from all around the world 
to meet and mingle with each other, the 
locals and the tourist. And the islands offer 
an excellent landscape for these global 
to local events, which have no language 
barriers.
In these next pages you will find 
suggestions that are there for you to 
explore, to make you aware of what you 
may run into throughout the summer 
as you walk around, to stimulate your 
curiosity. Above all though these are some 
suggestions that fit within the culture of 

se

the holiday and the summer. Turning 

away from the oppressive “you-must-do” 

lists, these are things of a “you-would-like-

to-discover” list. An opportunity to stop 

looking at your phone maps to arrive to 

“that place that you have to visit” before 

you leave the island, and to see what is 

going on.

So dear reader, enjoy the summer, 

discover the colours, the water, the food 

and alongside venture into the music, the 

dances and the cultures that take place 

somewhere near you. And even if you 

miss something this year, you may be able 

to discover something equally exciting the 

next time you are going to be around. 

Hope you enjoy the following pages, but 

above all your time on the islands. 

Phevos Kallitsis



UNIQUE 
ITEM 

DESIGN

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

The Curious Cat - Χειροποίητα ρούχα και αξεσουάρ
Μελίνας Μερκούρη 4-8, Ερμούπολη - τηλ. 22810 81267

    The Curious Cat
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This year’s “Routes in Marpissa” will be tastier than ever, since the salt is the thematic axis around which 
the three-day, experiential and cultural festival will be designed. The festival will take place for the ninth 
consecutive year in the traditional settlement of Marpissa in Paros.

The salt of the earth, the salt of the sea, the salt of life and the salt of the soul, a vital element and source 
of life, a precious commodity characterized by many as “the white gold” will be scattered in every corner, 
every alley of Marpissa, to satisfy the palate, mind and soul.

Selected points of the traditional settlement will be transformed into specially designed stations of in-
terest, where people of all ages will be able to take part in games and experiential activities. In parallel, a 
contemporary art exhibition will be held throughout the three days, regarding the theme of “salt”, as well as 
various events, such as, workshops, lectures, and concerts.  

Inspired by the village, accompanied by the residents and aiming at the action, come and walk in Marp-
issa. Under the auspices of the Ministry of Culture and Sports.

se se

The Eye’s Walk team create an expanded cultural experience highlighting Eu-
ropean culture  through its mixtures and contradictions in two different geographic 
areas of Greece, in two magical places: Ano Syros: 27th to 29th of July, Castle of 
Mytilene 26th of August. 

Virtual Reality Installation, Workshops, Video Installation Art & performances are 
connecting 24 artists from all over the world with the two communities and the visitors 
in the public space. Eye’s Walk Festival turns the projectors on and illuminates the face 
of  Europe Now,  with all the intense social and political problematics that feed our cul-
ture. The water, the inhabitant, the moving person, the refugee, the immigrant, together 
will forge our artistic narrative, a choreography of life and creation. 
Ano Syros
27th of July, 20.30: The course of Dionysus comes from the sea, and, with champs 
and songs, launches the Embassies of the Festival in Ermoupoli and Ano Syros. 
28th of July, 20.30 - 23.00: Workshops for children - Performances in different spots 
of the Public Space in Ano Syros by the artists Johannes Gerard, Netherlands, Chris-
tophe Beyler, France, Marievi Mastoraki, Greece.
29th of July, 21.30-00.00: The great night of Video Installation Art is unfolding in 
the central street of the medieval area. The soprano Christina Asimakopoulou and the 
members of the Orchestra of Cyclades will open and take off the great night of the 
29th of June!

“Salt” 
Routes in Marpissa 2018

Paros island
24 to 26 August 2018

info
> Friday 24, Saturday 25 & Sunday 26 August 2018

> Hours: 19.00 – 23.30

> Marpissa, Paros

> Admission is free to all events

Little 
Islands 
Festival 
video & 

sound 
art

Sikinos island
23 to 24 

August 2018

Little Islands Festival is a new festival focusing on audiovisual arts. A summer 
festival about people, places, ideas and images. We intend to create a space where 
artists can exchange, share and communicate with each other and with the local com-
munity. We study the interaction between traditional and contemporary, as well as 
between art and technology, using audiovisual arts as a means of impression and 
expression. 

The first edition of LIF features a selection of video & sound artists and film-
makers who reflect on the concept of “Memory” and how it forms the individual 
and collective identity of the contemporary human. The festival is taking place on 
Sikinos, a little island of the Cyclades, whose 15th century settlement, “Kastro”, and 
its outdoors spaces, will ideally host all the events of the festival.

•  Video  & Soundscapes Installations 
•  Video art 
•  Performing arts with digital aspects
•  Animation
•  Short Films/Documentaries

Organised by the Municipality of Sikinos and the Region of South Aegean. For 
more info:www.littleislandsfest.com

Eye’s 
Walk 

Digital 
Festival 

2018

Ano Syros
27 to 29 

July 2018

The 6th Syros International Film Festival (SIFF) will take place on Syros from 17th July to 22nd July 2018, 
embedding a series of immersive film events in locations across the island. The audience is invited to use the 
festival as a map – or a compass – traveling from film to film and experience to experience, all over Syros: lo-
cations include the Tarsanas shipyard, Komito Beach, the Pallas Indoor and Outdoor Cinemas, the De la Grazia 
Drive-In, a quarry and more.

SIFF screens across genre, time period and media: expanded film performances, live-scores, new experi-
ments alongside silent classics, workshops with fantastic filmmakers, special guests, and more, all take place in 
a uniquely cinematic environment and are programmed around the theme of this year’s edition “Is It Real?” in 
a reflection on reality and its manipulation across all fields of cinema. 

 The theme of this year’s festival is an exploration of the construction of reality through a wide range of 
cinematic genres and forms. The search for truth and the representation of reality is expressed through six the-
matic arcs, one for each day of the festival. 

Syros International 
Film Festival (SIFF)

“Is It Real?”

17 to 22 July 2018
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music dance

The Akropoditi Dance Centre of contemporary ex-
pression and creativity and the Akropoditi Dancethea-
tre, having established the “Akropoditi DanceFest” 
institution and carried out the Festival for 5 years, is 
hosting the 6th International Dance and Dancetheatre 
Festival that will take place in Syros Island, on 7th - 
21st July 2018. The festival will last two weeks and 
aims to make the capital of Cyclades a meeting and 
exchange point among Dancetheatre groups, acknowl-
edged and new artists in Contemporary Dance and 
Theatre. This year’s workshops: Contemporary Dance
Classical Ballet, Architecture and Dance, Acting – 

Theatre, Flamenco, Aerial Yoga, Martha Graham 
Technique, Apogeios – one new movement language – 
Traditional meets contemporary, Repertoire. Also, this 
year we offer for free two new, special Workshops:  
Dance Workshop for parents and children 3-5 years 
old and Movement workshop for people with and 
without disabilities 
Projections, lectures, open jams and performances by 
teachers and participants of the workshops, as well as 
guests from Greece and abroad. Open activities and 
events for residents and visitors of the island concern-
ing contemporary expression in Dance and Theatre.

se se

From August 20th to August 25th, the island of Syros will live to the rhythm 
of accordionists and other musicians from Greece and abroad who will participate 
in a unique music experience: the marriage of two music genres from two different 
regions of Europe: Thrace, Greece and South Italy.

Since 2012 the Syros Accordion Festival has developed from a meeting of local 
accordionists into a must-attend rendezvous of amateur, professional, beginners, ad-
vanced and well-reputed musicians. Its success is due to the quality of its programme 
and the authenticity of the idea behind it: for seven consecutive days accordionists 
of any level, coming from different areas around the globe are invited to play, to 
learn, to exchange ideas and experiment musically. The festival is a week of musical 
creativity, art and friendly gathering.

This year the seminar participants will travel in Italian Tarantela and Thace 
Zonaradiko sharing the rhythmic interplay of the two genres. Stamatis Pasopoulos 
will guide us with his accordion like a compass to discover dances and musical com-
positions from Thrace. Vangelis Papageorgiou, an accordionist of the “Encardia” 
music group will travel with us across the Andriatic Sea to the “secrets and mys-
teries” of Tarantela. Together with him Gianna Hamaleli and Kostas Konstantatos 
will liven up the third seminar of the Festival, which will constitute a linking bond 

entitled “From South Italy to Thrace, a trip-workshop of music, voice and rhythms.”
This weekly music trip will involve daily evening concerts in different areas of 

Syros. The opening will take place on Monday, August 20th at Saint Paul Villa at 
Poseidonia with the show of the French group “Zakouska” who has a musical style 
made-in-France and elements from the Romanian traditional music. On Tuesday, 
August 21st at the Foinikas Square, “Babo Koro”, a new Greek group will offer 
their musical compositions to us echoing voices from the Balkans and the Mediter-
ranean and inviting us to the realm of dance. On Wednesday, August 22nd, an open 
stage is offered to all musicians at the Kini dock. On Thursday, August 23rd, back 
to Poseidonia the musical scheme “GlendOtur” guides us to the heart of Thrace and 
the swirling of traditional dances and songs. Finally, we will arrive at the Italian 
Coast with “Encardia” who will cheer us up in the beautiful village of Chrousas on 
Monday, August 24th. The completion of the festival will take place at the pedestrian 
walk of Hermoupolis, Saturday, August 25th, where each musician will present and 
share with us the musical experiences acquired throughout the week. 

The Syros Accordion Festival is co-organised by “Ourios Anemos”, the Region 
of South Aegean and the Municipality of Syros - Hermoupolis, in the context of the 
events Syros-Culture 2018. 

6th International 
Festival of Dance

July 7 - 21, 2018

info

> Wednesday 11/7 
21.30//Alleyne Dance
“A NIGHT’S GAME” (43’)
Akropoditi Dance Centre

> Saturday 14/7
21.30//Fabio Liberti 
“Let’s Du-et” (15’)
Akropoditi Dance Centre 

22:00//Joe Tornabene
“Here I stand” (40’)
Akropoditi Dance Centre 

> Sunday 15/7
19.00 + 20.30
Fabio liberti
“Don’t, Kiss” (13’)
Kymata (Free)

> Monday 16/7
21.30//Jill Crovisier 
“Zement, the solo” (10’)
Akropoditi Dance Centre 

22.00//The dance group 
{1,1,1}
“Destination free” (30’)
Akropoditi Dance Centre

> Thursday 19/7
21.30//Ioannis Karounis
“NATURE” (35’)

Music, 
songs and 

dance in the 
7th Syros 

Accordion 
Festival 

A week to live in the music
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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 
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
Δίστρατο 
Παροικιά, 22840 25175 
Café
Μελτέμι 
Παροικιά, 
22840 21092 
Café
Ιδέα 
Παροικιά, πλ. Εκατονταπυ-
λιανής, 22840 21038 
Café-Bar
Τακίμι

Το Τακίμι είναι ένα καφέ-με-
ζεδοπωλείο που λειτουργεί 
όλο το χρόνο και αποτελεί 
στέκι «μουσικό» και όχι μόνο.
Πλ. Νάουσας, 22840 55095 
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
Tasty
Ερμούπολη, 
πλ. Άννης Κουτσοδόντη,
22810 84303, 87112
Πιτσαρία

The Corner Cafe
Ερμούπολη, Δ. Βικέλα 3 & 
Γραβιάς, 22813 01887 
Υγιεινή Διατροφή
Αερικό
Κίνi, 
6937 114521  
Café-Μεζεδοπωλείο
Αμπέλα

Σε μια τόση δα παραλία... 
στρώνουμε το τραπέζι από τις 
12.30 το μεσημέρι με τα αιγαι-
οπελαγίτικα φαγητά και γλυκά 
μας, μέχρι αργά το βράδυ, για 
όσους θέλουν να μετρήσουν 
τα αστέρια στον κήπο μας.
Παραλία Αμπέλας,
22810 45110
Ταβέρνα
Αλλού Γυαλού
Κίνι, 22810 71196
Εστιατόριο
Άμβυξ
Ερμούπολη,  
Ακτή Παπαγού 26,
22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο
Αρχονταρίκι
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη,
22810 86771 
Εστιατόριο
Αχλάδι
Παρ. Αχλάδι, 
22810 63310 
Εστιατόριο
Γιάντες
Ερμούπολη, Εμ. Ροΐδη 13 
22810 80680
Café - Μεζεδοπωλείο
Δυο τζιζίκια 
στ’ αρμυρίκια

Δοκιμάστε φρέσκα θαλασ-
σινά, ποικιλία από σαλάτες, 
ορεκτικά και τοπικά εδέσμα-
τα, φτιαγμένα με τα καλύτερα 
υλικά. Απολαύστε το γεύμα ή 
το δείπνο σας δίπλα στο κύμα! 
Κίνι, 22810 71151 
Εστιατόριο 
Ελαιών
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 
& Άνδρου 2, 22810 81952 
Café - Εστιατόριο
Η στρίγγλα που’φαγε 
αρνάκι
Θαλασσινό αεράκι με ζεστό 
φαγάκι και δροσερό κρασά-
κι. Ειρήνη Μαραγκού, Νίκος 
Παπουτσάκης
Αζόλιμνος, 22810 81588
Εστιατόριο

Τήνος
γεύση 
Άγονη Γραμμή 
Πάνορμος, Ταβέρνα
Αίθριο 
Χώρα, Πλ. Ταξιαρχών, 
22830 23033 
Ταβέρνα-Ψησταριά
Βωλάξ 
Βωλάξ, 22830 41021 
Εστιατόριο
Για.Λου 
Χώρα, Φρ. Παξιμάδη 14
22830 23371 
Μεζεδοπωλείο
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
Αντίλαλος 
Χώρα, Φρ. Παξιμάδη & 
Αφεντούλη, 
22830 26488 
Καφεβιβλιοπωλείο
Αιολία 
Χώρα, 22830 25615 
Café
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
Appaloosa

Στην καρδιά της χώρας της 
Μυκόνου  σμίγουν παιχνιδιά-
ρικα τα τοπικά προϊόντα με 
γεύσεις του κόσμου. Μουσι-
κή, φαγητό, ποτό, margarita 
και άφθονη σαγκρία! 
Πλ. Γουμενιό, 22890 27086 
Bar-Restaurant
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
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

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

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

Mykonos
Appaloosa
A restaurant - bar 
in the heart of 
Mykonos town. 
Α playful blend 
of local and 
world flavors, 
music and cocktails.
Mykonos town, Goumenio, 
+30 22890 27086
Bar-Restaurant

Paros
Takimi    
Takimi is a 
music cafe 
and place for 
traditional local tastes located in 
the square of Naousa.
Naousa, 
+30 22840 55095
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 12.30 with 
Aegean tastes, sweets 
and wine and continues 
under the stars till late 
at night.
Ambela beach, 
+30 22810 45110 
Café-Restaurant

Δαίδαλος
Μοναδικά κουρμπαριστά ξύλινα, 
άρτια σχεδιασμένα και ποιοτικά 
ελεγμένα έπιπλα καθημερινής και 
σκληρής χρήσης, όπως καρέκλες, 
βιβλιοθήκες και τραπέζια, είναι 
μόνο μερικά από τα ατού του ιδιαί-
τερου εργαστηρίου/σχεδιαστηρίου 
με το ψαγμένο όνομα Δαίδαλος.

Αγαπήσαμε τον κάδο crazy bin και 
βρήκαμε επιτέλους έναν καλόγερο 
της προκοπής! Μας έχει εντυπωσιά-
σει η ικανότητά τους να σχεδιάζουν 
ότι είναι δύσκολο, συγκεκριμένο 
και μπελαλίδικο! Ζητήστε τους 
οποιοδήποτε έπιπλο σας λείπει, 
όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. 

F/b @dedaloskataskeves

se εάν επιθυμείτε να σας συμπεριλάβουμε στον Οδηγό Νησιών  

στείλτε τα στοιχεία σας με e-mail στη διεύθυνση: guide@serious.gr 

se se
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Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325 
Εστιατόριο
Κίρκη
Ερμούπολη, Πάρου 15,
22814 00214 
Μεζεδοπωλείο 
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
Μέλυδρον
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

Στο εστιατόριό μας θα δοκι-
μάσετε σπιτικούς μεζέδες και 
παραδοσιακά πιάτα, βασισμέ-
να σε κυκλαδίτικες συνταγές, 
φτιαγμένα με τα πιο φρέσκα, 
αλλά και ποιοτικά, ντόπια 
υλικά.
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
Της Φιλομήλας

Ιδιαίτερες γεύσεις, μαγειρε-
μένες με μεράκι και αγάπη σε 
ένα δροσερό περιβάλλον και 
με φόντο το Αιγαίο.
Φοίνικας, Παραλία,
22810 62088 
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. Μιαούλη,
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
Reval
Ερμούπολη, Αφροδίτης 2,
22810 87645 
Café-Bar
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    
Άνω Σύρος, Πιάτσα
22810 80565
Café-Μεζεδοπωλείο
Η Απάνω Χώρα    
Άνω Σύρος, 
Πιάτσα, 
22810 80565
Café-Μεζεδοπωλείο

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
Φεγγάρι        

Στο Φεγγάρι θα γευτείτε την 
εμπειρία των σπιτικών συ-
νταγών έχοντας την καλύτερη 
θέα.  Στην φιλοξενία μας θα 
βρείτε στιγμές χαλάρωσης και 
απόλαυσης.
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 .
Foinikas 
+30 22810 62088
Restaurant

Feggari
At café bistro “Feggari”
you will taste the 
experience of 
homemade recipes 
having the best view 
from Ano Syros. In 
our hospitality you will find moments of 
relaxation and enjoyment.
Piatsa, Ano Syros
+30 22814 00081
Café-Bistro

Stin Ithaki tou Ai 
In our restaurant 
you can taste 
homemade 
appetizers 
and traditional 
dishes based on Cycladic recipes, made 
with the freshest local ingredients of the 
highest quality. 
Ermoupoli, K. Stefanou 1
+30 22810 82060
Restaurant

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



εστιατόριο-μεζεδοπωλείο

Παραλία Φοίνικα22810 62088

Θαλασσομεζέδες, φρέσκο ψάρι, 
    ψητά και μαγειρευτά φαγητά. 
   Δίπλα στη θάλασσα, στην αλμύρα του 
Αιγαίου, ανοιχτά από το μεσημέρι


