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In this issue you can also get to know Jimmy Jamar the Belgian
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Folegandros (p. 03). Learn how the traditional and healthy “pasteli” is
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(p. 24). This year, the “Folegandros in Your Words” section of Alφa
Paper, is proud to host the first published work of 8-year-old Cooper
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Check out these photos in page 30.
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Jimmy Jamar

summer 2018 is really important to us, as we are celebrating our 25
years! You can find out more about the hotel and the people that
support it throughout the years in page 18.
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The unique philhellene of Folegandros who keeps the schools of Northern Greece warm,
opens conversation with Lord Byron and owns a house in the Kastro since 1986
Ο υπέροχος φιλέλληνας της Φολεγάνδρου, που ζεσταίνει τα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας,
συνομιλεί με το Λόρδο Βύρωνα και διατηρεί σπίτι στο Κάστρο από το 1986
Jimmy Jamar is a multidimensional
character, restless and with a permanent smile on his face! He projects
an optimism and an incomparable
kindness and he is therefore extremely loved by the locals. His life
and his work prove that he is a
true philhellene and a kind
human being. You will
see him in Hora, in large
groups of friends, alone
scribbling away in his
notebook or at Anemomilos, enjoying the
sunset together with
his wife, Ioanna.

25 χρόνια Ανεμόμυλος

Γνωρίστε την ομάδα του Ανεμόμυλου

24.

Constantinos Papamichalopoulos

28.

The Anemomilos cats

Ο Τζίμυ Τζαμάρ είναι ένας
πολυδιάσταστος χαρακτήρας,
αεικίνητος και με μόνιμο χαμόγελο στο
πρόσωπό του! Εκπέμπει μία αισιοδοξία
και μία καλοσύνη αμίμητη και έτσι
είναι εξαιρετικά αγαπητός από
όλους τους κατοίκους του νησιού.
Το έργο του αλλά και η ζωή του
καταδεικνύουν έναν πραγματικό
φιλέλληνα και άνθρωπο με
όλη τη σημασία της λέξης. Θα
τον συναντήσετε στη Χώρα,
σε μεγάλες παρέες φίλων,
μόνο του να γράφει στο
σημειωματάριό του ή στον
Ανεμόμυλο με τη γυναίκα του
Ιωάννα, να απολαμβάνει το
ηλιοβασίλεμα.

18.

Αγαπητοί ένοικοι
& επισκέπτες του νησιού,

Greek Art revisited
Φρέσκια πνοή στην ελληνική τέχνη

το καλοκαίρι του 2018 είναι πολύ σημαντικό για εμάς, μιας και
γιορτάζουμε τα 25 μας χρόνια! Μάθετε περισσότερα για το
ξενοδοχείο και τους ανθρώπους που το στηρίζουν όλα αυτά τα
χρόνια στη σελίδα 18.

Οι γάτες του Ανεμόμυλου
by Cooper Vasilic

24.

Φολεγάνδριοι

28.

Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να γνωρίσετε τον Jimmy Jamar
τον ιδιαίτερα δραστήριο Βέλγο φιλέλληνα που είναι θερμός
υποστηρικτής της Ελλάδας και λάτρης του νησιού (σελ. 03). Δείτε
πώς φτιάχνεται το παραδοσιακό παστέλι Φολεγάνδρου (σελ. 08)
και διαβάστε την ιστορία μιας δασκάλας Δημοτικού Σχολείου που
κάθε χρόνο τοποθετείται και σε διαφορετικό νησί (σελ. 12). Γνωρίστε
τον Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο, τον καλλιτέχνη με τα χρυσά
τοπία και τις αποσυντεθειμένες αναπαραστάσεις που δημιουργούν
μυστηριακά σκηνικά στον καμβά (σελ. 24). Αυτή τη χρονιά στη
“Δική σας Φολέγανδρο” φιλοξενείται η ιστορία του 8χρονου Cooper
Vacilic με θέμα τις γάτες του Ανεμόμυλου (σελ. 28). Ίσως θα έχετε ήδη
προσέξει ότι η Φολέγανδρος είναι πολύ φωτογενής! Δείτε μερικές
ακόμα φωτογραφίες της στη σελίδα 30.

Καλή Ανάγνωση!

YOUR FREE COPY - ΤΕΥΧΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
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Jimmy Jamar

A Belgian philhellene with a Folegandrian soul

Ένας Βέλγος φιλέλληνας με Φολεγανδρίτικη ψυχή
E. Πότε ήρθες για πρώτη φορά στη Φολέγανδρο, ποια είναι η επαφή σου
με το νησί;

worried, I ask a villager : “What happened ? An explosion ? An earthquake ? Some
kind of accident ?”. “Friend, is this your first Easter on the island ?”. “Yes, I answered,
but what about these poor people ?” “Filé, those are the musicians of the Chora,
the guys that were supposed to play at the party tonight ! They drank raki all day in
all the houses, and we are carrying these drunkards to bed ! So, no party ! Christos
anestei , Chronia polla ! (“Christ has risen! Enjoy many years !”).

Η πρώτη μου επίσκεψη στη Φολέγανδρο ήταν το καλοκαίρι του 1986. Είχα έρθει με μερικούς φίλους για τρεις
μέρες στο νησί. Είχα ήδη σκεφτεί, από χρόνια πριν, να αγοράσω ένα σπίτι στην Ελλάδα. Ήθελα να ασχοληθώ με
τη συγγραφή. Το τρίτο βράδυ εκείνης της πρώτης επίσκεψης, περπατώντας μόνος στο Κάστρο, ένας ηλικιωμένος
κύριος μου τράβηξε το μανίκι. “Ψάχνεις σπίτι”; Τον κοίταξα με απορία: “Πώς το ξέρετε”; “Φίλε”, είπε, “όλοι ξέρουν
τα πάντα για όλους εδώ”. Και ύστερα, γυρίζοντας προς τα αριστερά, με μία τελετουργική χειρονομία: “Αυτό”,
φώναξε, “είναι για πούλημα”. Ήταν 8 η ώρα το βράδυ, έσπρωξε την πόρτα για να ανοίξει, στο σπίτι δεν υπήρχε
ηλεκτρικό. Έριξα απλώς μια γρήγορη ματιά στην κεντρική σάλα και έφυγα. Πίσω στο Βέλγιο είπα στους γονείς
μου: “Βρήκα το σπίτι μου στην Ελλάδα”. “Πολύ καλά”, απάντησαν, και το αγόρασα χωρίς ουσιαστικά να το έχω
δει. Αλλά αυτή η πρώτη εικόνα του νησιού μου ήταν αρκετή. Φυσικά ποτέ δεν μετάνιωσα εκείνη την επιλογή.
Αυτού του είδους η περιπέτεια είχε επάνω της το στίγμα του πεπρωμένου.

This is how I got acquainted to the little island. So, you see, it was like an omen ! Ha,
one last thing about that first Easter : I entered my empty house, found a blanket
in the only open shop, and slept uncomfortably on the floor. Pushing the door
open in the morning, stunned by a beautiful sun, I find a gift, maybe the most
beautiful gift in my life : two bottles of water ! A sign of welcome ! I will never forget that moment, the day I met the people and got acquainted to their legendary
hospitality. The beginning of a love story.

Και τότε, συνέβη κάτι άλλο, στην ίδια ακριβώς γραμμή. Οκτώ μήνες αργότερα, αποφάσισα να επισκεφτώ
το νέο μου σπίτι. Έφτασα στη Φολέγανδρο το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα. Το λεωφορείο με άφησε
στην πλατεία της Πούντας. Το πρόβλημα ήταν, ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Χώρα είναι πολύ μικρή,
δεν μπορούσα να θυμηθώ πού ήταν το Κάστρο! Ολόκληρο το νησί έμοιαζε εντελώς διαφορετικό το Πάσχα,
χωρίς τα τραπεζάκια, τα μαγαζιά και το καλοκαιρινό πλήθος. Βρήκα την είσοδο και άρχισα να περπατάω αργά
προς το σπίτι. Και ξαφνικά, βλέπω τέσσερα άτομα να τρέχουν στο μικρό δρομάκι, κουβαλώντας κάποιον που
προφανέστατα δεν ήταν καλά. Συνέχισα να περπατώ και ένα δεύτερο γκρουπ τρέχει κουβαλώντας κι αυτοί άλλο
ένα άτομο. Προφανώς και ρώτησα ανήσυχος έναν ντόπιο “Τι έγινε; Έκρηξη; Σεισμός; Κάποιο ατύχημα;”. “Φίλε,
είναι η πρώτη σου φορά Πάσχα στη Φολέγανδρο”; “Ναι”, απαντάω, “αλλά τι έγινε με αυτούς τους καημένους
ανθρώπους”; “Φίλε, αυτοί είναι οι μουσικοί της Χώρας, αυτοί που υποτίθεται ότι θα έπαιζαν απόψε στο γλέντι!
Έπιναν όλη μέρα ρακή, γύρω γύρω στα σπίτια και τώρα κουβαλάμε αυτούς τους μεθύστακες στα κρεβάτια
τους! Κι έτσι, πάει το γλέντι! Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά!”

Q. You have travelled extendendly around the world.
What makes Folegandros special to you?
Folegandros is my home, my reference, my landmark. I forget everything when I
spend a month there : my troubles, my work, even the pin numbers of my credit
cards. On my rare sleepless nights in the Belgian winter, I think of the little road
that runs down at night from the loggia towards the bakery. The light is strong in
the beginning, then fades away progressively, until the stone path gets lost in the
dark. It is an image of life, of mystery, of the time passing by. This is what makes
the island so special : it gets hold of my dreams. Other places are strong in my
memories : the path to the church of Christou, the medieval village behind Agios
Nikolaos, and of course, the breath-taking sight from Anemomilos, which in my
view is one of the most stunning of its kind in the entire Aegean Sea!

Q. Is it true that your Greek wife had no idea where Folegandros was when you met?

At Anemomilos with his wife, Ioanna
Στον Ανεμόμυλο με τη σύζυγό του, Ιωάννα

Q. When did you visit Folegandros for the first time and
what is your connection with the island?
My first visit to Folegandros goes back to the Summer of 1986. I had come with
friends for three days on the island. I had thought, since a number of years, of
buying a house in Greece. I wanted to write. On the third evening of that first stay,
walking alone in the kastro, an old man pulls my sleeve. “Psachneis spiti !” (« You’re
looking for a house !». I stared at him in astonishment : « How do you know ? ».
“File“ (« Friend! »), he says, “everybody knows everything here”. Then, turning to the
left with a ceremonial gesture : “Afto” (“that one !”), he shouts, “is for sale”. It was 8.00
p.m., he pushed the door open, there was no electricity in the house. I just caught
a glimpse of the main room, and left. Back in Belgium, I told my parents : “I found
my house in Greece”. “Very well”, they answered, and I bought it without actually
seeing it. But that first sight on the island was enough. I never regretted the choice
of course. This kind of adventure was a sign of destiny.
Then, something else happened, exactly in the same line. Eight months later, I
decided to go to see my new home. I arrived in Folegandros in the afternoon
of Easter Sunday. The bus dropped me at the Pounda. The problem was : even if
the Chora is tiny, I couldn’t remember where the Kastro was ! The whole village
looked different at Easter, without the tables, the shops and the Summer crowd.
I found the entrance and walked slowly to the house. And suddenly, I see four
people hurrying down the small street, carrying someone who obviously wasn’t
well. I continue, and a second groups runs by, carrying another person. Obviously
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Τhe house in Kastro
Το σπίτι στο Κάστρο

Έτσι ήρθα σε επαφή με το νησί. Βλέπετε, ήταν κάτι σαν οιωνός! Και κάτι τελευταίο για εκείνο το πρώτο Πάσχα:
μπήκα στο άδειο σπίτι μου, βρήκα μία κουβέρτα στο μοναδικό ανοιχτό μαγαζάκι και κοιμήθηκα άβολα στο
πάτωμα. Ανοίγοντας την πόρτα μου το πρωί, αντικρύζοντας έκπληκτος έναν υπέροχο ήλιο, βρήκα ένα δώρο,
ίσως το πιο όμορφο της ζωής μου: δύο μπουκάλια νερό! Μία ένδειξη καλωσορίσματος! Ποτέ δεν θα ξεχάσω
εκείνη τη στιγμή, τη μέρα που γνώρισα τους ντόπιους και ήρθα σε επαφή με τη θρυλική τους φιλοξενία. Η αρχή
μιας ιστορίας αγάπης.

Absolutely. But this came as no surprise. I met my wife Ioanna in 1987, and Folegandros was unknown to most Greeks. Except maybe for people from her parents’
generation, as the island, because of its remoteness, was a deportation place for
political prisoners before and after the Second World War. Back in 1986, I was actually the first foreigner to buy a house in the Chora (a French and an Italian had
bought a house two years before in Ano Meria). Tourism picked up in the 90s,
when new hotels started to be built. One anecdote summarizes the difference
with the early days: you should have heard the curses of the elderly when the
first swimming pool was built. These people had coped all their lives with water
scarcity : the mere vision of so much water in the village created a reaction of total
bewilderment!

E. Έχεις ταξιδέψει και ταξιδεύεις ακόμα πολύ. Γιατί αγάπησες τη Φολέγανδρο;
Τι είναι αυτό που την κάνει ξεχωριστή για σένα;

Q. In Belgium you work in the European Commission.
Which projects have you initiated that are in favor of
Greece and how often do they take place?

Εντελώς. Αλλά αυτό δεν αποτελούσε έκπληξη. Γνώρισα τη σύζυγό μου Ιωάννα το 1987 και η Φολέγανδρος ήταν άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες. Εκτός ίσως από τη
γενιά των γονιών της , μιας και το νησί, λόγω του ότι ήταν πολύ απομονωμένο, είχε υπάρξει τόπος εξορίας πριν και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πίσω στο 1986,
ήμουν ουσιαστικά ο πρώτος ξένος που αγόρασε σπίτι στη Χώρα (ένας Γάλλος και ένας Ιταλός είχαν ήδη αγοράσει σπίτι δύο χρόνια νωρίτερα στην Άνω Μεριά). Ο τουρισμός
άγγιξε το νησί στη δεκαετία του ’90, οπότε και άρχισαν να χτίζονται νέα ξενοδοχεία. Μία ανέκδοτη ιστορία καταδεικνύει τη διαφορά με τα παλαιότερα χρόνια: θα έπρεπε
να ακούγατε από μιά μεριά τις κατάρες των γηραιότερων όταν χτίστηκε η πρώτη πισίνα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν αντιμετωπίσει όλη τους τη ζωή τη λειψυδρία: απλώς και
μόνο η εικόνα τόσου νερού σε ένα σημείο στο νησί, προκαλούσε αντιδράσεις εντελώς εξοργισμένες!

When I saw the effects of the economic crisis and the suffering of people throughout the country, I told myself that I couldn’t just pretend I am a friend of Greece,
I had to do something. So in ten weeks, in the Spring of 2012, with a few friends,
we founded a charity organization called “12 Hours for Greece”, organized a festival
to improve the image of Greece in Europe, and started collecting money to help
people in need. Four years ago, we launched the Fuel for School initiative, which
aims at heating schools in the North of the country. People often don’t realise
how cold it is up there during winter, and how remote the villages actually are.
Through the organization of a major concert in Brussels, we collect yearly enough
money to heat around 40 schools, which represents 7.000 children. I go myself
to the North in January to deliver fuel to a number of them. The project is well
known now in Brussels, and we receive new support every year. But the situation
for schools remains extremely precarious, as we have a waiting list of over 200
additional schools!

AnemomilosApartments.com

Η Φολέγανδρος είναι το σπίτι μου, το σημείο αναφοράς μου, το ορόσημό μου. Ξεχνάω τα πάντα όταν περνώ έναν μήνα εκεί: τις έγνοιες μου, τη δουλειά μου, ακόμα και το
ΡΙΝ της κάρτας μου. Τις σπάνιες νύχτες του βέλγικου χειμώνα που ξαγρυπνώ, φέρνω στο νου μου το μικρό καλντερίμι που οδηγεί τη νύχτα από τη λότζια ως τον φούρνο.
Το φως είναι δυνατό στην αρχή, μετά ξεθωριάζει προοδευτικά, ώσπου το πλακόστρωτο χάνεται στο σκοτάδι. Είναι μια εικόνα της ζωής μου, μυστηριακή, του χρόνου που
περνά. Είναι αυτό που κάνει το νησί τόσο ξεχωριστό: κυριαρχεί ακόμα και τα όνειρά σου. Κι άλλα σημεία μένουν δυνατά στη μνήμη μου: το μονοπάτι για το ξωκλήσι του
Χριστού, το μεσαιωνικό χωριουδάκι πίσω από τον Άγιο Νικόλαο και, φυσικά, η θέα από τον Ανεμόμυλο που σου κόβει την ανάσα και κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις
πιο εκθαμβωτικές θέες τους είδους της, σε ολόκληρο το Αιγαίο!

E. Είναι αλήθεια ότι η Ελληνίδα σύζυγός σου δεν είχε ιδέα πού βρίσκεται το νησί όταν γνωριστήκατε;

E. Στο Βέλγιο εργάζεσαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ποιες δράσεις έχεις ιδρύσει οι οποίες είναι προς όφελος της Ελλάδας και κάθε πότε “τρέχουν”;
Όταν είδα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και το πόσο υπέφεραν οι άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα, είπα στον εαυτό μου ότι δεν μπορώ απλώς να προσποιούμαι ότι
είμαι φίλος της Ελλάδας, έπρεπε να κάνω κάτι. Έτσι, μέσα σε δέκα εβδομάδες, την άνοιξη του 2012, μαζί με μερικούς φίλους, ιδρύσαμε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό με
το όνομα “12 Ώρες για την Ελλάδα”, και στήσαμε ένα φεστιβάλ με σκοπό να βελτιώσουμε την εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη και να συλλέξουμε χρήματα προκειμένου
να βοηθήσουμε ανθρώπους σε ανάγκη. Τέσσερα χρόνια πριν επίσης ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία “Fuel for School”, που αποσκοπεί στο να παρέχει θέρμανση σε σχολεία
στα Βόρεια της χώρας. Ο κόσμος συχνά δεν συνειδητοποιεί πόσο κρύο κάνει εκεί πάνω το χειμώνα και πόσο πραγματικά απομονωμένα είναι αυτά τα χωριά. Με τη
διοργάνωση μιας μεγάλης συναυλίας στις Βρυξέλλες, συγκεντρώνουμε ετησίως αρκετά χρήματα ώστε να “ζεστάνουμε” περίπου 40 σχολεία, πράγμα που μεταφράζεται σε
7.000 παιδιά. Πηγαίνω ο ίδιος στη βόρεια Ελλάδα τον Γενάρη για να παραδώσω τα καύσιμα θέρμανσης σε κάποια από αυτά τα σχολεία. Το πρότζεκτ είναι πλέον αρκετά
διάσημο στις Βρυξέλλες και λαμβάνουμε νέα υποστήριξη κάθε χρόνο. Παρ΄όλα αυτά η κατάσταση στα σχολεία παραμένει ασταθής και έχουμε μία λίστα αναμονής 200
επιπλέον σχολείων!
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A Belgian philhellene with a Folegandrian soul

Ένας Βέλγος φιλέλληνας με Φολεγανδρίτικη ψυχή

Q. What is the reaction of the people of Norhern Greece
when they meet you while acompanying the Fuel For
School project?

Ε. Ποια είναι η αντίδραση των κατοίκων της Ορεινής Ελλάδας όταν σε συναντούν
να συνοδεύεις την αποστολή πετρελαίου “Fuel for School” στα χωριά;
Οι αντιδράσεις είναι εκπληκτικές, προερχόμενες από τα παιδιά, τους γονείς, τους δασκάλους! Οι μέρες μου εκεί πάνω
είναι ιδιαίτερα συγκινητικές: όλοι έχουν μια ιστορία να πουν. Πολλοί νέοι άνθρωποι έφυγαν λόγω κρίσης και τα σχολεία
κλείνουν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν λίγες επαφές έξω από το χωριό τους. Αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθώ να
δημιουργήσω πιο σταθερούς δεσμούς με τα βέλγικα σχολεία, έτσι ώστε να διευρυνθούν προοπτικές. Θα μου έδινε
μεγάλη χαρά αν και άλλοι οργανισμοί όπως ο δικός μας, ξεκινούσαν να κάνουν το ίδιο.

The reaction is amazing, coming from the kids, the parents, the teachers! The days
up there are extremely moving: everyone has a story to tell. Many young people
have left with the crisis, and schools are shutting down. These people have few
contacts outside their villages. This is why I try to set up more steady links with
Belgian schools, in order to open up perspectives. I would be happy if other associations like mine, would start doing the same.

Ε. Έχεις τρέξει κάποιες δράσεις και στη Φολέγανδρο;

Q. Have you had any of your projects take place in Folegandros?

Ναι, φυσικά! Διοργανώσαμε δύο δημόσιες αναγνώσεις του βιβλίου μου, τη μία μπροστά στο σπίτι, και την άλλη κατά
τη διάρκεια ενός γύρου του νησιού, με σκοπό να μαζευτούν χρήματα για να “ζεστάνουμε” το σχολείο της Άνω Μεριάς
και για να αγοραστούν βιβλία για τη μικρή βιβλιοθήκη στη Χώρα. Νομίζω πως και οι δύο πρωτοβουλίες έγιναν δεκτές
θετικά.

Yes of course! We organized two public readings of my book, one in front of the
house, and the other during a tour of the island, in order to collect money to heat
the school in Ano Meria, and to buy books for the small municipal library in Chora.
I think both initiatives were well received.

Ε. Έχεις λάβει προσωπική ευχαριστήρια επιστολή από τον Κάρολο Παπούλια,
όσο ήταν Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τι αφορούσε αυτή η επιστολή;
Ο Πρόεδρος είχε ακούσει για την πρωτοβουλία μου, μέσω ενός Έλληνα Πρεσβευτή στις Βρυξέλλες. Έγραψε για να
εκφράσει την εκτίμησή του. Κολακέυτηκα, προφανώς, αλλά δεν πιστεύω πως έχω κάνει κάτι το τόσο εξαιρετικό.
Εύχομαι να μπορούσα να έχω κάνει πολλά περισσότερα, δεδομένων των αναγκών.

Q. You have received a personal letter of appriciation
from Carolos Papoulias, while he was president of the
Greek Republic. What was it about?

Ε. Μίλησέ μας λίγο για το βιβλίο σου “Επιστολές στον Λόρδο Βύρωνα”

The President had heard about my project through one of the Greek Ambassadors
in Brussels. He wrote to express his appreciation. I was flattered of course, but
I don’t believe I have done anything exceptional. I wish I could do much more,
considering the needs.

Αυτή είναι μία αστεία ιστορία. Η Ελλάδα είναι μαζί μου από το Πάσχα του 1969 όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου στη
χώρα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά εκείνη την ημέρα, ήμουν δεκαέξι ετών τότε. Θυμάμαι όταν το καράβι έδεσε στο
Κατάκολο, κοντά στην Ολυμπία. Θυμάμαι τον καιρό, το άρωμα του γιασεμιού και επίσης θυμάμαι να λέω στον εαυτό
μου καθώς κατέβαινα την ξύλινη σκάλα: αυτή θα είναι και η δική σου πατρίδα -μία αρκετά παράξενη δήλωση για έναν
έφηβο! Να όμως που βγήκε αληθινή. Επισκέφτηκα την Ελλάδα εκατοντάδες φορές το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα,
για δουλειά και για διακοπές, και πλέον για το φιλανθρωπικό μου έργο. Τόσα πολλά πράγματα μου έχουν συμβεί μέσα
σε αυτά τα 50 χρόνια, τα περισσότερα θετικά και συγκινητικά. Έτσι κάποια μέρα το 2013 αποφάσισα να γράψω τη δική
μου προσωπική ιστορία με αυτή τη χώρα. Ήταν Ιούνιος, 7μ.μ. Περίμενα κάποιους φίλους στη Βουλιαγμένη, δίπλα στη
θάλασσα, πίνοντας ούζο. Και ξαφνικά ζήτησα απότον σερβιτόρο να μου φέρει χαρτί και μολύβι. Και άρχισα να γράφω.
Ασταμάτητα! Αργότερα αποφάσισα να γράψω σε κάποιον, ένα πρόσωπο που αγαπούσε την Ελλάδα όπως εγώ. Και
μου ήρθε στο νου ο Βύρωνας. Ακούγεται ελαφρώς ψωνισμένο, να απευθύνεις το γράψιμό σου στην προσωποποίηση
του Φιλελληνισμού. Αλλά απλά συνέχισα, μέρα τη μέρα, για έξι μήνες! Αυτή είναι η ιστορία των Επιστολών.

Q. Can you talk to us about your book “Letters to Byron”?
This was a funny story. Greece has been with me since the Easter of 1969, when
I first set foot in the country. I remember very distinctly that first day – I was 16
at the time. I remember when the boat anchored in Katakolon, near Olympia. I
remember the weather, the smell of jasmine, and I also remember saying to myself when I climbed down the wooden ladder: this will also be your country – a
strange declaration for an adolescent ! But it became true: I visited Greece hundreds of times in summer but also in winter, for work and for leisure, and now for
my charity work. So many things have happened to me in these 50 years, mostly
positive and moving. So one day, in 2013, I decided to write my personal story
with this country. It was June, 7.00 p.m. I was waiting for friends in Vouliagmenui,
by the sea, drinking ouzo. And suddenly I asked the waiter to bring me a pen and
paper. And I started to write. I could not stop! I then decided to write to someone,
a person who loved Greece like me. And Byron came to my mind. It sounds a bit
pretentious, writing to the icon of Philhellenism. But I just continued, day after day,
during six months! That’s the story of the Letters.

Q. Lord Byron has been a true Philellene. Which distinctive characteristics do you feel that you two have in common?
There is something unique about Greece, a combination of factors actually, that
relate to the beauty of the country, the hospitality, the way of living, the character of the people. Something that a has been attracting people since generations. It has touched people like Henry Miller, the Durrell brothers, Chateaubriand,
Jacques Lacarrière, Michel Deon, Jacqueline de Romilly, or Victoria Hislop for the
newer generation. I am collecting information for a book on the philhellenes, to
try to identify what exactly triggered this relation to Greece, which encouraged
some of them not only to move to the country, but to fight for it.
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Ε. Ο Λόρδος Βύρωνας υπήρξε ένας πραγματικός φιλέλληνας. Τι στοιχεία νιώθεις
ότι μοιράζεσαι μαζί του;
Υπάρχει κάτι το μοναδικό σχετικά με την Ελλάδα, ένας συνδιασμός παραγόντων βασικά, που σχετίζονται με την
ομορφιά αυτής της χώρας, τη φιλοξενία, τον τρόπο ζωής, τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Κάτι που ελκύει κόσμο
για γενιές και γενιές. Έχει αγγίξει ανθρώπους όπως τον Henry Miller, τους αδελφούς Durrell, τον Chateaubriand, τον
Jacques Lacarrière, τον Michel Deon, τη Jacqueline de Romilly ή τηVictoria Hislop από τη νεότερη γενιά. Συλλέγω
πληροφορίες για ένα βιβλίο με θέμα τους Φιλέλληνες, προκειμένου να ταυτοποιήσω τι ακριβώς ήταν αυτό που
πυροδότησε αυτή τη σχέση με την Ελλάδα, και ώθησε αρκετούς από αυτούς όχι μόνο να μετακομίσουν στην χώρα
αλλά και να πολεμήσουν γι’αυτήν.

Delivering fuel in Northern Greece
Παραδίδοντας καύσιμα στη Βόρεια Ελλάδα

Q. Do you see Greece and Greeks change throughout
the years? Which things do you think Greeks should
improve about them?
Yes of course the country has changed, although the basic characteristics are
strongly embedded. Living in Greece is sometimes surprising, characters are
strong, and not everything is perfect, far from. What always surprises me is the
curious blend between strong individualism and moving solidarity, when needed.
There is the heavy weight of history, of recent history, and the strong divisions
within the country. There is the generalised rejection of anything that has to do
with the state, a phenomenon inherited from the Ottoman occupation. This is the
ground for improvement. A difficult task of adjustment and normalisation. But a
necessary one if it wants to avoid future collapses, such as those that we saw in
the recent years.

AnemomilosApartments.com

Ε. . Βλέπεις την Ελλάδα και τους Έλληνες να αλλάζουν μέσα στα χρόνια; Τι θεωρείς
ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ως λαός;
Ναι, φυσικά η χώρα αλλάζει, αν και τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι βαθιά ριζωμένα. Η ζωή στην Ελλάδα είναι
γεμάτη εκπλήξεις, οι προσωπικότητες είναι δυναμικές και δεν είναι όλα τέλεια, το αντίθετο μάλιστα. Εκείνο που πάντα
με εκπλήσσει είναι το περίεργο μείγμα μεταξύ του ισχυρού ατομικισμού και της συγκινητικής αλληλεγγύης, όταν
απαιτείται. Υπάρχει το μεγάλο βάρος της ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας και οι μεγάλες πολώσεις μέσα στη χώρα.
Υπάρχει η γενικευμένη απόρριψη για οτιδήποτε κρατικό, ένα φαινόμενο που κληρονομήθηκε επί τουρκοκρατίας.
Εδώ είναι που επιδέχεται βελτίωση. Μία δύσκολη δουλειά προσαρμογής και κανονικότητας, αλλά απαραίτητη
προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές καταρρεύσεις, όμοιες με εκείνες που έχουμε δει τα πρόσφατα χρόνια.
Public reading of his book in front of the house in Kastro
Δημόσια ανάγνωση του βιβλίου του, μπροστά στο σπίτι, στο Κάστρο

AnemomilosApartments.com
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Τοπικά Προϊόντα

PASTELI

ΠΑΣΤΈΛΙ

the traditional all around treat

το παραδοσιακό κέρασμα για όλες τις περιπτώσεις

All around the world, people are looking for healthy
food choices and dessert is inevitably the trickiest
part of all. Not when it comes to pasteli though.

Σε μία εποχή που η παγκόσμια τάση υποδεικνύει την επιλογή υγιεινών τροφών προς κατανάλωση, τα γλυκά είναι ίσως ο πιο δύσκολος τομέας.
Αλλά όχι σε ό,τι αφορά το παστέλι!
This traditional Folegandrian treat is made only
of honey, sesame and a little bit of flour which
helps add a more solid texture. It is different to the
type of pasteli one can find in other parts of Greece
as this one is quite soft and bendable, free from sugar
that can make it hard on the teeth. It is diamond
shaped and its fair colour makes it look like it’s truly
made of gold. And in a way…it is. Full of flavonoids,
antioxidants and with an antibacterial effect, honey
was the food of the ancient Olympic athletes also
due to its healing attributes. Sesame has a long list
of benefits including heart health protection, blood
pressure improvement and fat burn. So, yes, a piece
of pasteli is indeed a piece of gold.
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Αυτό το παραδοσιακό Φολεγανδρίτικο γλυκό είναι φτιαγμένο αποκλειστικά με μέλι, σουσάμι και λίγο αλεύρι που το βοηθά να αποκτήσει μία κάπως πιο δεμένη υφή. Είναι διαφορετικό από τον τύπο παστελιού που βρίσκουμε σε άλλα σημεία της
Ελλάδας μιας και το συγκεκριμένο είναι αρκετά μαλακό και εύπλαστο, αφού δεν περιέχει καθόλου ζάχαρη που το σκληραίνει.
Έχει σχήμα ρόμβου και το ξανθό του χρώμα το κάνει να μοιάζει
με κομμάτι χρυσού. Και κατά μία έννοια…είναι! Γεμάτο με φλαβονοειδή, αντιοξειδωτικά και με αντιβακτηριακή δράση, το μέλι
ήταν η τροφή των αρχαίων Ολυμπιονικών λόγω των θεραπευτικών του ιδιοτήτων. Το σουσάμι (ή “σησάμι” στα Φολεγανδρίτικα)
είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για την υγεία της καρδιάς, την αρτηριακή πίεση καθώς και το κάψιμο του λίπους. Συνεπώς, ναι, μπορούμε να πούμε ότι το παστέλι πράγματι είναι ένα κομμάτι χρυσός!
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How to make pasteli

Τοπικά Προϊόντα

like a true Folegandrian

You start by heating up the honey
until it becomes more dense. Heating
time varies between ten and twenty
minutes, depending on the bees’
diet! Add sesame. Simmer for about
half hour. Add flour and be very
cautious not to let it stick to the
bottom of the pot. Stir continuously
and vigorously with a wooden ladle.
During this procedure, sesame is
roasted, producing a beautiful
aroma. Five minutes later it should
have a porridge-like appearance and
should be arrayed on a wooden tray.
Even it out on the tray while it’s
still warm. Allow half hour until
its cold, then cut with a large
knife in order to give the shape
and size you want to the pieces.

Your pasteli is ready!
Giorgis and Zafira made “pasteli” especially for us!
Ο Γιώργης και η Ζαφείρα έφτιαξαν φρέσκο παστέλι ειδικά για εμάς!

Two people, Giorgis and Zafira, are dedicated
to producing the purest kind of this exquisite
treat. Their pasteli workshop is situated in Ano Meria
Folegandros and a meeting with them will certainly
demonstrate that they are as sweet as the treat they make.
Grandfather Apostolos and grandmother Despina used to make
pasteli back in the day, in the occurrence of weddings as this treat is
traditionally offered to guests after the ceremony, together with a shot of raki. They
used to go to the homes of the people about to get married and make pasteli in
a loaned pot (called “harani”) as they couldn’t afford their own. Years later, in 2003,
Giorgis and Zafeira, husband and wife, established their very own pasteli workshop
and they have been producing the Traditional diamond-shaped Pasteli of Folegandros ever since. They have also managed to register its shape and name as a trademark and ensure that the uniqueness of this treat cannot be found anywhere else.
In the summer, when more people arrive on the island, Gorgis and Zafira cook
up 5 pots of pasteli per day, which translates into 70kilos or 1.250 large or 7.500
small diamond-shaped bites. The procedure for each pot of pasteli, from cooking
to individually wrapping each piece can take up to 3 hours. Everything is made
by hand and there is absolutely no technology involved. Even the wrapping part
is painstakingly done by hand, for each and every piece produced. As Zafira puts
it, “This is a kind of work that needs your full attention as everything is done with
accurate precision. You cannot allow yourself to be carried away by a phonecall or
something”.
Pasteli treats are still offered at weddings and Giorgis tells us that they are more
than happy to accept invitations to homes of brides and grooms to be and help
them and their relatives and friends produce their own pasteli for the wedding!
This, apparently, is a funny procedure, as working with honey feels like trying to
tame a sticky piece of clay. Even though they show people how to cut and manipulate it, it is still difficult to cope, resulting in large awkward-shaped chunks and
apparently a lot of fun!
The pasteli workshop of Giorgis and Zafira in Ano Meria is open to the public and
if you’re lucky you can witness the entire procedure! Otherwise, you can just stop
by and get a box or two to enjoy
back home. We are certain that
you will not only love this traditional product, made locally with
pure ingredients, but that you will
also love Giorgis and Zafira, who
have dedicated their every-day
lives into maintaining this unique
technique and into bringing
sweet joy on our table!

Δύο άνθρωποι, ο Γιώργης και η Ζαφείρα, έχουν
αφιερωθεί στην αγνή παραγωγή αυτού του εξαιρετικού κεράσματος. Το εργαστήρι παστελιού που
διατηρούν, βρίσκεται στην Άνω Μεριά Φολεγάνδρου και
μία επίσκεψη εκεί δεν μπορεί παρά να καταδείξει ότι οι δυο
τους είναι άνθρωποι τόσο γλυκείς, όσο και το παστέλι που παράγουν. Ο παππούς Απόστολος και η γιαγια Δέσποινα είχαν ξεκινήσει από
παλιά να φτιάχνουν παστέλι για γάμους, μιας και το συγκεκριμένο κέρασμα προσφέρεται παραδοσιακά στους καλεσμένους μετά την τελετή μαζί με ένα σφηνάκι
ρακή. Συνήθιζαν να πηγαίνουν ακόμα και στα σπίτια του γαμπρού και της νύφης
και να φτιάχνουν το παστέλι σε ένα δανεικό “χαρανί” (το καζάνι στη Φολεγανδρίτικη
διάλεκτο) μιας και δεν είχαν δικό τους. Χρόνια αργότερα, το 2003, ο Γιώργης και η
Ζαφείρα, σύζυγοι και συνοδοιπόροι, ίδρυσαν το δικό τους εργαστήρι παστελιού
και έκτοτε φτιάχνουν το Παραδοσιακό Παστέλι Φολεγάνδρου στο χαρακτηριστικό
σχήμα ρόμβου. Έχουν δε πετύχει την κατοχύρωση του ονόματος αλλά και του σχήματός του και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει όμοιο σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Το καλοκαίρι, που το νησί βουλιάζει από κόσμο, ο Γιώργης και η Ζαφείρα φτιάχνουν έως και πέντε καζανιές την ημέρα, πράγμα το οποίο ισοδυναμεί με 70κιλά
παστέλι ή 1.250 μεγάλα κομμάτια σε σχήμα ρόμβου ή 7.500 μπουκίτσες παστελιού
την ημέρα. Η διαδικασία για κάθε καζανιά, από το βράσιμο έως το τύλιγμα σε νάιλον μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις ώρες. Όλα γίνονται στο χέρι και δεν υπάρχει
κανένα μηχάνημα στο εργαστήριο. Ακόμα και το περιύλιγμα τοποθετείται ένα-ένα,
σχεδόν εξοντωτικά, με το χέρι στο κάθε κομμάτι που παράγεται. Όπως λέει και η
Ζαφείρα, “Αυτά τώρα όλα δεν είναι να ξεχαστείς να σε πιάσει κανένας στο τηλέφωνο, είναι όλες του δευτερολέπτου οι κινήσεις που κάνεις”.

Πώς να φτιάξετε παστέλι
σαν γνήσιος Φολεγάνδριος

Ξεκινάτε ζεσταίνοντας το μέλι ώσπου
να γίνει πιο πηχτό. Η ώρα βρασμού
κυμαίνεται μεταξύ δέκα και είκοσι
λεπτών αναλόγως τι είχαν φάει οι
μέλισσες! Προσθέστε το “σησάμι”.
Σιγοβράστε για περίπου μισή ώρα.
Προσθέστε αλεύρι και εδώ απαιτείται
προσοχή
να
μην
κολλήσει
στον
πάτο της κατσαρόλας. Ανακατεύετε
διαρκώς και με δύναμη με μία ξύλινη
κουτάλα. Κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας το σησάμι καβουρδίζεται
και παράγει ένα υπέροχο άρωμα.
Πέντε λεπτά αργότερα θα πρέπει να
έχει χυλώσει το μείγμα και τότε το
αραδιάζετε επάνω σε μία ξύλινη και
λεία επιφάνεια. Ισιώστε το επάνω
στην επιφάνεια όσο είναι ακόμα
ζεστό. Αφήστε το να κρυώσει για
περίπου ένα μισάωρο, χαράξτε και
κόψτε το στο επιθυμητό σχήμα με ένα
μεγάλο μαχαίρι.

Μπουκιές παστελιού προσφέρονται ακόμα και σήμερα στο τέλος της τελετής του
γάμου και ο Γιώργης μάς λέει ότι πρόθυμα δέχονται πρόσκληση σε σπίτια ζευγαριών που πρόκειται να παντρευτούν προκειμένου να βοηθήσουν εκείνους και τους
συγγενείς και φίλους τους να φτιάξουν το δικό τους παστέλι για το γάμο! Προφανώς και αυτή είναι μία αρκετά διασκεδαστική στιγμή μιας και το να δουλεύει κανείς
το παστέλι είναι σαν να προσπαθείς να τιθασεύσεις ένα κολλώδες κομμάτι πηλό. Αν
και δείχνουν στον κόσμο πώς να το χειριστεί και να το κόψει, παραμένει δύσκολη
διαδικασία, με αποτέλεσμα μπουκιές παστέλι σε περίεργα σχήματα αλλά και πολύ
γέλιο.
Το εργαστήρι παστελιού του Γιώργη και της Ζαφείρας στην Άνω Μεριά είναι επισκέψιμο και αν είστε τυχεροί μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής! Διαφορετικά, μπορείτε απλώς να περάσετε από εκεί και να πάρετε ένα-δυο
κουτιά για να τα απολαύσετε στο σπίτι. Είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο θα λατρέψετε
αυτό το παραδοσιακό προϊόν, που παράγεται τοπικά με αγνά υλικά, αλλά και ότι
επίσης θα λατρέψετε τον Γιώργη και τη Ζαφείρα, που έχουν αφιερώσει την καθημερινότητά τους στο να διατηρήσουν αυτή τη μοναδική τεχνική και φέρνουν αυτή
τη γλυκιά ευδαιμονία στο τραπέζι μας!

Καλή απόλαυση!
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Πρόσωπα & Ιστορίες

Eleftheria Athanasiou:

CONFESSIONS

of a drifting elementary
school teacher

My placement is a fact! I will be working for a 9th consecutive year in public
education for 9 and a half months. This year I will be teaching again in the
Cyclades Islands area.

This year, as has happened many years before, the list of
teacher’s names that are chosen to teach at the islands
are announced late at night and I have to rush. It is 3 in
the morning and I have to live my hometown in Northern
Greece and go to Syros island in time to sign and prepare
all the necessary documentations. Other colleagues travel
from even further away. I prepare all the things that I will be
needing from Fall to Summer, next year.
My car is loaded to the ceiling. I reach Syros island, lots of
signatures and I am ready. Just a few more hours, until we
find out at which specific island we will be appointed to.
We are all very anxious and do not get much sleep until
we find out the name of the island. Every year, the same

feelings. And it always feels like you are going through all
this for the first time. These are the kind of feelings that one
experiences during this times. And cannot be described to
anyone, not even to the people closest to you.
And…FOLEGANDROS it is! At last, I have found out where
I will be living and working during the next months. And
again, I have found out after midnight. In a few hours
the boat is leaving, I need to hurry. How can I fall asleep?
Anxious I wonder how the school will be, if it will be easy to
find accommodation, how the new colleagues will be, if my
students will “embrace” me, if I will make friends to keep
me company during this winter.

“

“

September 2017:

The elementary school in Hora, Folegandros / Το Δημοτικό σχολείο στη Χώρα Φολεγάνδρου

Ελευθερία Αθανασίου:

Εξομολογήσεις μιας περιπλανώμενης δασκάλας

“

School classroom in Hora / Η τάξη του σχολείου στη Χώρα

Σεπτέμβριος 2017:

Η πρόσληψή μου έγινε! Θα εργαστώ για 9η χρονιά
στην εκπαίδευση για 9,5 μήνες. Φέτος θα βρίσκομαι
και πάλι στον νομό Κυκλάδων.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, οι λίστες με τα ονόματα των καθηγητών που επιλέχθηκαν για να πάνε στα νησιά, ανακοινώνονται αργά τη νύχτα και πρέπει να τρέξω να προλάβω. Είναι
3 τα ξημερώματα και πρέπει να φύγω από το πατρικό μου στη
Θεσπρωτία και να φτάσω στη Σύρο για να υπογράψω και να
καταθέσω όλα τα χαρτιά που χρειάζονται. Άλλοι συνάδελφοι
έρχονται από πιο μακριά. Ετοιμάζω όλα τα πράγματα που θα
χρειαστώ από το φθινόπωρο ως το επόμενο καλοκαίρι.
Το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο μέχρι πάνω. Φτάνω στη Σύρο,
υπογραφές και είμαι έτοιμη. Τώρα αναμονή λίγες ακόμη μέρες, για να μάθουμε σε ποιο νησί θα είναι ο καθένας από εμάς.
Πολλή αγωνία, καρδιοχτύπι και ξενύχτι μέχρι να ακούσουμε το
όνομα του νησιού. Κάθε χρόνο τέτοιον καιρό τα ίδια συναισθήματα. Και πάντα μοιάζει σαν να το περνάς όλο αυτό για πρώτη
φορά. Είναι αυτά τα συναισθήματα που τα βιώνεις μόνο αυτό
το διάστημα. Δε γίνεται να το περιγράψεις σε κανέναν. Ούτε
καν στους πολύ δικούς σου ανθρώπους.
Και… ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ! Επιτέλους έμαθα πού θα ζήσω και θα εργαστώ τους επόμενους μήνες! Και πάλι ξημερώματα το έμαθα.
Σε 5 ώρες φεύγει το καράβι, πρέπει να βιαστώ. Πώς να κοιμηθεί
κανείς; Αγωνία… Πώς θα είναι το σχολείο; Οι νέοι συνάδελφοι;
Θα βρω εύκολα σπίτι; Οι μαθητές μου θα με “αγκαλιάσουν”; Θα
έχω παρέα όλο τον χειμώνα;

“
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People & Stories

Πρόσωπα & Ιστορίες

Eleftheria Athanasiou

Ελευθερία Αθανασίου

Confessions of a teacher

Εξομολογήσεις μιας δασκάλας

“

I arrive at the island and immediately start looking for
a house. As do all colleagues. It is a not easy task. For
all of us. It takes patience. In the morning, all teachers
are at the school and in the evening we are looking for
housing. A strenuous procedure.

The next days go by fast, since everything is new and I try to
process them. Bit by bit I get to know the schoolchildren, I spend
time with them and everything slowly goes into order.

Οι επόμενες μέρες περνούν γρήγορα, γιατί όλα είναι καινούρια και
προσπαθώ να τα επεξεργαστώ και να τα κάνω «δικά μου». Σιγά σιγά
γνωρίζω τα παιδιά του σχολείου, συναναστρέφομαι μαζί τους κι όλα
μπαίνουν σε μια σειρά.

School classroom in Ano Meria / Η τάξη του σχολείου στην Άνω Μεριά.

The children of Folegandros accepted us all teachers with wide
smiles and a lot of positive energy! They are used to having
different teachers every year. This is not something that they like
and it is many times in the school year that they mention this. For
months now, they have started to express their discomfort to the
fact that in a while they will not see us again and they will have
new teachers next year. These children have to start all over, again
and again. It will be a while until they meet their new teachers and
bond with them, as has happened with us. I cannot promise them
that I will be here again next year. These children need their teacher.
They do not care about ministries, formalities and procedures.

Τα παιδιά της Φολεγάνδρου μάς δέχτηκαν όλες τις δασκάλες αμέσως
με τα πλατιά τους χαμόγελα και την απίστευτη θετική ενέργεια που
έχουν! Το έχουν συνηθίσει κι αυτά να αλλάζουν κάθε χρόνο όλοι οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου τους. Δεν τους αρέσει και το αναφέρουν
συχνά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Ήδη από μήνες τώρα εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους που σε λίγο καιρό δε θα μας ξαναδούν και
του χρόνου θα έχουν άλλες δασκάλες. Όλα ξανά απ’ την αρχή γι’ αυτά
τα παιδιά. Θα περάσει καιρός μέχρι να γνωρίσουν τις καινούριες τους
δασκάλες και να δεθούν μαζί τους, όπως έγινε και με εμάς. Δεν μπορώ
να τους υποσχεθώ ότι θα είμαι ξανά εδώ του χρόνου. Τα παιδιά θέλουν
τη δασκάλα τους. Δεν καταλαβαίνουν από Υπουργεία και διορισμούς.

“

“

“

June 2018:

One more school year is slowly coming to an end. A good
year! With its highs and lows, but all in all a beautiful
year! Leaving Folegandros, I will keep within me the
amazing colours of the sky, the beautiful cats, the strong
winds, the authenticity and the love of the children…

Every year, I leave behind a piece of me. This will be my 9th
relocation as a teacher. And as of September, who knows where I
will end up at! I feel very lucky though. I get to work on something
that I have studied and that I love. Every single day I get in touch
with the children and this is a true driving force for me. This is
what I’ve always wanted, ever since I was little and I am happy I
made it. The children of Folegandros have sought me a lot. This
happens every year. If you’re open-minded enough, the children
can teach you a lot of things and you evolve as a person, without
even realising it.

Ιούνιος 2018:

Μία ακόμη σχολική χρονιά κοντεύει να τελειώσει. Μια καλή
χρονιά! Με τις καλές και τις δύσκολες στιγμές της, μα σίγουρα πολύ όμορφη! Από τη Φολέγανδρο θα πάρω μαζί μου τα
απίστευτα χρώματα του ουρανού, τις πανέμορφες γάτες, τα
πολλά μποφόρ αλλά και την αυθεντικότητα και την αγάπη
των παιδιών…

Κάθε χρόνο φεύγοντας αφήνεις πίσω ένα κομμάτι του εαυτού σου.
Αυτή θα είναι η 9η μετακόμισή μου ως δασκάλα. Και από Σεπτέμβρη
ποιος ξέρει πού θα βρεθώ! Νιώθω πολύ τυχερή όμως. Εργάζομαι πάνω
σε αυτό που αγαπώ και σπούδασα. Κάθε μέρα έρχομαι σε επαφή με
παιδιά κι αυτή είναι η κινητήριος δύναμη για μένα. Αυτό ήθελα από
πολύ μικρή και είμαι χαρούμενη που το κατάφερα. Έχω μάθει πάρα
πολλά πράγματα από τα παιδιά της Φολεγάνδρου. Έτσι γίνεται κάθε
χρόνο. Αν είσαι ανοιχτός, τα παιδιά σού μαθαίνουν πολλά πράγματα
και εξελίσσεσαι χωρίς να το καταλαβαίνεις!

Not all is easy in my profession. That, I know well. There can be
many times when I ponder about the future, thinking whether all
this that I have to go through every year, is actually worth it and
if my efforts will ever be rewarded or I will end up moving places
about Greece, with no fixed job place, with no safety net. Despite
all these difficulties that we all teachers face, however, I believe
that we all have a common baseline: our love for the children!

“
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Το Δημοτικό Σχολείο της Φολεγάνδρου είναι τριθέσιο. Επί της ουσίας
υπάρχουν τρεις εκπαιδευτικοί για 6 τάξεις, δηλαδή ο κάθε εκπαιδευτικός κάνει μάθημα παράλληλα σε δύο τάξεις. Στα μικρά μέρη, όπως
είναι η Φολέγανδρος, ο αριθμός των παιδιών δε δικαιολογεί να υπάρχει
ένας δάσκαλος για κάθε τάξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 40 παιδιά στο
σχολείο και κανένας μόνιμος εκπαιδευτικός. Είμαστε όλες οι δασκάλες,
καινούριες, και πρέπει όλα να γίνουν πολύ γρήγορα, για να μπορέσει το
σχολείο να λειτουργήσει από την αρχή χωρίς προβλήματα.

Μπορεί να μην είναι όλα ρόδινα στο επάγγελμα που έχω επιλέξει να
κάνω. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Μπορεί πολλές φορές να προβληματίζομαι για το μέλλον και να αναρωτιέμαι αν όλα αυτά που περνάω
τόσα χρόνια έχουν κάποιο νόημα κι αν θα ανταμειφθεί η προσπάθεια
που έχω κάνει ή αν θα τριγυρνώ για πάντα την Ελλάδα αδιόριστη χωρίς
καμία σιγουριά. Όμως παρ’όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε οι
εκπαιδευτικοί, πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε ως κοινό σημείο αναφοράς
ένα και μόνο ένα: την αγάπη μας για τα παιδιά!

“

The Folegandros elementary school is “tri-class”. This basically
means that there’s 6 teachers for 6 classes, so each teacher teaches
on parallel 2 classes. In small and isolated places, like Folegandros,
the small number of pupils does not justify one teacher per class.
At this time there’s 40 kids in the school and no permanent teacher.
We are all female teachers, new to the school, and everything
needs to be done quickly so that the school can operate from day
one, without problems.

Με το που φτάνω στο νησί ψάχνω αμέσως για σπίτι. Όπως και
όλοι οι συνάδελφοι. Δεν μπορώ να βρω εύκολα. Κανένας μας
δεν μπορεί να βρει εύκολα. Θέλει υπομονή. Το πρωί πρέπει
να είμαστε όλοι οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο και με το που
σχολάμε, ψάχνουμε για σπίτι. Μια ψυχοφθόρα διαδικασία.

“

“

In the words of the children!
Τα παιδιά γράφουν!

School courtyard in Ano Meria / Το προαύλιο του σχολείου στην Άνω Μεριά
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The elementary school pupils write about growing up in Folegandros.
Here you will read some of our favourite answers to the questionnaire
answered by the children especially for our Alφa Paper.
Τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου γράφουν για το πώς είναι να μεγαλώνεις στη Φολέγανδρο. Εδώ θα δείτε κάποιες από τις πιο αγαπημένες
μας απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν τα παιδιά για
το Alφa Paper.
What are your 3 top favourite foods?
Pasta, boiled wild greens (salad) and lamp on the spit
Ποια είναι τα τρία πιο αγαπημένα σου φαγητά;
Η μακαρονάδα, τα χόρτα (σαλάτα), και το αρνί στη σούβλα.
Describe your favourite extracurricular activity
I like to take care of my vegetable garden
Περίγραψε μια αγαπημένη σου εξωσχολική δραστηριότητα.
Να ασχολούμαι με το κηπάρι μου.
What would you like Santa to bring you for Christmas?
I don’t believe in Santa Claus!
Τι θα ήθελες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης για τα Χριστούγεννα;
Δεν πιστεύω στον Άγιο Βασίλη!
Describe your school in a few words.
My school is nice, big, it has a courtyard where we play basketball, a vegetable garden where
every year we plant trees. In general it is beautiful and if we have good teachers it is even better.
Περίγραψε με λίγα λόγια το σχολείο σου.
Το σχολείο μου είναι ωραίο και μεγάλο έχει ένα προάυλιο το οποίο έχει μια μπασκέτα, ένα κηπάρι
που φυτεύουμε κάθε χρόνο δέντρα. Γενικά είναι όμορφο και άμα έχεις και καλούς δασκάλους είναι
ακόμα καλύτερα.
Who is your best friend and why?
My best friend is George because we care for each other and we laugh a lot when we are together.
Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος και γιατί;
Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Γιώργος γιατί νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και γελάμε πολύ
όταν είμαστε μαζί.
Describe your house in a few words.
My house is big and it is painted white on the outside.
Περίγραψε με λίγα λόγια το σπίτι σου.
Το σπίτι μου είναι μεγάλο και είναι βαμμένο απέξω άσπρο.
What would you like to become when you grow up?
I would like to become a fisherman, because it is a very fascinating job, to fish with the nets, the
fishing rods and the longline, just like my grandfather does.
Tί θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Θα ήθελα να γίνω ψαράς γιατί είναι πολύ συναρπαστική δουλειά να ψαρεύεις με τα δίχτυα, τα
καλάμια ψαρέματος και με τα παραγάδια όπως ο παππούς μου.
If you didn’t live on Folegandros, where would you like to live and why?
I would like to live on another island, like Folegandros so that I can roam outside without fearing
that I will get lost or that someone will steal me. Generally on an island where I could be free,
as I am here.
Αν δεν ζούσες στη Φολέγανδρο πού θα ήθελες να ζούσες και γιατί;
Θα ήθελα να ζούσα σε ένα άλλο νησί σαν την Φολέγανδρο για να μπορώ να βγαίνω βόλτες χωρίς
να φοβάμαι ότι θα χαθώ και ότι θα με κλέψουν. Γενικώς σε ένα νησί που θα μπορούσα να είμαι
ελεύθερος σαν εδώ.
What would you do if you were Mayor of Folegandros for one day?
I would throw a party to celebrate.
Τι θα έκανες αν ήσουν Δήμαρχος του νησιού για μια μέρα;
Θε έκανα ένα γλέντι για να το γιορτάσω.
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A man with a vision
Ένας άνθρωπος με όραμα

25 YEARS ANEMOMILOS
The birth of an idea, the history of a building,
the course of a 25-year journey.

Behind Anemomilos was
the vision, behind the vision
was the determination and
behind all of these there
was the love and creativity
of one man, Dimitris Patelis,
who came to the island for
vacation in 1986 and fell in
love with this wild piece of
land on the edge of the cliff of
Folegandros. There he chose
to build, stone by stone, what is
today the Anemomilos. With a
lot of personal work, with little
available means, as there was
no infrastructure to support
extended construction work on the island -no service station, Agali
beach hasn’t had electricity yet.
Construction work began in 1991. The one and only windmill of Chora,
which gave its name to the hotel, was unfortunately already demolished
and therefore could not be spared. The earth and ground were difficult,
tough, sown with deep rooted rocks justifying the island’s Phoenician
name, «Phelekgundari», meaning «rocky earth». «Fournela» (dynamite)
was the only means of excavating them. Cement came with a privately
chartered boat, scaffolding and iron girders arrived in an adventurous
way as the truck got a flat tire shortly before entering the ship and from
the port of Folegandros to the construction site, they arrived loaded
atop a small Honda Civic car that grumbled. The people who helped
Anemomilos take its shape, all capable builders, most from Ano Meria,
like the unique stone-craftsman, mastro-Markos, Dimitrakos, Victor,
Antonis, Themis and Takis from Katerini and many others, hung from a
scaffolding 300 meters above sea level, painted, scraped away…
The architect Flora Nastouli has created the blueprints having in mind
the design of the Folegandros Kastro area, based on the mindset of the
Venetians, who, to shield themselves against the pirates, have built a
settlement with houses densely clustered, featuring tiny windows
towards the North, mimicing the fortification-like layout of a castle. In
this way, Anemomilos was stubbornly built on the edge of the same
cliff, its 17 studios connected with staircases, covered walkways and
cobble-stoned alleys, with the only difference of the extroversion of its
balconies, and the wide-opening windows that allow the Aegean light
and the warmth of the sunset colours to penetrate, especially since
there’s no pirates anymore!

Dimitris Patelis, a contractor
from Athens, materialised his
dream with a lot of personal
work. Leaving behind his life
in the Greek capital, Athens,
he brought his entire family
to the island. They became
Folegandrians by choice and
the initial two months of
the summer season turned
into four and later into five,
year after year. Bit by bit
the
swimming-pool
was
completed, the common
areas started taking shape,
our restaurant and bar were
created, as well as three big pergolas with a view of the infinite blue,
the cliff under the church of the Virgin Mary and the sunset. All without
exception with the personal care of the owners.
Anemomilos became a landmark of the island. Folegandros slowly
became a traveler’s favourite and people started talking about “the
hotel with the balconies overhanging the cliff”. This is something that
has given us great pride. And something that we take very seriously.
We want to become better, we owe it to the many visitors that entrust
us with their valuable holiday-time for all these years. We can only hope
that we are succeeding in this. Of course we couldn’t have done it alone.
To our side throughout the years are the people who, with their hard
work, support this business. We couldn’t have managed without the
devotion, the hard work and the effortless smile of the employees that
for so many years have worked in cleaning, maintaining, in the bar and
restaurant and the service. Frontline employees or “rear guard” ones,
their work less or more evident, all of them however, irreplaceable
parts of a cause, our cause, which is no other than to offer only the best
service focusing on the special requirements of each and every guest.
Anemomilos is not only a building. It timidly took its form as a simple
idea, was built stone by stone from one man who envisioned a hotel
that literally hangs at the edge of a cliff, a family business, on one of the
most beautiful and more authentic islands of Aegean.
Building the pergolas and the common area around the pool
Διαμορφώνοντας τις πέργκολες και τον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας

1991:

Anemomilos starts to take shape on the edge of the cliff.
Ο Ανεμόμυλος αρχίζει και παίρνει μορφή στην άκρη του βράχου.
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H κατασκευή ολοκληρώθηκε
μέσα σε μόλις 22 μήνες
Construction work was completed
within just 22 months

25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
Η γέννηση μιας ιδέας, η ιστορία ενός κτιρίου,
η πορεία μιας διαδρομής 25 χρόνων
Πίσω από τον Ανεμόμυλο υπήρξε το όραμα, πριν από το όραμα
υπήρξε το πείσμα, και πριν από αυτά υπήρξε η αγάπη και η δημιουργικότητα ενός ανθρώπου, του Δημήτρη Πατέλη, που ήρθε στο
νησί για διακοπές το 1986 και ερωτεύτηκε αυτό το άγριο κομμάτι
γης στην άκρη του βράχου της Φολεγάνδρου. Εκεί επέλεξε να χτίσει, πέτρα την πέτρα, αυτό που σήμερα είναι ο Ανεμόμυλος. Με πολλή,
προσωπική δουλειά, με ελάχιστα διαθέσιμα μέσα μιας και στο νησί δεν
υπήρχαν ανεπτυγμένες υποδομές για εργασίες δόμησης, δεν υπήρχε
καν πρατήριο καυσίμων, η παραλία της Αγκάλης δεν είχε ακόμα ηλεκτροδοτηθεί.

Σκληρή δουλειά...
Hard work…

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1991. Ο μοναδικός Ανεμόμυλος της Χώρας,
που έδωσε το όνομά του στο ξενοδοχείο, είχε δυστυχώς ήδη γκρεμίσει και έτσι δυστυχώς δεν διασώθηκε. Η γη, δύσκολη, σκληρή, σπαρμένη με βαθιά ριζωμένα βράχια, που δικαιολογούν το Φοινικικό όνομα
της Φολεγάνδρου, “Phelekgundari”, που σημαίνει “βραχώδης γη”. Τα
“φουρνέλα” (δυναμίτιδα) ήταν το μοναδικό μέσο εξόρυξης τους. Τσιμέντο ήρθε με ιδιωτικά ναυλωμένο καράβι, οι σκαλωσιές και τα σίδερα
έφτασαν με περιπετειώδη τρόπο μιας και το φορτηγό έπαθε λάστιχο
λίγο πριν να μπει στο καράβι και έτσι από το λιμάνι της Φολεγάνδρου
ως την οικοδομή, έφτασαν φορτωμένες σε ένα μικρό Honda Civic που
αγκομαχούσε. Οι άνθρωποι που βοήθησαν τον Ανεμόμυλο να πάρει
μορφή, ικανοί οικοδόμοι, οι περισσότεροι από την Άνω Μεριά, ο μαστρο-Μάρκος μοναδικός τεχνίτης της πέτρας, ο Δημητράκος, ο Βίκτωρας, ο κυρ-Αντώνης, ο Θέμης και ο Τάκης από την Κατερίνη και άλλοι
πολλοί, κρεμάστηκαν από σκαλωσιές 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα,
πελέκησαν, έχτισαν, έβαψαν…

Ο Ανεμόμυλος έγινε με τα χρόνια σημείο αναφοράς για το νησί. Η Φολέγανδρος μόλις άρχιζε να χτίζει τη φήμη της στη συνείδηση των ταξιδιωτών και όλο και περισσότερος κόσμος μιλούσε για “εκείνο το ξανοδοχείο με τα μπαλκόνια που κρέμονται στο γκρεμό”. Αυτό είναι κάτι
που ανέκαθεν μας έκανε υπερήφανους. Και φυσικά λαμβάνουμε πολύ
σοβαρά αυτήν ακριβώς την αναγνωρισιμότητα. Θέλουμε να γινόμαστε
καλύτεροι, το οφείλουμε στους τόσους και τόσους επισκέπτες που εδώ
και χρόνια μας εμπιστεύονται τον εξαιρετικά πολύτιμο χρόνο των διακοπών τους. Ελπίζουμε να τα καταφέρνουμε. Φυσικά όχι μόνοι μας.
Στο πλάι μας μέσα στα χρόνια, οι άνθρωποι που με τη δουλειά τους στήριξαν την επιχείρηση αυτή. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς την αφοσίωση, τη σκληρή δουλειά αλλά και το χαμόγελο των ανθρώπων που
εργάζονται στα πόστα της καθαριότητας, της συντήρησης, του εστιατορίου, του μπαρ και του σέρβις. Εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής ή και
των μετόπισθεν, που η δουλειά τους μπορεί να φαίνεται ή και όχι, όλοι
όμως αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια του σκοπού μας, που δεν είναι άλλος από το να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες με
έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επισκέπτη.
Ο Ανεμόμυλος είναι κάτι περισσότερο από ένα κτίριο. Ξεκίνησε δειλά
ως μια ιδέα, χτίστηκε πέτρα την πέτρα από τον άνθρωπο που οραματίστηκε ένα ξενοδοχείο που στην κυριολεξία κρέμεται στην άκρη του
βράχου, μια επιχείρηση οικογενειακή, σε ένα από τα ομορφότερα και
πιο αυθεντικά νησία του Αιγαίου.

Η αρχιτέκτονας Φλώρα Ναστούλη έφτιαξε τα σχέδια έχοντας στο μυαλό της την εικόνα του Κάστρου της Φολεγάνδρου, και τη λογική των
Ενετών, που για να προστατευτούν από τους πειρατές, έχτισαν έναν οικισμό με σπίτια μπλεγμένα μεταξύ τους, με απειροελάχιστα παράθυρα
που ανοίγουν στον Βορρά, ώστε να μιμηθούν την οχυρωματική δομή
ενός κάστρου. Έτσι, ο Ανεμόμυλος, χτίστηκε πεισματικά στην άκρια του
ίδιου γκρεμού, τα 17 δωμάτιά του ενώνονται με ένα σύμπλεγμα από
σκάλες, στεγάδια και πλακόστρωτα, με μόνη διαφορά, την εξωστρέφεια των μπαλκονιών του, τα μεγάλα ανοίγματα στα παράθυρα, που
επιτρέπουν στο φως του Αιγαίου και στη ζεστασιά του ηλιοβασιλέματος να τα πλημμυρίζει μιας και δεν υπάρχουν πια πειρατές!
Ο Δημήτρης Πατέλης, κατασκευαστής από την Αθήνα, έκανε το όνειρό
του πραγματικότητα με συνέπεια και πολλή δουλειά. Άφησε πίσω του
τη ζωή στην πρωτεύουσα και έφερε ολόκληρη την οικογένειά του στο
νησί. Φολεγάνδριοι από επιλογή λοιπόν και σιγά σιγά, οι δύο μήνες σαιζόν έγιναν τέσσερις και στη συνέχεια πέντε, κατασκευάστηκε η πισίνα
μας, διαμορφώθηκε ο περιβάλλοντας χώρος, φτιάχτηκαν εστιατόριο
και μπαρ καθώς και τρεις μεγάλες πέργκολες με θέα το απέραντο γαλάζιο, τον βράχο της Παναγίας και το ηλιοβασίλεμα. Όλα ανεξαιρέτως με
την προσωπική εργασία του ιδιοκτήτη.

The Anenomilos pool built around the natural existing rock
Η πισίνα του Ανεμόμυλου με τον φυσικό βράχο
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Cornelia Pateli, together with the first Anemomilos cats, resting
on the reception entrance after a hard day’s work
Η Κορνηλία Πατέλη, συντροφιά με τις πρώτες γάτες του Ανεμόμυλου,
ξαποσταίνει στην πόρτα της ρεσεψιόν ύστερα από πολλή δουλειά

AnemomilosApartments.com
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Meet the Anemomilos Crew
Γνωρίστε την ομάδα του Ανεμόμυλου

Have you ever wondered how things work
in the background of a hotel?

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς λειτουργούν τα
πράγματα στο παρασκήνιο ενός ξενοδοχείου;

These are the people who work long hours
to ensure that you receive only the best
service, care and personal attention to your
holiday needs.

Αυτοί είναι οι άνθρωποι που εργάζονται πολλές
ώρες για να εξασφαλίσουν ότι λαμβάνετε μόνο
την καλύτερη εξυπηρέτηση, φροντίδα και
προσωπική προσοχή στις διακοπές σας.

We are proud to present our amazing
Anemomilos Crew! The people behind the
scenes.

Υπερήφανα σας παρουσιάζουμε την
καταπληκτική μας ομάδα ! Τους ανθρώπους
πίσω από τα παρασκήνια.

Thank you:

Σας ευχαριστούμε πολύ:

Emy, Didi, Leszek, Nevena, Maka, Alex,
Vassilis, Sashko and Panagiotis.
Three crew members missing from photo...
Yiorgos, Effie & Andreas: welcome
to the tream!
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Emy, Didi, Leszek, Nevena, Maka, Alex,
Βασίλη, Sashko και Παναγιώτη.
Τρία μέλη της ομάδας λείπουν από τη
φωτογραφία... ο Γιώργος, η Έφη και ο Ανδρέας:
καλώς ήρθατε στην ομάδα!

AnemomilosApartments.com
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ANEMOMILOS

Boutique Hotel
Proud to be recognised for our unique aesthetics and our
services by the Hellenic Chamber of Hotels and to receive
the official Boutique Hotel Seal
Είμαστε περήφανοι για την αναγνώριση της μοναδικής
αισθητικής και των υπηρεσιών μας από το Ξενοδοχειακό
Επιμελητήριο Ελλάδος και την απόκτηση
της πιστοποίησης Boutique Hotel
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Τέχνη

Constantinos
Papamichalopoulos

Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος
The Greek visual artist, supporter of a free, borderless art,
spends his summer on Folegandros and draws inspiration
from the island.
Ο Έλληνας εικαστικός, υπέρμαχος της τέχνης δίχως
στεγανά, περνάει τα καλοκαίρια του στη Φολέγανδρο και
αντλεί έμπνευση από αυτή.

A conversation with Constantinos Papamichalopoulos easily shows that he is
a man deeply knowledgable in art, politics and history.

Μία συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο εύκολα αποκαλύπτει πως
είναι ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση της τέχνης, της πολιτικής και της ιστορίας.

What is certain is that you won’t ever feel bored in any kind of conversation
with him. What’s challenging is to filter his words and manage to incorporate
them in an article such as this one, while doing justice to his diverse personality.

Το σίγουρο είναι ότι ποτέ και σε καμία συζήτηση μαζί του δεν θα πλήξεις. Η πρόκληση
είναι να φιλτράρεις τα λόγια του και να καταφέρεις τα συμπτύξεις σε ένα άρθρο όπως
αυτό εδώ, αποδίδοντάς δικαιοσύνη στην πολυσχιδή προσωπικότητά του.

This face is easily recognisable in many of his paintings and he himself admits
that self-portraits are almost inevitable, not only because each of us has a deep
knowledge of our own features but also because the artist himself is a model
available at all times.

Η εμφάνισή του είναι αυτό που θα αποκαλούσε κανείς ποιητικά “καλλιτεχνική”, τα
μαύρα στρογγυλά γυαλιά του πλαισιώνουν ένα έξυπνο και σπινθηροβόλο βλέμμα
ενώ τα ρούχα του κινούνται σχεδόν πάντα στους τόνους του μαύρου, προτάσσοντας
ακόμα περισσότερο τα ιδιαίτερα φωτεινά χαρακτηριστικά του προσώπου του.
Το πρόσωπο αυτό, θα το αναγνωρίσει κανείς εύκολα σε πολλά από τα έργα του και
ο ίδιος παραδέχεται ότι η αυτοπροσωπογραφία είναι σχεδόν αναπόφευκτη όχι μόνο
γιατί ο καθένας μας έχει μία βαθιά επίγνωση των ίδιων του των χαρακτηριστικών αλλά
και επειδή ο ίδιος ο καλλιτέχνης αποτελεί και το πιο διαθέσιμο μοντέλο σε όλες τις
χρονικές στιγμές.

At first glance his work reveals a strong influence from Byzantine and Japanese
art. Video games have also played an important part in his work. The colour
gold rules the canvas, the seas and plants bring a Japanese papyrus in mind.
His liking of video games also has a large influence on his work. Characters look
as if they have jumped out of Frankensteins’ notes, disassembled, with gears
and screws jumping around, revealing the insides of human-like cyborgs.

Μια πρώτη ματιά στο έργο του αποκαλύπτει έντονες επιδράσεις από την Βυζαντινή
αλλά και την Ιαπωνική τέχνη. Το χρυσό κυβερνά τον καμβά, η θάλασσα και τα φυτά
θυμίζουν Ιαπωνέζικο πάπυρο. Μεγάλη επίδραση έχει ασκήσει στο έργο του και η
επαφή με τα βιντεοπαιχνίδια. Τα πρόσωπα μοιάζουν σαν να έχουν ξεπηδήσει από τα
σημειωματάρια του Φρανκενστάιν, οι μορφές αποσυντεθειμένες, γρανάζια και βίδες
ίπτανται και αποκαλύπτουν τι κρύβεται στο εσωτερικό ανθρωπόμορφων cyborgs.

Exhibitions of Contantinos Papamichalopoulos’ work have been hosted in the
National Archaeo-logical Museum, the Museum of Greek Folk Art, while his
latest exhibition entitled “My power, the love of the people”, was hosted in the
Vorres Museum. He is currently preparing one more exhibi-tion for 2018, this
time in the Byzantine Museum of Athens.

Ατομικές εκθέσεις του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου έχουν φιλοξενηθεί
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και σε
άλλους χώρους, ενώ η τελευταία του έκθεση με τίτλο “Ισχύς μου η αγάπη του λαού”,
φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Βορρέ. Το 2018 ετοιμάζει μία ακόμα έκθεση στο Βυζαντινό
Μουσείο της Αθήνας.

His appearance is what one would poetically call “artistic”: a pair of black, round
glasses framing his smart, sparkling eyes while his clothes, usually in black
tones, exaggerate his vibrant facial characteristics.
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Τέχνη

Κωνσταντίνος
Παπαμιχαλόπουλος
E. Το έργο σου στο σύνολό του μοιάζει να έχει αρκετά
στοιχεία -όπως π.χ. το χρυσό του Βυζαντίου ή τις
Ιαπωνικές μορφές- που ενδεχομένως βρίσκει κανείς σε
εικαστικές αναπαραστάσεις άλλων πολιτισμών. Θεωρείς
πως είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιου είδους
εντοπιότητα στην τέχνη και πού εντοπίζεται αυτή;

Q. Your work in its entirety seems to have a lot of elements (such as for example the Byzantine gold or the
Japanese characters- which someone might find in visual representations of other cultures. Do you think that
demonstrating some sort of localization is important in
art and where should that be embedded?
Localization - or issues of “Greekness” that have troubled Greece for decades is for
some time now a secondary issue. When Rembrandt painted his crucifixions he
used to dress his models in turbans and galligaskins due to the orientalism which
was very popular at the time. Yet nobody dares to say that Rembrandt wasn’t
“Dutch” enough. The same goes for Hokusai, the highest example of Japanese art,
whose practices could be described as highly anti-Japanese: he didn’t follow by
means of copying any of the masters before him, his work was based on natural
observation and he incorporated the linear perspective into his works reborrowing whatever he admired in, at the time, imported western art. Whatever a Greek
painter now creates is inevitably part of the future history of Greek art. Whether he
decides to put Stan Smith or tsarouchi (*traditional greek shoe) shoes in his work
is of no importance.

Q. In your work we commonly recognize characters with
your own facial features -sometimes in a disassembled
form. Is there perhaps some kind of self-deprecating
symbolism to be found there?
The most convenient model for a painter is his own self. Self-portrait painting has
a long tradition: from Dürer, Rembrandt and Caravaggio with his (self ) decapitations (as Goliath in the hands of victorious David and as Oloferne at the mercy of
Judith) to Chuck Close and Lucas Samaras.
One more reason to paint self-portraits is that one can mock his own self and by
doing so, can avoid the ephemeral casuistry as would happen had he chosen to
depict an easy target, for example an insufficient and fatal politician or something
of the kind.

Q. Have video games played a part in your work?
They have. A part of tremendous, capital importance. Video games have opened
up my eyes to a pop culture in which, unlike anything before, a huge wealth, an
unfathomable depth and an incomparable influence in collective consciousness
can be found. They are a shift of example, the full extent of which we are not
yet able to recognize. The “Large Golden Room” which I have showcased at the
“Bathhouse of the Winds” (of the Museum of Greek Folk Art) in downtown Athens,
“Talos” at the Athens National Archaeological Museum, or my most recent exhibition at the Vorres Museum would never have been materialized, hadn’t I been
acquainted with the experience of video games.
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Q. Who or what was “Talos” and how can he be connected to the contemporary cyborg?
Ever since the ancient times, the imagery of the Artificial Man had been based on
an imaginary and symbolic level. From a certain point onwards though, this imagery is now grounded on a level of reality, of the already existent or the potentially
plausible.

Q. You have lived in the Netherlands. How come you
returned to Greece?
Because, at least for us, living abroad was debunked. For instance, in order for
a four-membered-family to make ends meet in Amsterdam, they should have a
monthly income of €3500. In order to enjoy the lifestyle we currently enjoy in
Greece, more than €8000 or even €10.000 would have been required. The ideal,
at least for us, would be to live in Greece and receive income (also) from abroad.

Q. What is your relationship with Folegandros? Has the
island found its place in your work?
I first visited Folegandros in 2003 during Christmas. You could walk around all day
alone in Hora, as if it were your living room -a perfect place to read, work and
meditate.
In painting, things are integrated bit by bit and in their own time. Already in 2006,
having already done some sketches of the little houses and yards of Hora, I put
together an exhibition homage to Georgios Viziinos (*Greek author). Currently lots
of seas, all kinds of floating vessels, or hybrids of fish and boats spring up from my
paintings.

Q. How do you spent an average day in Folegandros?
What would you recommend to a visitor?
Folegandros is exquisite from the moment the first light breaks. It feels amazing
to wake up early in the morning and walk up to the church of Panaghia or to
take your book and go for a cup of tea at Anemomilos Apartments with its supreme view or to Nichola’s Place underneath the tent. Later in the day, one can
go for a swim down in Vardia beach or the port of Karavostassis. Especially early
in the morning, it feels incomparably quiet. At midday you can enjoy a perfect
nap underneath the tamarisk trees and under the sun - Folegandros is so safe and
quiet. Almost anywhere you go for a meal, day or night in Folegandros, from the
camping down in Livadi to Hora and Any Meria, it will be a calm and splendidly
nice experience. You can enjoy the sunset, walk inside the Kastro or enjoy your late
night drink at Aquarius cafe, watching people go by.

AnemomilosApartments.com

Η εντοπιότητα - ή ζητήματα ελληνικότητος που έχουν ταλαιπωρήσει την Ελλάδα
για δεκαετίες - είναι προ πολλού ένα ζήτημα τριτεύον. Ο Rembrandt όταν
ζωγράφιζε σταυρώσεις έντυνε τα μοντέλα του με τουρμπάνια και σαλβάρια λόγω
οριενταλισμού που ήταν τότε του συρμού. Ουδείς διανοείται να πει όμως πως
ο Rembrandt δεν ήταν «ολλανδικός». Το ίδιο και ο Hokusai, ύψιστο υπόδειγμα
ιαπωνικής τέχνης του οποίου η πρακτική ήταν ό,τι πιο αντι-ιαπωνικό: δεν
ακολουθούσε δια της αντιγραφής κανένα πρότερο δάσκαλό του, εργαζόταν εκ
του φυσικού και ενέταξε την γραμμική προοπτική στα έργα του παίρνοντας ως
αντιδάνεια ό,τι θαύμαζε από την εισαγόμενη τότε δυτική τέχνη. Ό,τι δημιουργεί
ένας Έλληνας ζωγράφος τώρα είναι μοιραίως μέρος της μελλοντικής ιστορίας της
ελληνικής τέχνης. Το αν θα φοράει στα έργα του Stan Smith ή τσαρούχια δεν έχει
σημασία.

E. Συχνά στα πρόσωπα του έργου σου αναγνωρίζουμε
τη δική σου μορφή και μάλιστα πολλές φορές σε
μία αποσυντεθειμένη απεικόνιση. Υπάρχει εδώ
ενδεχομένως κάποιος αυτοσαρκαστικός συμβολισμός;
Το πιο βολικό μοντέλο ενός ζωγράφου είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Υπάρχει μια
μακρά παράδοση αυτοπροσωπογραφιών: από τον Dürer, τον Rembrandt και
τον Caravaggio με τους (αυτο)αποκεφαλισμούς του - ως Γολιάθ στα χέρια του
νικηφόρου Δαυίδ κι ως Ολοφέρνης στο έλεος της Ιουθίδ - μέχρι τον Chuck Close
και τον Λουκά Σαμαρά.
Ένας επιπλέον λόγος του να αυτοπροσωπογραφείται κανείς είναι το ότι μπορεί
να διακωμωδεί τον εαυτό του και να αποφεύγει την εφήμερη περιπτωσιολογία
όπως αν απεικόνιζε έναν εύκολο στόχο πχ έναν ανεπαρκέστατο και μοιραίο
πρωθυπουργό ή κάτι άλλο σχετικό.

E. Τι ρόλο έπαιξαν τα βιντεοπαιχνίδια στο έργο σου;
Τεράστιο, κεφαλαιώδους σημασίας. Τα βιντεοπαιχνίδια μου άνοιξαν εκ νέου τα
μάτια σε μια λαϊκή (pop) κουλτούρα η οποία όμως έχει τεράστιο πλούτο, ένα
βάθος απροσμέτρητο και μια επιρροή στο συλλογικό ασυνείδητο που ξεπερνά
κάθε προηγούμενο. Είναι μια αλλαγή παραδείγματος της οποίας την πλήρη
έκταση και το εύρος ακόμη δεν είμαστε αρκούντως ικανοί να αναγνωρίσουμε. Το
Μεγάλο Χρυσό Δωμάτιο που εξέθεσα στο Λουτρό των Αέρηδων του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, ο Τάλως του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών
ή η πιο πρόσφατη έκθεσή μου στο Μουσείο Βορρέ δεν θα συνέβαιναν ποτέ αν
δεν είχα την εμπειρία των βιντεοπαιχνιδιών.

E. Ποια είναι σχέση σου με τη Φολέγανδρο; Έχει βρει το
νησί θέση στο έργο σου;
Φολέγανδρο πρωτοπήγα Χριστούγεννα του 2003. Μπορούσες να περπατάς όλη
μέρα ολομόναχος στη Χώρα σα να είναι σαλόνι σου - ιδανικό μέρος και εποχή για
διάβασμα, εργασία και περισυλλογή.
Στη ζωγραφική τα πράγματα εντάσσονται σιγά σιγά και στον κατάλληλο χρόνο.
Ήδη το 2006, αφού είχα κάνει ορισμένα προσχέδια από οικίσκους και αυλές
της Χώρας, έφτιαξα ζωγραφιές για μιαν έκθεση-αφιέρωμα στον Βιζυηνό. Πλέον
αναφύονται θάλασσες, πάσης φύσεως πλεούμενα ή υβρίδια ψαριών και πλοίων
στις ζωγραφιές μου.

E. Πώς περνάει μία τυπική σου μέρα στη Φολέγανδρο,
τι θα πρότεινες σε έναν επισκέπτη;
Η Φολέγανδρος είναι εξαίσια από το πρώτο φως της. Είναι τέλειο να σηκώνεται
κανείς νωρίς για να ανηφορίσει στην Παναγία ή να πάει για τσάι και διάβασμα στον
Ανεμόμυλο με την εξαίσιά του θέα ή στον Πόντιο κάτω από την καλαμωτή. Κατόπιν
μπορεί να κατηφορίσει για μπάνιο στη Βάρδια ή στον Καραβοστάση. Ιδίως πρωί
πρωί έχει μια ηρεμία απίστευτη. Το δε μεσημέρι μπορεί κανείς να απολαύσει έναν
έκτακτο ύπνο κάτω από τον ήλιο και τα αρμυρίκια - είναι τόσο όμορφη, ήσυχη και
ασφαλής η Φολέγανδρος άλλωστε. Σχεδόν όπου και αν φας μεσημέρι ή βράδυ
στη Φολέγανδρο - από το camping στο Λιβάδι μέχρι τη Χώρα και την Άνω Μεριά
- θα είναι μια ήρεμη και εξόχως ευχάριστη εμπειρία. Μπορείς να απολαύσεις το
ηλιοβασίλεμα, να περπατήσεις μέσα στο Κάστρο ή να απολαύσεις κατόπιν το ποτό
σου μέχρι το ξημέρωμα πχ στο πέρασμα του Υδροχόου.

E. Ποιος ή τι ήταν ο “Τάλως” και πώς συνδέεται με το
cyborg του σήμερα;
Από την αρχαιότητα η εικόνα του Τεχνητού Ανθρώπου ήταν βασισμένη στο
επίπεδο του φανταστικού και του συμβολικού. Από ένα σημείο όμως και έπειτα η
εικόνα αυτή εδράζεται πλέον στο επίπεδο του πραγματικού, του ήδη υπαρκτού ή
του δυνητικώς υλοποιήσιμου.

E. Έχεις ζήσει στην Ολλανδία. Γιατί επέστρεψες στην
Ελλάδα;
Διότι απομυθοποιήθηκε, για εμάς τουλάχιστον, το εξωτερικό. Επί παραδείγματι,
για να φυτοζωεί απλώς μια τετραμελής οικογένεια στο Amsterdam, θα πρέπει να
έχει μηνιαίο εισόδημα €3500. Για να κάνει δε τη ζωή που απολαμβάνουμε στην
Ελλάδα θα χρειαζόταν πάνω από €8000, ίσως και €10000. Το ιδεώδες, για εμάς
τουλάχιστον, είναι να ζει κανείς Ελλάδα και να έχει έσοδα (και) από το εξωτερικό.
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Folegandros in Your Words

Η δική σας Φολέγανδρος

The things about the
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The young author
Ο μικρός συγγραφέας

Mr. Fluffy doesn’t really like to get petted. He is a dark
sits down a lot.

brown cat and he is very fluffy. He

try to pet him he will bite you
Mr. Whiskers is a white cat that has cute eyes but if you
goes all over the island. One time, I
or scratch you. He doesn’t just stay at Anemomilos, he
is a black cat with one eye. She is
saw him all the way on the other side of Chora. Maria
sometimes she walked away once
different from Miss Maria. Maria likes being petted but
She likes to drink water out of the
when I tried to pet her. She hangs out all over the hotel.
pool. Sometimes you don’t really see her. She is sneaky.
you’ll know which one is Mr.
Copycat is like Mr. Whiskers but look at his eyes! And then
cuter. And he has a different outline
Whiskers and which one is Copycat! Mr. Whiskers’ eyes are
the lower terrace in Anemomilos near
on the body. Copycat really goes only on the garden on
the checkers table. And he likes the pool.
at. He is scared. If you try to
Copycat Jr. is like Copycat. He has the same eyes as Copyc
over the place when he gets mad.
pet him, he jumps and runs. He likes the rocks. He runs all
pet him. Sometimes cats don’t like
Once he scratched me on the leg! I was just trying to
you to pet them.
roams around sometimes. When
Stripes is a gray and white cat who sits sometimes and
goodbye. He is very quiet when you pet
you’re about to leave the island, he comes out to say
him. He is a calm cat.
hangs around the flower. He is scared
Stripes’ twin is just like Stripes but skinnier. He usually
too.
from people. They jump onto the
The cats work together on secret missions. To get away
Their secret spot is behind the leaves
rocks on the cliff side and then you can’t catch them.
of the pretty plants on the terrace.
He made a funny face by sticking
Sometimes the cats make funny faces like Mr. Fluffy.
his tongue out.
g out.

her. Just hangin
The cats stick together as a group. They usually are toget
The cats and me are best friends.

The End
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Στον κύριο Φουντωτό δεν αρέσει και πολύ να τον
χαϊδεύουν. Είναι ένας σκούρος καφέ γάτος και
είναι πολύ φουντωτός. Είναι πολύ συχνά καθιστός.
Ο κύριος Μουστάκιας είναι ένας λευκός γάτος που
έχει χαριτωμένα μάτια αλλά αν προσπαθήσεις να τον
χαϊδέψεις θα σε δαγκώσει ή θα σε γρατζουνίσει. Δεν
μένει μόνο στον Ανεμόμυλο, κυκλοφορεί παντού στο
νησί. Κάποια φορά, τον είδα πολύ μακριά, στην άλλη
άκρη της Χώρας! Η Μαρία είναι μία μαύρη γάτα που
έχει ένα μάτι. Είναι άλλη γάτα από τη Δεσποινίδα
Μαρία. Στη Μαρία αρέσει να τη χαϊδεύουν αλλά
κάποιες φορές με παράτησε κι έφυγε όταν προσπάθησα
να τη χαϊδέψω. Αράζει παντού στο ξενοδοχείο. Της
αρέσει να πίνει νερό από την πισίνα. Καμιά φορά
πραγματικά σχεδόν δεν την βλέπεις. Είναι πονηρή.
Ο Σωσίας είναι σαν τον κύριο Μουστάκια αλλά για
δες τα μάτια του! Και μετά σίγουρα θα ξέρεις ποιος
είναι ο Σωσίας και ποιος ο κύριος Μουστάκιας! Τα
μάτια του κυρίου Μουστάκια είναι πιο χαριτωμένα.
Και έχει διαφορετικό περίγραμμα σώματος. Ο Σωσίας
στην πραγματικότητα κινείται μόνο στον κήπο
και στην κάτω βεράντα του Ανεμόμυλου, εκεί που
βρίσκεται το σκάκι. Kαι του αρέσει η πισίνα.
Ο Σωσίας Τζούνιορ είναι σαν τον Σωσία. Έχει τα
ίδια μάτια με τον Σωσία. Είναι φοβιτσιάρης. Αν
προσπαθήσεις να τον χαϊδέψεις, φεύγει με έναν
πήδο. Του αρέσουν τα βράχια. Τρέχει πάνω κάτω
όταν τρομάζει. Μια φορά με γρατζούνισε στο πόδι!
Προσπαθούσα απλώς να τον χαϊδέψω. Καμιά φορά οι
γάτες δεν θέλουν να τις χαϊδεύεις.
Ο Ριγωτός είναι ένας γκρι και λευκός γάτος
που κάποιες φορές κάθεται και κάποιες φορές
τριγυρίζει. Όταν ετοιμάζεσαι να φύγεις από το
νησί, έρχεται να σε αποχαιρετίσει. Είναι πολύ
ήσυχος όταν τον χαϊδεύεις. Είναι ένας ήρεμος
γάτος.
Ο δίδυμος του Ριγωτού είναι σαν τον Ριγωτό αλλά
πιο αδύνατος. Συνήθως αράζει κοντά στα λουλούδια.
Είναι φοβιτσιάρης.
Οι γάτες συνεργάζονται σε μυστικές αποστολές.
Για να ξεφύγουν από τους ανθρώπους. Πηδούν στους
βράχους στην άκρη του γκρεμού και έτσι δεν μπορείς
να τις πιάσεις. Η κρυψώνα τους είναι πίσω από τη
φυλλωσιά των όμορφων λουλουδιών στη βεράντα.
Καμιά φορά οι γάτες κάνουν αστείες γκριμάτσες όπως
ο κύριος Φουντωτός. Μια φορά έκανε μια γκριμάτσα
βγάζοντας τη γλώσσα του έξω.
Οι γάτες μένουν ενωμένες σε ομάδες. Συνήθως
κάθονται μαζί. Και απλώς αράζουν.
Οι γάτες κι εγώ είμαστε κολλητοί φίλοι.

ΤΈΛΟΣ
Fotini, the cat (or Mr Fluffy)!
Η Φωτεινή (ή ο Κύριος Φουντωτός)!

* Send your unique story to mystory@anemomilosapartments.com for a chance to be featured in next season’s “ALΦΑ Paper”
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* Στείλτε την ιστορία σας στο mystory@anemomilosapartments.com και ίσως είναι η δική σας εκείνη που θα συμπεριληφθεί στην επόμενη έκδοση του “ALΦΑ Paper”.
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Folegandros through the lens
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Η Φολέγανδρος μέσα από το φακό

Alexis Sideris

Alexis Sideris

Folegandrian

KARPOUZENIA PIE
Ingredients Method
2kg sieved watermelon flesh
2 waterglasses of sugar
800gr self-raising flour
Some cinnamon
and carnation (powder)
A bit vanilla flavour powder
Half a waterglass of honey
Some olive oil to bake
Sesame

You start by stirring the watermelon together with the rest of the
ingredients and the flour. You, then,
oil the baking pan and sprinkle a bit
of sesame on the bottom. After that,
you pour the mixture in the pan,
adding a bit of olive oil on top and
sprinkling generously with sesame.
Bake at 180 C for at least 3 hours
until brown. When out of the oven,
pour at least half a kilo of honey
while it’s still warm.
o

H Φολεγανδρίτικη

ΚΑΡΠΟΥΖΈΝΙΑ

Nafsika Lizardou
Anargyros Dekavallas

Υλικά Εκτέλεση
2 κιλά στραγγισμένη
ψίχα καρπουζιού
2 ποτήρια του νερού ζάχαρη
800 γρ. αλεύρι
που φουσκώνει μόνο του
Λίγη κανέλλα και
γαρίφαλο (τριμμένα)
1 βανίλια
Μισό ποτήρι του νερού μέλι
Λάδι για το ψήσιμο
Σουσάμι

Ξεκινώντας, ανακατεύτε την ψίχα από
το καρπούζι με τα υπόλοιπα υλικά
και το αλεύρι. Κατόπιν, λαδώνετε
το ταψί και το πασπαλίζετε με λίγο
σουσάμι και στη συνέχεια απλώνετε
το μείγμα, ρίχνοντας λίγο λάδι και
πασπαλίζοντας με άφθονο σουσάμι.
Ψήνετε στον φούρνο για τουλάχιστον
3 ώρες μέχρι να ροδίσει, σε
θερμοκρασία περίπου 180οC. Όταν
ροδίσει, τη βγάζετε και όσο είναι
ζεστή, την περιχύνετε με τουλάχιστον
μισό κιλό μέλι.
Anargyros Dekavallas
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