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Πέθανε ο ηθοποιός 
Γιάννης Θωμάς
ΠΈΘΑΝΈ σε ηλικία 77 ετών ο ηθοποιός Γιάννης 
Θωμάς, ένας άνθρωπος του θεάτρου κυρίως. Ο 
Γιάννης Θωμάς, με καταγωγή από την Έδεσσα, είχε 
συνδεθεί πολύ με την πόλη των Ιωαννίνων και 
ανθρώπους της. 
https://typos-i.gr/article/pe8ane-o-h8opoios-
giannhs-8wmas

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε

Δεν… προσγειώνονται 
στην Ήπειρο
ΠΟΣΟΥΣ επιβάτες από τις έξι κύριες χώρες 
αεροπορικών αφίξεων στην Ελλάδα, υποδέχεται η 
ευρύτερη Ήπειρος; Η απάντηση δεν είναι… εντυ-
πωσιακή, ενώ για την περίπτωση του αεροδρομίου 
Ιωαννίνων είναι μάλλον απογοητευτική.
https://typos-i.gr/article/den-prosgeiwnontai-sthn-
hpeiro

Πρόστιμο σε δεξίωση 
στην Πρέβεζα
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 ευρώ σε δεξίωση στην Πρέβεζα 
επέβαλε η αστυνομία χτες Σάββατο, σε επιχείρηση 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, για υπέρβαση του 
ορίου παρευρισκομένων.
https://typos-i.gr/article/prostimo-se-de3iwsh-
sthn-prebeza

Κινητοποιήσεις 
στην Ηγουμενίτσα
ΟΙ ΔΉΜΟΙ Ηγουμενίτσας και Φιλιατών καλούν σε κινη-
τοποίηση τη Δευτέρα 28 Ιουνίου, 9-11 το πρωί, στην είσοδο 
του λιμανιού Ηγουμενίτσας, για το συμβολικό κλείσιμο του 
λιμένα εσωτερικού.
https://typos-i.gr/article/kinhtopoihseis-sthn-hgoymenitsa
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα

Με τη συνδρομή των 10 ευρώ* στον Τύπο, 
παίρνετε:

■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλί-
ου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-
2014» σε φυσική μορφή 

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέα-
τρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιω-
αννίνων

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:

https://www.patreon.com/TyposI

Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η ανεργία στην Ήπειρο ανέβη-
κε. Όχι στο «περίπου», αλλά σε 
όλες τις εκφάνσεις της: απόλυ-
τος αριθμός, ποσοστό, ποσοστό 

εργατικού δυναμικού επί του πληθυσμού.
Στο Α’ τρίμηνο του 2021 καταγράφεται ένα 
από τα πιο αρνητικά ρεκόρ των τελευταί-
ων ετών στην περιοχή της Ηπείρου, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Μέσα σε δύο χρόνια η ανεργία έχει ανέβει 
σχεδόν 3% στην Περιφέρεια, το 2% από 
πέρυσι μέχρι φέτος, στην «πανδημική» 
χρονιά.
Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό, όσο και 
να φαίνεται παράξενο.
Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού 
στην Ήπειρο καταγράφεται πλέον κάτω 
του 40% του πληθυσμού. Η Ήπειρος ήταν 
εδώ και καιρό πρώτη στην αρνητική κα-
τάταξη του μικρότερου εργατικού δυναμι-
κού, μέσα σε δύο χρόνια όμως οι ενεργοί 
έχουν μειωθεί κατά 6,5%.
Επίσης, οι μη ενεργοί έχουν αυξηθεί 
κατά 18.000 άτομα και οι απασχολούμε-
νοι έχουν μειωθεί κατά περίπου τον ίδιο 
αριθμό.
Οι αριθμοί έχουν χειροτερέψει ακόμα και 
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο της 
έρευνας. Το Δ’ του 2020, η ΕΛΣΤΑΤ κα-
τέγραψε 110.900 εργαζόμενους-ες στην 
Ήπειρο, πράγμα που σημαίνει ότι η Πε-
ριφέρεια έχασε μέσα σε ένα τρίμηνο ένα 
πολύ σημαντικό ποσοστό του εργατικού 
της δυναμικού…
Η Περιφέρεια δεν είναι ακόμα στη χειρό-
τερη θέση πάντως. Προηγούνται αυτής η 
Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, όπου η αγορά 
εργασίας έχει έντονα εποχιακά χαρακτη-
ριστικά, η Στερεά, η Δυτική Μακεδονία 
και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Η ανεργία «αγρίεψε»

Απασχολούμενοι Άνεργοι Μη ενεργοί Ανεργία Εργ. Δυναμικό

2019 111.900 22.300 155.400 16,6% 46,3%

2020 109.300 23.200 156.500 17,5% 45,9%

2021 92.600 22.400 173.900 19,5% 39,8%
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ΘΈΆΤΡΟ

Η «Ιστορία χωρίς όνομα», ο θυελλώδης έρωτας 
της Πηνελόπης Δέλτα και του Ίωνα Δραγού-
μη, έρχεται στα Γιάννενα τη Δευτέρα  5 Ιουλί-
ου, 21.15, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, στον 

Φρόντζο.
Πρωταγωνιστεί ο Τάσος Νούσιας στο ρόλο του Δραγούμη 
και μαζί του παίζουν η Μπέτυ Λιβανού και η Μαρία Πα-
παφωτίου, σε δύο διαφορετικούς ηλικιακά ρόλους της 
Δέλτα.
Πρόκειται για τη θεατρική διασκευή της Ανθής Φουντά 
και του Κώστα Γάκη, στο βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου 
«Ιστορία χωρίς όνομα» (εκδ. Ψυχογιός). Ο Νίκος Ορφανός 

αναλαμβάνει τον ρόλο του Στέφανου Δέλτα.
Η «Ιστορία χωρίς όνομα» έχει διακριθεί στα θεατρικά 
βραβεία Θεσσαλονίκης αποσπώντας 4 βραβεία, μεταξύ 
των οποίων και αυτό της Καλύτερης Παράστασης της 
χρονιάς. Τιμήθηκε επίσης, με το Βραβείο Σκηνοθεσίας 
(Κώστας Γάκης), με το Βραβείο Ερμηνευτικού συνόλου 
(Τάσος Νούσιας, Μπέτυ Λιβάνου, Μαρία Παπαφωτίου, 
Στάθης Μαντζώρος, Αργύρης Γκαγκάνης, Στέλιος Γιαν-
νακός, Ανθή Φουντά, Μιχάλης Κωτσόγιαννης) και με το 
Βραβείο Σκηνικών (Κωνσταντίνος Ζαμάνης).
Παίζουν: Ίωνας Δραγούμης: Τάσος Νούσιας, Πηνελόπη 
Δέλτα: Μπέτυ Λιβανού . Νεαρή Πηνελόπη Δέλτα: Μαρία 

Παπαφωτίου, Στέφανος Δέλτα: Νίκος Ορφανός, Γιατρός 
Φρίντμαν: Αργύρης Γκαγκάνηςm, Γραμματέας Γιατρού: 
Στέλιος Γιαννακός, Μαριάνθη: Ανθή Φουντά, Μουσικός: 
Κώστας Λώλος
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 18 €, Μειωμένο: 15€ 
(φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑΜΕΑ και άνω των 65)
Προπώληση εισιτηρίων: ARTINFO.GR, VIVA.GR, 
TICKETS IOANNINA, K. Κάτσαρη 11 Ιωάννινα, ROCK 
SHOP (Οπλαρχηγού Πουτέτση 1Α) , Ιωάννινα, ΒΙΒΛΙΟ-
ΠΩΛΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Πυρσινέλα 11 Ιωάννινα. Πληρο-
φορίες-Κρατήσεις: 210 9213310. Εισιτήρια: https://www.
viva.gr/tickets/theatre/periodeia/istoria-xoris-onoma/

8 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Χιονάτη» 
στην ΕΗΜ
Μια διασκευή στο παραμύθι 
της Χιονάτης παρουσιάζει την 
Πεμπτη 8 Ιουλίου στο θέατρο 
της ΕΗΜ στον Φρόντζο η 
Αrt muppets production, σε 
σκηνοθεσία του Άρη Αρμάου. 
Ώρα έναρξης, 21:00, προπώ-
ληση εισιτηρίων 7 ευρώ viva.
gr και ticketsioannina. Τιμή 
εισιτηρίου ταμείο: 8 ευρώ, 
τηλ. Κρατήσεων 6949160175

9 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Ο Επιτάφιος Λόγος του Περικλή» 
στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης
Μια ανακοίνωση (με μια αφίσα, συγκεκριμένα), το Πνευματικό Κέ-
ντρο του Δήμου Ιωαννιτών κάνει γνωστό ότι την Παρασκευή 9 Ιου-
λίου, στις 19:30, στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης θα ανέβει η πα-
ράσταση «Ο Επιτάφιος Λόγος του Περικλή» σε σκηνοθεσία Δήμου 
Αβδελιώδη και με ερμηνεύτρια την Ηωάννα Σπανού.
Αμέσως μετά την παράσταση, θα ακολουθήσει η προβολή σε γιγα-
ντοοθόνη της μαγνητοσκοπημένης παράστασης «Ηλέκτρα» σε σκη-
νοθεσία Δημήτρη Ροντήρη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Σύμφωνα με την… αφίσα, την εκδήλωση αυτή διοργανώνουν η 
Πνευματική Κίνηση «Η αρχαία Δωδώνη», το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών, η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών και η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
To Πνευματικό Κέντρο δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πώς θα γίνεται 
η κράτηση θέσεων.

5 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Ιστορία χωρίς όνομα», στα Γιάννενα

https://artinfo.gr/
https://www.viva.gr/tickets/theatre/periodeia/istoria-xoris-onoma/
https://www.viva.gr/tickets/theatre/periodeia/istoria-xoris-onoma/
https://www.viva.gr/tickets/theatre/periodeia/istoria-xoris-onoma/
http://viva.gr
http://viva.gr
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ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

5 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Επίσημες 
αγαπημένες» 
στο αρχοντικό 
Πυρσινέλλα

8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο Νικόλας 
Μποντίνας 
στο Πορ-
τραίτο
Φιλική συμμετοχή η 
Σοφία η Πατσιουρα 
με το ακορντεόν της. 
Δευτέρα 5/7/2021 
21.00 είσοδος 3 
ευρώ. Απαραίτητη η 
τηλεφωνική κράτηση 
2651068550 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Luckies 
στο Πορ-
τραίτο
Οι Δε Luckies παί-
ζουν την Πέμπτη 8 
Ιουλίου στην αυλή του 
Θυμωμένου Πορτραί-
του, με το acoustic 
project τους Rockin in 
Silence. 
Ώρα έναρξης: 21:00, 
είσοδος: 5 ευρώ. 
Λόγω των περιορι-
στικών μέτρων είναι 
απαραίτητη η κράτηση 
θέσεων. Τηλέφωνο: 
26510 68550

9, 10 ΚΑΙ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Νότες Χαράς» 
από την Μπαντίνα 
της Φιλαρμονικής
«Νότες Χαράς» είναι ο τίτλος των συ-
ναυλιών που θα δώσει η Μπαντίνα της 
Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου 
Ιωαννιτών.
Η πρώτη συναυλία θα γίνει την Παρα-
σκευή 9 Ιουλίου, στις 21:30, στην πλα-
τεία 28ης Οκτωβρίου, στην Ανατολή.
Στις 10 Ιουλίου, στις 20:00, η Μπα-
ντίνα θα εμφανιστεί στην είσοδο του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιω-
αννιτών. Και η τρίτη συναυλία θα γίνει 
τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, στις 20:00, 
στο Σταυράκι.
Τη μουσική διεύθυνση της Μπαντίνας 
έχει ο Χρήστος Γεωργάνος.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ένα μουσικό αφιέρωμα σε γυναίκες δημιουρ-
γούς με τίτλο «Επίσημες αγαπημένες», πα-
ρουσιάζουν το Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Ιωαννιτών και το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, στην 

αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλλα, τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, 
στις 21:30.

Στο αφιέρωμα θα παρουσιαστούν συνθέσεις της Ελένης 
Καραΐνδρου, της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, της Χ. Αλεξίου, 
της Ελ. Ζιώγα, κ.ά. 
Ερμηνεύουν: Ανθή Σταύρου, τραγούδι, Γιάννης Μάνος, 
κλασική/ηλεκτρική κιθάρα, τραγούδι, Αναστασία Σταύ-
ρου, πιάνο, Απόστολος Παπαπέτρος, κοντραμπάσο.

Η ίδια εκδήλωση θα γίνει και το Σάββατο 10 Ιουλίου, 
στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, σε 
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, 
αλλά και την Τρίτη 13 Ιουλίου στον αύλειο χώρο του πο-
λιτιστικού πολυχώρου «Δ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
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ΣΙΝΈΜΆ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Αφιέρωμα στην ποίηση 
του Οδυσσέα Ελύτη
Αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση του Οδυσσέα 
Ελύτη διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών, στην αυλή του πολιτιστικού πολυχώρου «Δ. 
Χατζής», στα παλιά σφαγεία, την Τετάρτη 7 Ιουλίου, 
στις 21:30. Το ίδιο ακριβώς αφιέρωμα, με τους ίδιους 
συντελεστές, είχε προβληθεί διαδικτυακά και κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα από το Πνευματικό Κέντρο.
Μελοποιημένα ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη θα ερ-
μηνεύσουν η σοπράνο Ειρήνη Δόβα και ο βαρύτονος 
Αχιλλέας Φρέστας. Στο πιάνο συνοδεύει η Γεωργία 
Αναστάση και στο κλαρινέτο και το σαξόφωνο ο 
Ελευθέριος Καραγιάννης, ο οποίος επιμελήθηκε και 
την ενορχήστρωση. Αποσπάσματα από την ποίηση του 
Οδυσσέα Ελύτη θα διαβάσουν ο δήμαρχος Ιωαννίνων 
Μωυσής Ελισάφ και η Μαρία Στρατσάνη, τέως Διευθύ-
ντρια του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Αφορμές απ’ το παρελθόν» 
του Π. Μπέχλη στο Τσεπέλοβο
Την έκθεση με τίτλο «’Αφορμές απ’ το παρελθόν’. Νω-
πογραφίες και τέμπερες» του εικαστικού Πέρου Μπέ-
χλη εγκαινιάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τσεπελόβου 
«Αναστάσιος Τσούφλης» το Σάββατο 10 Ιουλίου, στις 
7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκθέσεων της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Αυγούστου.

7 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Οι δρόμοι της φωτιάς»: 
Επετειακή «ολυμπιακή» προβολή

8 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Η Λησταρχίνα» στην αυλή 
του αρχοντικού Πυρσινέλλα
Την κλασική ταινία «Η Λησταρχίνα» (Cat Ballou) προ-
βάλλει το Πνευματικό Κέντρο και το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννί-
νων την Πέμπτη 8 Ιουλίου, στις 21:30, στην αυλή του 
αρχοντικού Πυρσινέλλα. 
Η «Λησταρχίνα» είναι ταινία γουέστερν του 1965 στην 
οποία πρωταγωνιστούν η Τζέιν Φόντα, ο Λι Μάρβιν 
(πήρε και το Όσκαρ για αυτόν τον ρόλο του) κ.ά. 
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), με αφορμή την έναρξη των Ολυ-
μπιακών Αγώνων του Τόκιο, οργανώνει 
την Τετάρτη 7 Ιουλίου (ώρα 21:00) ειδική 

επετειακή προβολή της βρετανικής δραματικής 
ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», 40 χρόνια μετά 
τη δημιουργία της, στον υπαίθριο χώρο του Μου-
σείου Αργυροτεχνίας.
Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία δύο Βρε-
τανών δρομέων, οι οποίοι κέρδισαν το χρυσό με-
τάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 
το 1924. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην εποχή της 

αποσπώντας τέσσερα βραβεία Όσκαρ: Καλύτερης 
Ταινίας, Σεναρίου, Κοστουμιών και Μουσικής για 
το πασίγνωστο θέμα του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτη-
τη η κράτηση θέσης.Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 26510 64065 (κα-
θημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).
Λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας ως 
προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, οι προβολές θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να μέτρα.

ΠΟΙΗΣΗ

ΈΙΚΆΣΤΙΚΆ
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ΤΖΑΚ ΛΈΜΟΝ

O ηθοποιός που έπαιζε 
ακόμη και με τα... αυτιά του 

Το σπινθηροβόλο βλέμμα του, η 
βαθιά εκφραστικότητά του, οι 
νευρικές του κινήσεις, οι συ-
γκρατημένοι αλλά τόσο χα-
ρακτηριστικοί μορφασμοί 
του προσώπου του, ακόμη 
και τα αυτιά του, έπαιζαν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
ακόμη και με την κάμερα που 
γοήτευε. 
Ο Τζακ Λέμον, ένας από τους πλη-
ρέστερους ηθοποιούς, που μπορούσε 
να συνδυάζει τον σταρ με τον καρα-
τερίστα, την τρελή κωμωδία με το 
δράμα, διέπρεψε στον κινηματογράφο, 
καταφέρνοντας να σπάσει τα στερεότυ-
πα του Χόλιγουντ εκείνης της εποχής, 
δημιουργώντας ένα προσωπικό και δια-
φορετικό ύφος και ήθος στην υποκριτι-
κή. Με δυο λόγια: ένας τεράστιος 
κωμικός που μπορούσε να 
παίξει ακόμη καλύτερα 
στο δράμα!
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Ο Τζακ Λέμον, ένας καλλιτέχνης 
που τίμησε την τέχνη του και 
τιμήθηκε με δύο Όσκαρ απ' τις 
οκτώ συνολικά υποψηφιότητές 

του, τόλμησε να πειραματιστεί με ρόλους 
καρμανιόλα και να βγει αλώβητος, θριαμ-
βευτής. Στα 50 χρόνια της διαδρομής του, 
έπαιξε... και τι δεν έπαιξε. Τι να πρωτοθυ-
μηθεί κανείς. Το «Μερικοί το Προτιμούν 
Καυτό», την «Γκαρσονιέρα», την «Τροτέ-
ζα», το «Μίστερ Ρόμπερντς», το «Μέρες 
Κρασιού και Λουλουδιών», το «Σύνδρομο 
της Κίνας», τον «Αγνοούμενο» ή το «Πα-
ράξενο Ζευγάρι» που έφτιαξε με τον στενό 
του φίλο Γουόλτερ Ματάου και την απί-
στευτη επιτυχία τους, με τις ταινίες που 
γύρισαν μαζί.
Συμπληρώνοντας 20 χρόνια από τον θά-
νατό του (27 Ιουνίου 2001) θα γνωρίσουμε 
καλύτερα τον περίεργο τρόπο που ήρθε 
στη ζωή, τις δυσκολίες της παιδικής του 
ηλικίας και θα θυμηθούμε τις σημαντικό-
τερες στιγμές του στον κινηματογράφο.
   
Ο ΛΕΜΟΝΉΣ ΛΕΜΟΝ

Ο Τζακ Λέμον γεννήθηκε με κινηματογρα-
φικό τρόπο. Ήταν 8 Φεβρουαρίου του 1925, 
όταν η μητέρα του Μίλντρεντ τον γέννησε 
μέσα σε ένα ασανσέρ στη Βοστόνη και μά-
λιστα με ίκτερο, δηλαδή ένα λεμονί χρώμα 
που ταίριαζε απόλυτα με το επώνυμό του. 
Γιος του Τζον, ενός αρτοποιού, ο νεαρός 
Τζακ είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς 
φιλάσθενος υποβλήθηκε σε πολλές εγχει-
ρίσεις. Αυτό, όμως, δεν τον εμπόδισε να 
είναι πολύ καλός αθλητής, κάτι που τον 
έστειλε στο Χάρβαρντ. Εκεί, ο νεαρός πλέ-
ον Τζακ, μάλλον δεν θαμπώθηκε από τη 
φήμη του εκπαιδευτικού ιδρύματος, πα-
ράτησε τις σπουδές και ασχολήθηκε μόνο 
με την υποκριτική, το «μικρόβιο» που του 
είχε μπει από την παιδική ηλικία.
   
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ROOM SERVIS

Παρά την τρέλα του για την ηθοποιία, 
ο Λέμον θα πάει να υπηρετήσει στο Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, κάνοντας τη θητεία 
του στο Ναυτικό και στο κατάστρωμα 
ενός αεροπλανοφόρου. Μετά τον πόλεμο, 
έπεισε τον πατέρα του να του δανείσει 300 
δολάρια, για να πάει στο Μπρόντγουεϊ να 
παλέψει για το όνειρό του. Έτσι, θα βρεθεί 
στη Νέα Υόρκη, όπου μέχρι να βρει την 
ευκαιρία να πατήσει το θεατρικό σανίδι, 
έπαιξε επαγγελματικά πιάνο σε κλαμπ 
και κάνοντας κάποια σκετσάκια στο ρα-
διόφωνο. Η πρώτη του εμφάνιση στο 
θέατρο, θα έρθει το 1953, με την κωμω-
δία «Room Service», μία παράσταση που 
κατέβηκε γρήγορα. Η απογοήτευσή του, 
όμως δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς 
ο φημισμένος σκηνοθέτης Τζορτζ Κιού-
κορ θα του δώσει τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ταινία του «It Should Happen 

to You», μία συμπαθέστατη ρομαντική 
κωμωδία, ιδανική για το ντεμπούτο ενός 
νέου ηθοποιού.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΚΑΥΤΟ

Η αρχή είχε γίνει. Το νερό είχε μπει στο 
αυλάκι για τον Λέμον, αλλά ούτε ο ίδιος 
μπορούσε να φανταστεί τη συνέχεια. Έτσι, 
μετά από μόλις 5 χρόνια, θα τον φωνάξει 
ο Μπίλι Γουάιλντερ για να πρωταγωνιστή-
σει σε μία από τις κλασικές ανατρεπτικές 
κωμωδίες όλων των εποχών, δίπλα στο 
σύμβολο του σεξ, Μέριλν Μονρόε και τον, 
επίσης, ανερχόμενο Τόνι Κέρτις. Πρόκει-
ται φυσικά για το περίφημο «Μερικοί το 
Προτιμούν Καυτό», για το οποίο ο Λέμον 
θα παίξει το μεγαλύτερο μέρος της ταινί-
ας παριστάνοντας μια κοπέλα, ένας ρόλος 
πρόκληση, με τον οποίο έκλεψε τη δόξα 
από τους συμπρωταγωνιστές του. Πρώτη 
υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού 
Ρόλου, αλλά το κυριότερο η καταξίωση 
στη συνείδηση του κοινού.
Με τον Μπίλι Γουάιλντερ θα συναντηθεί 

κινηματογραφικά ακόμη έξι φορές. Η 
τύχη για τον Λέμον είναι όταν το 1960 θα 
κάνουν μαζί την «Γκαρσονιέρα», έχοντας 
δίπλα του την υπέροχη Σίρλεϊ Μακ Λέιν. 
Κλασική πλέον ρομαντική κωμωδία, που 
κέρδισε και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
Παρότι, καθιερωμένος κωμικός, το 1962 
θα αποδείξει ότι μπορεί να είναι άψογος 
και σε ένα δραματικό ρόλο, με τη συγκι-
νητική του ερμηνεία στο δραματικό φιλμ 
του Μπλέικ Έντουαρντς «Ημέρες Κρα-
σιού και Λουλουδιών» να του δίνει ακόμη 
μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΖΑΚ

Ο Λέμον γύρισε δεκάδες επιτυχίες, σε όλα 
αυτά τα χρόνια. Ακόμη κι αν κάποιες δεν 
είχαν το αποτέλεσμα που θα περιμέναμε, 
ο Λέμον ήταν πάντα εκεί για να τις στη-
ρίξει και κυρίως για να απολαύσουμε την 
υποκριτική του δεξιοτεχνία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να σταθούμε σε τρεις δραματικές 
ταινίες, που γύρισε στην ωριμότητά του. 
Πρόκειται για το εξαιρετικό θρίλερ «Το 

Σύνδρομο της Κίνας» (1980), του Τζέιμς 
Μπρίτζες, το πολιτικό θρίλερ του Κώστα 
Γαβρά «Ο Αγνοούμενος» (1982) στον ρόλο 
ενός σπαρακτικού πατέρα και το δραμα-
τικό «Οικόπεδα με Θέα» του 1992, όπου 
δημιουργεί τον χαρακτήρα του ηττημένου 
από τη ζωή, κερδίζοντας κατά κράτος το 
φορτωμένο καστ με ανερχόμενους και κα-
ταξιωμένους σταρ της εποχής.
Ο Τζακ Λέμον, που δεν σταμάτησε να 
πατά τα πλατό μέχρι το τέλος της ζωής 
του, είχε μια ήρεμη προσωπική ζωή, πα-
ντρεύτηκε δυο φορές, έκανε ένα γιο, ήταν 
πάντα με την πλευρά των αδυνάτων, ήταν 
αγαπητός σε όποιον τον γνώρισε, αφού 
ποτέ δεν το έπαιξε βεντέτα.
Θα πεθάνει από καρκίνο στις 27 Ιουνίου 
του 2001 στο Λος Άντζελες. Άσχημη μέρα. 
Δεν χάθηκε μόνο ένας ξεχωριστός, ένας 
μεγάλος ηθοποιός και ένας ευγενικός 
άνθρωπος. Χάθηκε και το καλούπι ενός 
ηθοποιού, που πάντα αναζητούμε και με 
θλίψη ανακαλύπτουμε ότι δύσκολα θα 
υπάρξει ξανά...

ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ένα Παράξενο Ζευγάρι
ΤΟ 1966 θα είναι μια χρονιά που θα σημαδέψει τον Λέ-
μον, εγκαινιάζοντας την πολύχρονη συνεργασία του με 
τον Γουόλτερ Ματάου, με την κωμωδία του Γουάιλντερ, 
«Ένας Υπέροχος Απατεώνας». 
Δύο χρόνια μετά θα φτιάξουν τον μύθο του κινηματο-
γραφικού ζευγαριού με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Ένα 
Παράξενο Ζευγάρι», χτίζοντας πάνω στους εκ διαμέτρου 
αντίθετους χαρακτήρες που ερμηνεύουν, αλλά και στη δι-
αφορετική εμφάνισή τους. 
Ο ένας μικροκαμωμένος, αστείος, νευρικός, ο άλλος 
μεγαλόσωμος, κακομούτσουνος, νωχελικός. Απίστευτη 

επιτυχία που θα τους φέρει ακόμη οχτώ φορές ως κινη-
ματογραφικό ζευγάρι, με καλύτερη στιγμή την κλασική 
σκρούμπολ κωμωδία «Πρώτη Σελίδα», σε σκηνοθεσία και 
πάλι του Γουάιλντερ.
Το 1973 ήρθε και το πρώτο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου 
για το ενδιαφέρον αστυνομικό δράμα «Σώστε τον Τίγρη» 
του Τζον Άβιλντσεν, ενώ πριν πολλά χρόνια, το 1955 είχε 
πάρει το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την εξαιρετική 
πολεμική κωμωδία «Μίστερ Ρόμπερντς» του Τζον Φορντ, 
έχοντας δίπλα του τα θηρία Χένρι Φόντα, Τζέιμς Κάγκνεϊ 
και Ουίλιαμ Πάουελ.
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Η στρατηγική τους θέση δίπλα στη 
θάλασσα τις ανέδειξε σε εμπορι-
κά και πολιτιστικά κέντρα, όμως 
οι παράκτιες πόλεις πλέον απει-

λούνται από την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Από το Μουμπάι ως το Μαϊάμι, τη Ντάκα 
και τη Βενετία, αυτές οι πόλεις με τους 
εκατομμύρια κατοίκους τους βρίσκονται 
«στην πρώτη γραμμή» της κλιματικής 
κρίσης, η οποία απειλεί να αλλάξει τον 
παγκόσμιο χάρτη, προειδοποιεί έκθεση 
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC).
«Το επίπεδο της θάλασσας εξακολουθεί 
να ανεβαίνει, οι πλημμύρες είναι ολο-
ένα και συχνότερες και πιο έντονες, η 
υπερθέρμανση αυξάνει την οξύτητα των 
ωκεανών και κάνει τους καύσωνες πιο 

έντονους», σημειώνουν οι επιστήμονες 
σε αυτή την έκθεση των 4.000 σελίδων 
για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής. Κατά συνέπεια «πρέπει να λάβουμε 
δύσκολες αποφάσεις».
Λόγω της θερμικής διαστολής των ωκεα-
νών και του λιώσιμου των πάγων εξαιτίας 
της υπερθέρμανσης της Γης, η άνοδος του 
επιπέδου της θάλασσας απειλεί να μολύ-
νει με θαλασσινό νερό τις καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις και να καταστρέψει στρατηγικής 
σημασίας υποδομές, όπως λιμάνια και 
αεροδρόμια.
«Ένας κίνδυνος για τις κοινωνίες και την 
παγκόσμια οικονομία εν γένει», προειδο-
ποιεί η IPCC, καθώς περίπου το 10% του 
παγκόσμιου πληθυσμού και των υποδο-
μών βρίσκονται λιγότερα από 10 μέτρα 
πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΙ

Η μετανάστευση που συνδέεται με την 
κλιματική αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει στο 
Μπανγκλαντές, όπου ένα εκατομμύριο 
άνθρωποι ενδέχεται να εκτοπιστούν ως 
το 2050 λόγω της ανόδου του επιπέδου 
της θάλασσας.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε έναν κό-
σμο όπου η θερμοκρασία θα έχει αυξηθεί 
κατά 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την 
προβιομηχανική εποχή (ο ελάχιστος στό-
χος της Συμφωνίας του Παρισιού για το 
Κλίμα), κάτι που σημαίνει ότι το επίπεδο 
των ωκεανών μπορεί να αυξηθεί κατά 60 
εκατοστά ως το τέλος του αιώνα.
Η τύχη πολλών παράκτιων πόλεων θα είναι 
τραγική, αν δεν μειωθεί δραστικά η εκπο-
μπή διοξειδίου του άνθρακα, τονίζει η IPCC.

«Οι περισσότερες παράκτιες πόλεις κιν-
δυνεύουν να πεθάνουν. Πολλές άλλες θα 
εξαφανιστούν λόγω των πλημμυρών. Ως 
το 2050 θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικό-
να», εξηγεί ο Μπεν Στράους του οργανι-
σμού Climate Central.
Παρά τις πολλές δυσοίωνες προβλέψεις, 
οι παράκτιες πόλεις εξακολουθούν να 
μεγαλώνουν, αυξάνοντας τον αριθμό των 
πιθανών θυμάτων, κυρίως στην Ασία και 
την Αφρική.

«ΜΠΑΝΙΕΡΑ»

Πώς μπορούν να προστατευθούν οι μεγα-
λουπόλεις; Με τη δημιουργία φραγμάτων, 
την κατασκευή τειχών, την αποκατάστα-
ση παράκτιων οικοσυστημάτων που πα-
ρέχουν φυσική προστασία. Δεν υπάρχουν 
θαυματουργές λύσεις και οι αποφάσεις 
που πρέπει να ληφθούν είναι πολλές και 
ολοένα και πιο περίπλοκες.
«Πρέπει να δράσουμε και να δράσουμε 
τώρα, διότι ήδη έχουμε καθυστερήσει», 
σχολιάζει ο Γιόχαν Φερλίντε, υπεύθυνος 
του προγράμματος προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή στο Ρότερνταμ.
Με το 85% του εδάφους της κάτω από 
το επίπεδο της θάλασσας η ολλανδική 
πόλη είναι «σαν μπανιέρα», εξηγεί. «Πρέ-
πει να αντλούμε κάθε σταγόνα νερού που 
πέφτει. Πρέπει πραγματικά να καινοτο-
μήσουμε για να διατηρήσουμε στεγνά τα 
πόδια μας».
Όμως δεν μπορούν όλες οι χώρες να υιο-
θετούν καινοτόμους τρόπους προστασίας. 
Και η IPCC προειδοποιεί ότι όλα τα χρή-
ματα του κόσμου δεν αποτελούν σίγουρη 
εγγύηση κατά της μετανάστευσης των 
κατοίκων των παράκτιων πόλεων.
Η Ινδονησία ήδη σκοπεύει να μετακινή-
σει την πρωτεύουσά της από τη Τζακάρτα 
στο Βόρνεο. Όμως κάποια κτίσματα εί-
ναι αναντικατάστατα, όπως στη Βενετία, 
όπου το 90% των οικημάτων απειλείται 
από το νερό. Στη διάρκεια του φαινομέ-
νου της πλημμυρίδας, το νερό φτάνει ως 
την πλατεία του Αγίου Μάρκου.
Όμως αν το επίπεδο της θάλασσας ανέβει 
κατά 30 εκατοστά, το νερό που θα πλημ-
μυρίζει την πόλη θα παραμένει στάσιμο 
επί εβδομάδες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

Οι παράκτιες πόλεις 
στην πρώτη γραμμή της κρίσης
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Η ορειβάτισσα Βανέσσα 
Αρχοντίδου έχει κα-
τακτήσει τις έξι από 
τις επτά υψηλότερες 

βουνοκορφές του πλανήτη. Μέ-
χρι τα τέλη του 2021 σχεδιάζει 
να πατήσει και την έβδομη, την 
κορυφή του όρους Βίνσεν, στην 
Ανταρκτική. Ο βασικός στόχος 
της είναι να ευαισθητοποιήσει 
όσους περισσότερους πολίτες 
μπορεί για την κλιματική αλλα-
γή. «Ανεβαίνοντας σε όλες αυτές 
τις κορυφές έβλεπα τους παγετώ-
νες να μειώνονται με απίστευτα 
γρήγορους ρυθμούς», περιγράφει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβυρα του 
Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την 
Κλιματική Αλλαγή. Υπο την ίδια 
ιδιότητα ο Αναστάσης Σταμάτης, 
31 ετών, έχει αναλάβει να ενη-
μερώσει για τα προβλήματα που 
δημιουργεί στον άνθρωπο η αδι-
αφορία για το περιβάλλον: «Ένας 
πρεσβευτής προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να ενημερώσει τον κόσμο 
για την κατάσταση. Προσπαθεί με 
μικρές καθημερινές ενέργειες να 
γίνει μέρος της λύσης», επισημαί-
νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Α. Σταμάτης.
Ο θεσμός των πρεσβευτών του 
Ευρωπαϊκού Συμφώνου για 
το Κλίμα, δίνει τη δυνατότητα 
στους νέους να συνεργαστούν 
και να αντιμετωπίσουν τις κοι-
νές μας προκλήσεις ως Ευρω-
παίοι. Πρόκειται για ένα κίνημα 
ανθρώπων με έναν κοινό σκοπό: 
μια πιο βιώσιμη Ευρώπη. Ορ-
γανισμοί αλλά και μεμονωμένα 
άτομα μπορούν να αναλάβουν 
μια δέσμευση για την κλιματική 
δράση. Οι δεσμεύσεις μπορεί να 
είναι μικρές, βιώσιμες επιλογές 
ή μεγάλες, πιο τολμηρές πρωτο-
βουλίες. Πρόκειται για πρακτικές 
αλλαγές που έχουν σημασία στην 
καθημερινότητα και ξεκινούν 
από το πώς παράγουμε και κα-
ταναλώνουμε, μέχρι το πώς κι-
νούμαστε, θερμαίνουμε ή δροσί-
ζουμε τα σπίτια μας, αλλά και το 
πώς δουλεύουμε και ζούμε μαζί.
Η πανδημία Covid-19 φαίνεται 
πως πηγαίνει πίσω τους 17 στό-
χους που έχουν τεθεί από τον 
ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. 
Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
«πατάει γκάζι» για την Πράσινη 
Συμφωνία. «Είχαμε την πρώτη 
συζήτηση στα ελληνικά, για την 
Ελλάδα με τους Έλληνες συμμε-
τέχοντες», αναφέρει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο εθνικός συντονιστής για 
το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το 
Κλίμα, Κωνσταντίνος Μαχαίρας. 

«Στη συνείδηση αρκετού κό-
σμου έχει εγγραφεί ότι η κλιμα-
τική αλλαγή έχει να κάνει μόνο 
με τον πλανήτη. Το πρόβλημα 
έχει να κάνει με το κατά πόσον 
η ανθρωπότητα, όπως την έχου-
με γνωρίσει, θα επιβιώσει υπό 
αυτές τις συνθήκες. Μιλάμε για 
το πως θα σώσουμε τον 'Ανθρω-
πο. Ο πλανήτης θα την βρει την 
άκρη μια χαρά. Δεν είναι αργά 
για να κάνουμε κάτι. Πρέπει να 
αναλάβουμε δράση άμεσα, όλοι», 
συμπληρώνει ο Κ. Μαχαίρας.

ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σχεδόν 1.000 άτο-
μα και οργανώσεις έχουν υπο-
βάλει αίτηση για να γίνουν Πρε-
σβευτές και εργάζονται ήδη σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνι-
κό επίπεδο για να ενθαρρύνουν 
τους ανθρώπους να εμπλακούν, 
να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους 
και να λάβουν περαιτέρω μέτρα 
στη δράση τους για το κλίμα. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν «όχημα» για την επί-
τευξη του στόχου.
«Έξι μήνες μετά το Σύμφωνο για 
το Κλίμα, είναι πραγματικά εν-
θαρρυντικό να δούμε πόσοι πρε-
σβευτές έχουν ήδη ενταχθεί και 
συνδεθεί μεταξύ τους, και πόση 
αισιοδοξία, πόσο όραμα, μας δί-
νουν οι μεμονωμένες δεσμεύ-
σεις. Παρέχουν μεγάλη έμπνευ-
ση για τις μικρές και μεγάλες 
αλλαγές που μπορεί να κάνει ο 
καθένας μας. Μαζί, μπορούμε 
να έχουμε τεράστιο αντίκτυπο 
και επομένως καλώ όλους τους 
πολίτες και τους οργανισμούς να 
μας ακολουθήσουν» δήλωσε ο 
Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία στο πλαίσιο 
της Ημέρας Δράσης που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου.
Το Σύμφωνο για το Κλίμα απο-
τελεί μέρος της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και βοηθά 
την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της 
ώστε να είναι η πρώτη κλιματι-
κά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο 
έως το 2050. Η Πράσινη Συμφω-
νία στοχεύει να καταστήσει την 
οικονομία της ΕΕ βιώσιμη με-
τατρέποντας τις κλιματικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις σε 
ευκαιρίες και καθιστώντας τη 
μετάβαση δίκαιη και χωρίς απο-
κλεισμούς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ

Οι νέοι «βγαίνουν 
μπροστά» 
για το περιβάλλον
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μέσα στο κατακαλόκαιρο του 1994, 27 
χρόνια πριν δηλαδή, κυκλοφορούσε ο 
πιο ταιριαστός με την εποχή δίσκος: Το 
Welcome to the Sky Valley των Kyuss. 

Οι Κάιους, οι οποίοι στην Ελλάδα έγιναν γνωστοί 
με πολλά ακόμα ονόματα, (όπως δηλαδή  είχε συμ-
βεί και με τον Βαζέχα), δημιούργησαν ένα τόσο συ-
μπαγές κοινό εδώ, που ακόμα «κυνηγάει» τα μέλη 
της μπάντας όπου και με όποιους και αν παίζουν.
Βασικός λόγος γι αυτό είναι το WttSV.
O δίσκος ήταν ο τρίτος της μπάντας από την έρημο 
και ο δεύτερος καλύτερος της, μετά το ακαταμάχη-
το Blues for the Red Sun που είχε προηγηθεί.
Το Welcome.. όμως ήταν, εκτός από εξαιρετικός δί-

σκος, και φτιαγμένος από το υλικό της επιτυχίας.
Η μπάντα είχε την τέλεια σύνθεση μέχρι τότε: Χομ, 
Γκαρσία, Ολιβέρι, Μπγιορκ (ο Μπράντ), η οποία 
βρισκόταν μεταξύ της με κλειστά μάτια.
Ήδη είχαν φτιάξει το όνομά τους κάνοντας support στους 
Metallica, στους Faith no More κ.α. Ο Ολιβέρι όμως απο-
χώρησε και τον αντικατέστησε ο Σκοτ Ρίντερ, λίγο πριν 
αποχωρήσει και ο Μπγιορκ (ο Μπραντ είπαμε). 
Αυτά τα δύο –τρία χρόνια που το ασταθέστατο μείγ-
μα των Kyuss διατηρήθηκε σχετικά ασφαλές, πα-
ρήγαγε κομμάτια όπως το Demon Cleaner και το 
Space Cadet, που μαζί με το οργανικό Asteroid και 
το Supa Scoopa and Mighty Scoop σταχυολογούν 
την έννοια του stoner, που τότε δεν ήταν ακριβώς 
δεδομένη και περιγραφική.
Το κομμάτι όμως που σύστησε καλύτερα τον και-

νούργιο ήχο στο κοινό, ήταν το Gardenia, το αρι-
στούργημα του Μπγιορκ (για τελευταία φορά: του 
Μπραντ). Ο πιο δημιουργικός, μαζί με τον Χομ, των 
Kyuss έβαλε όλο το μεράκι του σε αυτό το έπος, 
που μερικά χρόνια αργότερα θα το διασκεύασαν 
εξίσου εκπληκτικά οι Έλληνες Earthbound.
Το Welcome to the Sky Valley έμοιαζε και λίγο με 
κύκνειο άσμα για τους Kyuss, παρότι ακολούθησαν 
άλλα δύο άλμπουμ, όχι τόσο καλά όσο τα τρία πρώ-
τα (και κυρίως το δεύτερο και το τρίτο). Ακολούθη-
σαν οι Queens of the Stone Age και διάφορα άλλα 
παρακλάδια αυτής της τρομερής τετράδας, άλλα 
γνωστά, άλλα ενδιαφέροντα, άλλα αδιάφορα. 
Ήταν, αν όχι το καλύτερο, σίγουρα το πιο χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα ενός ήχου που στο προσεχές μέλλον 
θα καταλάμβανε πολύ χώρο στο σκληρό ροκενρόλ. 

Μέρες ζέστης στην Καλιφόρνια
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