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Τα rapid tests σήμερα
ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξε-
ντίου, 07:00-15:00
Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Εθνικής Αντίστα-
σης, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 
Κεντρική πλατεία, Ιωάννινα, 09:00-17:00. 
https://typos-i.gr/article/ta-rapid-tests-shmera5

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Η ελάχιστη βάση 
εισαγωγής στις σχολές 
των Ιωαννίνων
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ Παιδείας ανακοίνωσε την Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα. Υπενθυμίζεται 
ότι οι Ε.Β.Ε.  προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις 
των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο/τομέα, σε 
συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες 
οι  σχολές.
https://typos-i.gr/article/h-elaxisth-bash-
eisagwghs-stis-sxoles-twn-iwanninwn

Αντίο στον Μιχάλη Αράπογλου…
Ο ΜΊΧΑΛΗΣ Αράπογλου, ο αρχιτέκτονας, συγγραφέας και πολύ αγα-
πητός φίλος, πέθανε στα 76 του χρόνια. Γεννήθηκε το 1945 στη Θεσσα-
λονίκη. Σπούδασε αρχιτεκτονική και γεωγραφία στο Παρίσι. Διετέλεσε 
επιστημονικός διευθυντής του συλλόγου με την επωνυμία Κέντρο 
Ερευνών Ζαγορίου, καθώς και καλλιτεχνικός διευθυντής του Πνευματι-
κού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.
https://typos-i.gr/article/antio-ston-mixalh-arapogloy

Φάνης Τζιόβας, 
ετών 58
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ του πνοή άφησε ξαφνικά 
σήμερα ο Φάνης Τζιόβας. Ήταν ένας άνθρωπος 
που ταυτίστηκε με την τραγωδία της Θύρας 7 στο 
Καραϊσκάκη, το 1981, ο «19ος νεκρός» που όμως 
κρατήθηκε τελικά στη ζωή. Τότε ήταν 18 ετών. Πριν 
μερικά χρόνια, την ιστορία του την αποτύπωσε ο 
γιαννιώτης συγγραφέας Μιχάλης Σπέγγος.
https://typos-i.gr/article/fanhs-tziobas-etwn-58
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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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ΚΆΘΕ ΜΕΡΆ ΚΆΙ ΜΙΆ ΠΆΡΆΣΤΆΣΗ ΤΗΝ ΕΡΧΌΜΕΝΗ ΕΒΔΌΜΆΔΆ 

Πολύ θέατρο αυτό το καλοκαίρι

Ο
ι υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι άνοι-
ξαν στα τέλη Μαΐου. Μετά από μια πο-
λύμηνη καλλιτεχνική απραξία (παρά 
τις προσπάθειες του livestreaming…) 

, οργανισμοί και ομάδες έσπευσαν να δηλώ-
σουν την παρουσία τους, να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους, να έρθουν ξανά σε επαφή με 
το κοινό, να μιλήσουν με την τέχνη τους. Και 
το κοινό, από την άλλη μεριά, να ξαναθυμηθεί 
τη σημασία της τέχνης στην καθημερινή του 
ζωή. Η επιστροφή της τέχνης, βέβαια, γίνεται 
υπό υγειονομικούς όρους –μάσκες, πληρότη-
τα του χώρου στο 70% και μόνο καθήμενοι. 
Εκ των πραγμάτων, ο τελευταίος όρος έχει 
περιορίσει τις συναυλίες όπως τις ξέραμε. 
Όποιες συναυλίες γίνονται, γίνονται με καθή-
μενους, ενώ και τα πανηγύρια (όπου ο χορός 
απαγορεύεται) παίρνουν τη μορφή συναυλίας 
με καθήμενους.
Μέσα σε αυτή την υγειονομική κατάσταση, 
το θέατρο πρωταγωνιστεί. Δεκάδες σχήμα-
τα περιοδεύουν ανά την Ελλάδα. Θίασοι των 
κρατικών θεάτρων, των δημοτικών περιφερει-
ακών θεάτρων, του ελεύθερου θεάτρου, του 
ερασιτεχνικού θεάτρου παρουσιάζουν νέες 
παραστάσεις και επαναλήψεις. Οι καλλιτεχνι-
κές προτάσεις πολλές, λόγω προφανώς και 
της επιθυμίας αλλά και της ανάγκης του θεα-
τρικού κόσμου να δουλέψει. Μια κινητικότητα 
που ενισχύεται και από άλλους δύο παράγο-
ντες: από το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας 
πολιτισμός», με το οποίο το υπουργείο Πολιτι-
σμού προσπαθεί να αποδείξει από πέρσι ότι 
στηρίζει τις τέχνες, και από τις επετειακές 
εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επα-
νάσταση που διοργανώνουν διάφοροι φορείς: 
από τα ΔΗΠΕΘΕ μέχρι ιδρύματα όπως το Πο-
λιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. 
Από τις αρχές Ιουλίου, ιδίως, η θεατρική κίνη-
ση και στην πόλη των Ιωαννίνων είναι μεγάλη. 
Την ερχόμενη εβδομάδα, μάλιστα, έχει θεα-
τρική παράσταση κάθε μέρα, είτε στο υπαί-
θριο θέατρο της ΕΗΜ ή στο αρχαίο θέατρο 
της Δωδώνης. Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, μάλι-
στα, έχει δύο παραστάσεις: μία από το ΠΙΟΠ 
και μία από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων… Το σερί 
των θεατρικών παραστάσεων αναμένεται να 
συνεχιστεί και την πρώτη εβδομάδα του Αυ-
γούστου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που 
έχουν γίνει μέχρι στιγμής. 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η «Φιλική Εταιρεία» 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Τη θεατρική παράσταση «Φιλική Εταιρεία. Η 
Αδελφότητα πίσω από την Επανάσταση» πα-
ρουσιάζει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ) και στο Μουσείο Αργυροτεχνίας 

Ιωαννίνων, στις 26 Ιουλίου, στις 19:30 και στις 21:30.
 Την παράσταση, η οποία ανεβαίνει στο πλαίσιο των 
επετειακών δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς για τα 
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, σκηνο-
θετεί η Ιόλη Ανδρεάδη. Πρόκειται δε για ένα πρω-
τότυπο κείμενο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη 
Ασπρούλη, το οποίο έχει βασιστεί σε έρευνα των δύο 
συγγραφέων-ερευνητών.
Στο δωδέκατο θεατρικό έργο τους οι δύο συγγραφείς, 
συνδυάζοντας ιστορικά γεγονότα με μυθοπλασία, 
ξετυλίγουν επί σκηνής το μελαγχολικό νήμα από το 
οποίο διέπονται  οι ζωές των ιδρυτών της Φιλικής 
Εταιρείας, από το τρελό και παθιασμένο όραμα της 
εθνικής ανεξαρτησίας ως το σκληρό και μοναχικό 
βίωμα της προσωπικής προδοσίας.

Η παράσταση περιοδεύει σε όλο το Δίκτυο Μουσεί-
ων του ΠΙΟΠ. Το κείμενο της παράστασης κυκλοφο-
ρεί από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και 
την Κάπα Εκδοτική.
Τη σκηνογραφία και τα κοστούμια έχει κάνει η 
Δήμητρα Λιάκουρα, ενώ την κατασκευή σκιών ο 
Γιάγκος Ανδρεάδης. Βοηθός σκηνοθέτης/καλλιτε-
χνικής συνεργάτης η Πηνελόπη Ασλάνογλου, φω-
τισμούς η Στέβη Κουτσοθανάση, stage manager ο 
Αριόν Βεΐζι.
Tους ρόλους ερμηνεύουν τέσσερις ηθοποιοί. Η Νε-
φέλη Κουρή (Αφηγήτρια/Νικόλαος Σκουφάς/Ελ-
λάς), Αγησίλαος Μικελάτος (Εμμανουήλ Ξάνθος), 
Κώστας Νικούλι (Αθανάσιος Τσακάλωφ), Δέσποινα 
Σαραφείδου (Αλέξανδρος Υψηλάντης)
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο στο 
τηλέφωνο 26510 64065 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 
10:00-18:00)
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26 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Εχθροί εξ αίματος» 
από το ΔΗΠΕΘΕ

Οι «Εχθροί εξ αίματος» του Αρκά σε σκηνοθεσία Νίκου Σφαιρόπουλου ανεβαί-
νουν αυτό το καλοκαίρι από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Η πρεμιέρα θα γίνει τη 
Δευτέρα 26 Ιουλίου, στις 21:15, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ. Τους ρόλους 
ερμηνεύουν: Βερόνικα Μπακόλα (λεπτό έντερο), Πέτρος Χριστακόπουλος 

(παχύ έντερο), Μαρία Κατσουλίδη (δεξί νεφρό) και Μίνα Παππά (φωνή γιατρού).
Λίγα λόγια για το έργο: Στους «εχθρούς εξ αίματος» ο αλκοολικός οργανισμός, μετά 
από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, βρίσκεται σε επιθανάτια κωματώδη κατάσταση και 
τα μελλοθάνατα «εγκλωβισμένα» παχύ έντερο και λεπτό έντερο, ως μη μεταμοσχεύ-
σιμα, ελπίζουν στην ανατροπή της κατάστασης του οργανισμού, ενώ η καρδιά, το συ-
κώτι και το νεφρό, τα οποία είναι μεταμοσχεύσιμα, συνωμοτούν για τη «μεταθανάτια 
ζωή» τη «δεύτερη ευκαιρία».
Εισιτήριο: κανονικό 10€, 7€ για μαθητές, φοιτητές, στρατευμένους, πολύτεκνους και 
άνω των 65 ετών, 3€ για κατόχους κάρτας ανεργίας και ΑμεΑ. 
Προπώληση εισιτηρίων:  στο Viva.gr, στο κιόσκι της κεντρικής πλατείας και στα βι-
βλιοπωλεία Αναγνώστης & Χαρτέξ.

Ά
λλη μια παράσταση 
αρχαίου δράματος 
έρχεται στα Γιάν-
νενα. Πρόκειται για 

την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή 
σε σκηνοθεσία Θέμη Μου-
μουλίδη, με τη συνεργασία 
του Μάνου Καρατζογιάννη, 
και σε παραγωγής της Εται-
ρείας Τέχνης Ars Aeterna.
Η παράσταση (2η χρονιά 
της) ανεβαίνει την Τρίτη 
27 Ιουλίου, στις 21;30, στο 
υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ.
Στον ρόλο του Κρέοντα ο 
σημαντικός ηθοποιός Θα-
νάσης Παπαγεωργίου. Τον 
ρόλο της Αντιγόνης ερμη-
νεύει η Χριστίνα Χειλά Φα-
μέλη, της Ισμήνης η Ντόρα 
Μακρυγιάννη, του Φύλακα 
και του Άγγελου ο Μάνος 
Καρατζογιάννης, του Αίμο-
ντα ο Δημήτρης Σαμόλης 
και του Τειρεσία ο Μάρκος 
Παπαδοκωνσταντάκης.
Η υπόθεση: Η τραγωδία ξε-
κινά την αυγή μετά τη νίκη 
των Θηβαίων. Ο Κρέων έχει 
αναλάβει τώρα την εξουσία, 
ως στενότερος συγγενής 
των γιων του Οιδίποδα. 
Διατάζει να μείνει άταφος 
ο Πολυνείκης ως προδότης 
της πατρίδας του. Ορίζει 
ποινή θανάτου εναντίον 

οποιουδήποτε παραβάτη της 
διαταγής του.
Η Αντιγόνη εξεγείρεται 
εναντίον της σκληρής προ-
σταγής, που καταστρατηγεί 
τους άγραφους νόμους 
που προστατεύουν τους 
νεκρούς και προσβάλλει το 
ιερό αίσθημα της αδελφικής 
αγάπης. Αψηφώντας τον κίν-
δυνο επιχειρεί να θάψει τον 
αδελφό της. Αυτός ο αγώνας 
ανάμεσα στην Αντιγόνη και 
τον Κρέοντα για το νεκρό 
σώμα του Πολυνείκη, συ-
μπυκνώνει όλες τις εγγενείς 
στην ανθρώπινη κατάσταση 
συγκρούσεις (αρσενικού και 
θηλυκού, παλαιού και  νέου, 
ιδιωτικού και κοινωνικού, δί-
καιου και νόμιμου, ύπαρξης 
και θνητότητας, ανθρώπινου 
και θείου). Η Αντιγόνη συλ-
λαμβάνεται. Καταδικάζεται 
από τον Κρέοντα σε θάνατο.
Ωστόσο, από τη στιγμή που 
ξεστομίζει τη θανατική της 
καταδίκη, ο Κρέων βαδίζει 
ήδη στον δρόμο που οδηγεί 
προς την καταστροφή του.
Το εισιτήριο κοστίζει 15 
ευρώ.
Προπώληση:  Viva.gr, 
στο κιόσκι της κεντρικής 
πλατείας, στα βιβλιοπωλεία 
«Αναγνώστης» και «Χαρτέξ».

27 ΙΟΥΛΙΟΥ

Και η «Αντιγόνη» στην ΕΗΜ
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28 IΟΥΛΙΟΥ

«Μία χώρα 
δύο αιώνες μετά» 
στο αρχαίο θέατρο 
Δωδώνης

Η θεατρική παράσταση «Μία χώρα δύο αιώνες μετά» ανε-
βαίνει στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης στις 28 Ιουλίου, στις 
21:00, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δωδώνης. Πρόκειται για 
ένα θεατρικό έργο του Ανδρέα Φλουράκη, που ασχολείται 

με το πώς οι σημερινοί Έλληνες διαχειρίζονται τη νεότερη ιστορία 
τους, αλλά και για το πώς τη δημιουργούν. 
Την παράσταση σκηνοθετεί η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, ενώ την 
πρωτότυπη μουσική της υπογράφει ο Θεόδωρος Λεμπέσης. Παί-
ζουν: Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Άρης Μπαταγιάν-
νης, Αμαλία Νίνου, Ράνια Σχίζα, Μαρία Χάνου.  
Την παραγωγή της παράστασης κάνουν το Φεστιβάλ Δωδώνης, το 
ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και η εταιρία Animatheatre. 
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 10€
Δημότες Δωδώνης: 4€
Ελεύθερη είσοδος για Δημότες Δωδώνης: Άνεργους, ΑμΕΑ, Παιδιά 
κάτω των 12 ετών
Η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι υποχρεωτική, στο https://
www.ticketservices.gr/el/festival-dodonis/

29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η «Μήδεια» 
του Μποστ 
έρχεται 
στα Γιάννενα

H «Μήδεια» του Μποστ έρχεται στα Γιάννενα στις 29 Ιουλί-
ου, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ στον Φρόντζο.
Τον κεντρικό ρόλο της παιδοκτόνου μάνας δεν ενσαρκώ-
νει γυναίκα, αλλά ο Μάκης Παπαδημητρίου, ο οποίος παί-

ζει μαζί με τους Κώστα Τριανταφυλλόπουλο, Γιάννη Καλατζόπουλο, 
Μαρία Διακοπαναγιώτου, Νικορέστη Χανιωτάκη, Γιάννη Δρακόπου-
λο, Άννα Φιλιππάκη, Γεράσιμο Σκαφίδα, Άννα Κλάδη και τον  
Γιάννη Μαθέ στη μουσική διδασκαλία / ζωντανή απόδοση μουσι-
κών θεμάτων. Η πρωτότυπη μουσική είναι της Monika.
Στη Μήδεια, ο Μέντης Μποσταντζόγλου (Μποστ) ξεκίνησε να γρά-
ψει ένα έργο βασισμένο στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη και 
κατέληξε να μιλάει σε δεκαπεντασύλλαβο για μια γυναίκα στυγνή, 
κακούργα δολοφόνισσα, που έσφαξε τα παιδιά της επειδή ήτανε 
κάτι παλιόπαιδα που δεν παίρνανε τα γράμματα και δεν θέλανε να 
δουλέψουν. Σαν να μην της έφταναν όλα αυτά είχε κι έναν άντρα, 
τον Ιάσωνα, που την κεράτωνε από πάνω με μία καλόγρια.
Εισιτήρια: κανονικό 18€, μειωμένο 14€ (φοιτητικό, ανέργων, 
ΑμεΑ), προπώληση από 14€   εδώ: https://www.viva.gr/tickets/
theatre/periodeia/mideia-tou-mpost/
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31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οι αριστοφανικοί «Ιππείς» 
στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης

Ένα από τα πιο δημοφι-
λή αστυνομικά έργα 
«Η παγίδα» του Ρο-
μπέρ Τομά  ανεβαίνει 

στη θεατρική σκηνή σε σκηνο-
θεσία Πέτρου Ζούλια. Η παρά-
σταση, με πρωταγωνιστές τον 
Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τον Τάκη 
Παπαματθαίου, την Έφη Μουρί-
κη, τη Μαρία Αντουνιλάκη, τον 
Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο 
και τον Γιώργο Κωνσταντίνου, 
έρχεται στα Γιάννενα, στο υπαί-
θριο θέατρο της ΕΗΜ, στις 30 
Ιουλίου, στις 21:15. 

Η μουσική σύνθεση είναι της 
Ευανθίας Ρεμπούτσικα. 
Στην περιγραφή του έργου σημει-
ώνεται: «Άνθρωπος του θεάτρου, 
ηθοποιός κι ο ίδιος (σ.σ. ο Ρομπέρ 
Τομά), στήνει μια σκηνική μηχα-
νή, παίζοντας με το ‘είναι’ και το 
‘φαίνεσθαι’, την αλήθεια και το 
ψέμα, τη λογική και τη φαντα-
σία. Υφαίνει, σαν μια ευφάνταστη 
αράχνη, κωμικές και απρόβλε-
πτες καταστάσεις με έντονο το 
στοιχείο του μυστηρίου. Με άλλα 
λόγια, δημιουργεί ένα ψυχολογι-
κό δράμα που σε κάνει να γελάς 

και μια κωμωδία, που συχνά σε 
συγκινεί μέχρι δακρύων. Όπως τη 
χαρακτήρισε ο μέγας θαυμαστής 
της, Άλφρεντ Χίτσκοκ, ‘Η παγίδα’ 
είναι ένα πρωτότυπο μίγμα από 
βιτριόλι και μαρμελάδα, που κά-
νει το συγγραφέα της να μοιάζει 
γιος της Αγκάθα Κρίστι απ’ τη μια 
και του Κάρλο Γκολντόνι από την 
άλλη!». 
Εισιτήριο: 20 ευρώ, 15 ευρώ το 
μειωμένο. Προπώληση εισιτη-
ρίων: viva.gr, κιόσκι κεντρικής 
πλατείας, βιβλιοπωλεία Ανα-
γνώστης και Χαρτέξ. 

Οι «Ιππείς» του Αριστοφάνη, 30 χρόνια μετά το τελευταίο τους 
ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφουν στη σκηνή σε 
σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου. Στα Γιάννενα, θα ανέβουν 
στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, στις 31 Ιουλίου, στις 21:00, 

στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δωδώνης.
Τους ρόλους ερμηνεύουν: Κώστας Κόκλας (Κλέων), Πάνος Μουζου-
ράκης (Δημοσθένης), Κωνσταντίνος Πλεμμένος (Νικίας), Στέλιος 
Ιακωβίδης (Δήμος), Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης (Αλλαντοπώλης). 
Kορυφαίοι Χορού: Στεφανία Γουλιώτη, Λαέρτης Μαλκότσης, Κων-
σταντίνος Μπιμπής, Γιάννης Χαρίσης.
Η υπόθεση; Έπειτα από τη νίκη των Αθηναίων επί των Σπαρτιατών 
στη Σφακτηρία, η Αθήνα   βρίσκεται στο απόγειο της δύναμής της 
και ο Κλέων αυξάνει τη δημοτικότητά του. Αυτό όμως δεν εμποδί-
ζει τον Αριστοφάνη να εξαπολύσει μία αμείλικτη επίθεση εναντίον 
του, προσφέροντας παράλληλα  μια κριτική ανάλυση της σχέσης του 
αθηναϊκού λαού με τους πολιτικούς που προσπαθούν να εξασφαλί-
σουν την εύνοιά του με κολακείες και απάτες, υπολογίζοντας μόνο το 
προσωπικό τους συμφέρον και όχι το γενικό καλό.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 15€, Δημότες Δωδώνης: 4€, Ελεύ-
θερη είσοδος για Δημότες Δωδώνης: Άνεργους, ΑμΕΑ, Παιδιά κάτω 
των 12 ετών.
Η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι υποχρεωτική, στο https://
www.ticketservices.gr/el/festival-dodonis/w

ΘΈΡΙΝΟ ΣΙΝΈΜΆ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Το γλυκό μου χωριό»
TO ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΌ Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζει τις 
προβολές του θερινού σινεμά. Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, 
στις 21:30, στον αύλειο χώρο του πολιτιστικού πολυχώ-
ρου «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, παρουσιάζει 
σε πανελλήνια πρεμιέρα, σε συνεργασία με το Τσεχικό Κέ-
ντρο Αθήνας, την ταινία: «Τo γλυκό μου χωριό» (Vesničko 
má středisková), Γίρι Μένζελ, 1985, διάρκεια: 98’).
Η ταινία είχε προταθεί για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσ-
σης Ταινίας, το 1987.
Κεντρική πλοκή είναι η σύγκρουση μεταξύ μίας πατρικής 
φιγούρας, ενός συνετού φορτηγατζή του τοπικού αγροτικού 
συνεταιρισμού, του κ. Πάβεκ, και του νεαρού, διανοητικά κα-
θυστερημένου οδηγού, Οτίκ. Σχέση μίσους και αγάπης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

29 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Κοινωνικά σκάνδαλα» 

ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ του Τζορτζ Κιούκορ «Κοινωνικά Σκάνδαλα» 
(The Philadelphia Story, 1940) προβάλλουν το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και το ΔΗΠΕΘΙ την Πέ-
μπτη 29 Ιουλίου, στις 21:30, στην αυλή του αρχοντικού 
Πυρσινέλλα. 
Τα «Κοινωνικά Σκάνδαλα» είναι μια ρομαντική κωμωδία 
που αναφέρεται σε μια νευρωτική μελλόνυμφη που έχει 
ως μόνο μέλημά της κοινωνική της αναρρίχηση. Παίζουν 
η Κάθριν Χέπμπορν, ο Κάρυ Γκραντ και ο Τζέιμς Στιούαρτ. 
Είσοδος ελεύθερη. 

ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ένα κουαρτέτο από τη Βιέννη 
στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης
ΤΌ ΚΌΎΑΡΤΕΤΌ εγχόρδων από τη Βιέννη «Auner Quartet» 
θα παρουσιάσει έργα των Νίκου Σκαλκώτα, Κωνσταντίας 
Γουρζή, Franz Schubert και Ludwig van Beethoven την 
Πέμπτη 29 Ιουλίου, στις 21:00, στο αρχαίο θέατρο της 
Δωδώνης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δωδώνης.
Το κουαρτέτο αποτελείται από τους Daniel Auner (βιο-
λί), Barbara de Menezes Galante Auner (βιολί), Nikita 
Gerkusov (βιόλα) και Konstantin Zelenin (βιολοντσέλο).
Η συναυλία αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την Πρεσβεία 
της Αυστρίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο του «Αυστρο-Ελλη-
νικού Μουσικού Καλοκαιριού», υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Εξωτερικών και του υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.
Είσοδος ελεύθερη.

30 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Η παγίδα», ένα έργο με ανατροπές
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ΆΛΙΚΗ ΒΌΥΓΙΌΥΚΛΆΚΗ, 

Η «εθνική σταρ» 
πέρα από τον μύθο 
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη «έφυγε» πριν 
γεράσει. Τα γερατειά άλλωστε τα φοβόταν 
περισσότερο από τον θάνατο, καθώς είχε 
προηγηθεί αρκετά χρόνια πριν από την 
τρέλα της Καλιφόρνιας ή του Χόλιγουντ 
για την εμμονή της νέας, όμορφης, ξαν-
θιάς γυναίκας.
Στις 23 Ιουλίου συμπληρώθηκαν 25 χρόνια 
από τον θάνατό της και η Αλίκη συνεχίζει 
να μπαινοβγαίνει στα σπίτια μας, σχεδόν 
καθημερινά, με τις αλλεπάλληλες προβο-

λές των ταινιών της στην τηλεόραση, σα 
να μην πέρασε μια μέρα. Μία τόσο οικεία 
μορφή, που νομίζεις ότι θα ανοίξεις τα 
περιοδικά ποικίλης ύλης και θα τη δεις να 
ποζάρει σε μια παραλία, να ετοιμάζει μια 
νέα θεατρική παραγωγή, να αποκαλύπτει 
κάτι από τη ζωή της. Και πάντα νέα, φρέ-
σκια και έτοιμη για νέες κατακτήσεις. Το 
ωραίο είναι ότι αν εξαιρέσουμε τα θεατρι-
κά της σχέδια, όλα τα άλλα σχεδόν «παί-
ζουν» καθημερινά- ειδικά στο διαδίκτυο...

Για την Αλίκη έχουν γραφεί τα πά-
ντα. Για τα πρώτα της δύσκολα 
βήματα στο θέατρο, στο οποίο 
μπήκε κρυφά από την μανιάτικη 

οικογένειά της, για το ξεκίνημά της στο 
σινεμά, τους δυο γάμους της, τον λαμπερό 
με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ το 1965, τον 
κρυφό, για χρόνια, ακόμη και όταν χώρι-
σε, με τον επιχειρηματία Γιώργο Ηλιάδη 
(1982-1987), τις ερωτικές σχέσεις της και 
ειδικά με τους νεότερους άνδρες, μετά και 
το δεύτερο διαζύγιο. Ακόμη για τις τα-
ραχώδεις συνεργασίες της με τον Φίνο ή 
τον Σακελλάριο, τον φημισμένο επαγγελ-
ματισμό της, τις μεγάλες αμοιβές της, τις 
πλαστικές επεμβάσεις της, τις σχέσεις της 
με τους συναδέλφους της, τη φημολογία 
για την κόντρα της με την Τζένη Καρέζη, 
που μάλλον δεν υπήρξε ποτέ, τις ερωτι-
κές της περιπέτειες με εκδότες, περιστα-
τικά που ακόμη και σήμερα τροφοδοτούν 
τη μυθολογία γύρω από το όνομά της. Και 
όπως συμβαίνει με κάθε κοντινό μας πρό-
σωπο, θα υπάρξουν και όλες οι απόψεις 
από ανθρώπους που τη γνώρισαν καλά ή 
λιγότερο καλά ή και από ανθρώπους που 
απλώς μπήκαν στο καμαρίνι της για ένα 
αυτόγραφο. Λογικό να έχουν ακουστεί 
τα πάντα γι' αυτήν: Ήταν «γλυκιά» - ήταν 
«σκληρή», ήταν «γενναιόδωρη» - ήταν 
«φιλοχρήματη», ήταν «δοτική» - ήταν 
«εγωπαθής»... 
Το μόνο που δεν αμφισβητείται είναι η 
σκληρή εργατικότητά της, η επιμονή της, 
για επιτυχία, το πάθος της για το χειρο-
κρότημα του κοινού, η λάμψη της στο 
πανί. Άρα τι μένει πέρα από το μύθο που 
έκτισε με μία πρωτόγνωρη πεποίθηση 
από το ξεκίνημά της και την έκανε «εθνι-
κή σταρ», προσωνύμιο που της έδωσε το 
1959 η Ελένη Βλάχου από την «Καθημε-
ρινή». Μα φυσικά οι 42 ταινίες της, που 
γύρισε σε περίπου 30 χρόνια, μέχρι να 
'ρθει το τέλος του παλιού εμπορικού κι-
νηματογράφου.

ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ

Η Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη, που 
γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1934, είχε 
δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς ο πατέ-
ρας της, που ήταν κατοχικός νομάρχης, 
δολοφονήθηκε από αντάρτες του ΕΛΑΣ 
και έπρεπε η μάνα της, μόνη της, να τη 
μεγαλώσει, μαζί με τα δυο αδέλφια της. 
Οι φιλοδοξίες της θα την οδηγήσουν το 
1952 στη Δραματική Σχολή του Εθνικού 
Θεάτρου, απ' την οποία αποφοίτησε τρία 
χρόνια μετά, με «λίαν καλώς», μία συμβι-
βαστική λύση, καθώς ο Δημήτρης Χορν, 
ένας από τους βαθμολογητές της, αμφι-
σβήτησε την επάρκειά της. Θα μπει στο 
θέατρο, θα κάνει τις πρώτες επιτυχίες της 
παρότι ακόμη άμαθη υποκριτικά. Σύντο-
μα θα μπει και στα πλατό, με την πρώτη 
της ταινία «Το Ποντικάκι», με καστανά 
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ακόμη μαλλιά και παιδικό πρόσωπο. Θια-
σάρχες όπως η Κοτοπούλη, η Κυρία Κατε-
ρίνα και ο Μουσούρης της έδωσαν ακόμη 
μία ώθηση για να γίνει πρωταγωνίστρια, 
αν και αρκετοί υποστηρίζουν ότι το μεγα-
λύτερο «σπρώξιμο» οφείλεται στη διαφή-
μιση μιας μπύρας.
Το 1955 θα γυρίσει το πρώτο βουκολικό 
δράμα της καριέρας της, «Ο Αγαπητικός 
της Βοσκοπούλας», δίπλα στον Θάνο Κω-
τσόπουλο, με την άγουρη παιδική της φι-
γούρα, ενώ θα ακολουθήσουν «Η Μαρία 
η Πενταγιώτισσα» και η «Αστέρω». Προη-
γουμένως είχε πρωταγωνιστήσει στο ρο-
μαντικό δράμα «Ο Μιμίκος και η Μαίρη» 
και στην κομεντί «Διακοπές στην Αίγινα».

ΑΠΟ ΤΑ… ΘΡΑΝΙΑ ΣΤΟ… ΝΑΥΤΙΚΟ

Η επιτυχία της θα την φέρει στα στούντιο 
της Φίνος Φιλμς και το 1959 θα κατα-
κτήσει το ευρύ κοινό, με την ταινία της 
«Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο», σε 
σκηνοθεσία Σακελλάριου, συμπρωταγω-
νιστή τον Παπαμιχαήλ και μια σειρά από 
τεράστιους ηθοποιούς (Ορέστης Μακρής, 
Χρήστος Τσαγανέας, Διονύσης Παπα-
γιαννόπουλος κ.ά.) να την πλαισιώνουν, 
εξαιρετικούς συντελεστές πίσω από τις 
κάμερες, όπως ο Ντίνος Κατσουρίδης 
στη φωτογραφία, ο Μάνος Χατζιδάκις 
στη μουσική και τα τραγούδια, να της 
προσφέρουν στο πιάτο μία απίστευτη επι-
τυχία. Η Αλίκη, εδώ, όπως και στο «Χτυ-
ποκάρδια στο Θρανίο» δυο χρόνια μετά, 
κάνει τα πάντα. Τραγουδά, χορεύει, κάνει 
νάζια, δείχνει την κωμική της πλευρά και 
βεβαίως έχει την απαραίτητη φρεσκάδα 
και ακτινοβολία. 
Ένας ρόλος που επαναλαμβάνεται στην 
τεράστια επιτυχία της «Η Αλίκη στο Ναυ-
τικό», σε μια διαφορετική ιστορία που 
συνοδεύεται από καλοκαιρινά χρώματα, 
αλλά στο ίδιο πνεύμα και με όλους τους 
συντελεστές να δουλεύουν για την επιτυ-
χία της. Ουσιαστικά είναι ένας ρόλος που 
θα την ακολουθεί, με παραλλαγές, σχε-
δόν σε όλες τις ερμηνείες της, ακόμη και 
εκεί που δεν κόλλαγαν ούτε με σελοτέιπ. 
Η μανιέρα αυτή, για την οποία δέχθηκε 
επικρίσεις ακόμη και τη χλεύη, θα την 
ακολουθήσει μέχρι τα χρόνια που εκείνη 
θα μπορούσε να παίξει τη μάνα, μίας άτα-
κτης κόρης.

ΕΘΙΣΤΙΚΉ

Ένας κόσμος που μοιάζει εθισμένος με 
την παρουσία της και θέλει να βλέπει ευ-
χάριστες δροσερές ιστορίες, για να ξεχάσει 
τα βάσανά του, και την κινηματογραφική 
βιοτεχνία της χώρας να ταυτίζεται με την 
πολιτική και οικονομική εξουσία της χώ-
ρας που θέλει να δείξει μια διαφορετική 
εικόνα της Ελλάδας, θα ακολουθεί τις ται-
νίες που έβγαζε σε ρυθμό πολυβόλου. 

Έτσι, θα ακολουθήσει μια σειρά επιτυχι-
ών, από την «Ψεύτρα», «Το Δόλωμα" και 
τη «Σωφερίνα», μέχρι την «Μοντέρνα 
Σταχτοπούτα», «Η Κόρη μου η Σοσιαλί-
στρια», «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης», τη 
«Δασκάλα με τα Χρυσά Μαλλιά» κι ενώ 
έχει μείνει έγκυος, αλλά και την «Υπο-
λοχαγό Νατάσα», την ταινία με το ρεκόρ 
εισιτηρίων. Άλλωστε, ποιος μπορεί να με-
τρήσει τα εισιτήρια που έκοψαν οι ταινίες 
της, όταν δεν έχουμε στοιχεία για τα εισι-
τήρια στην επαρχία (δηλαδή εκτός Αθη-
νών και Πειραιώς) όπου το κοινό πήγαινε 
και έβλεπε και ξανάβλεπε την Αλίκη του.

Ή ΥΠΕΡΟΧΉ «ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ»

Προφανώς, η Αλίκη, είχε πάρει την από-
φαση για το «Ταξίδι», από την επιτυχία 
της στην «Μανταλένα» τον προηγούμενο 
χρόνο, την καλύτερη ταινία που έπαιξε 

και μάλλον εκεί που κατέγραψε την κα-
λύτερη ερμηνεία της, παρότι δεν ξέφευ-
γε και πολύ από το συνηθισμένο παίξιμό 
της. Ακόμη και οι κριτικοί της εποχής, 
την επαίνεσαν, ενώ κέρδισε και το βρα-
βείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ της Θεσσα-
λονίκης. 
Βεβαίως κι εδώ όλοι οι συντελεστές δού-
λεψαν για την επιτυχία της, αλλά και για 
μία ξεχωριστή ταινία. Ο Ντίνος Δημό-
πουλος, που γύρισε ορισμένες από τις 
καλύτερες ταινίες του ελληνικού κινημα-
τογράφου («Το Αμαξάκι», «Λόλα» κ.λπ.) 
είναι σε μεγάλη φόρμα και αξιοποιεί με 
τον καλύτερο τρόπο το σενάριο του Γεωρ-
γίου Ρούσου, τη φωτογραφία του Γουόλ-
τερ Λάσαλι, αλλά και τους εξαιρετικούς 
ηθοποιούς στους δεύτερους ρόλους, με 
πρώτο και καλύτερο τον Παντελή Ζερβό, 
στο ρόλο του παπά. Και βεβαίως ποιος 
μπορεί να ξεχάσει τα αξέχαστα τραγούδια 

του Μάνου Χατζιδάκι, που ερμηνεύει αξι-
οθαύμαστα η Αλίκη.
Τέτοιες μέρες πριν 25 χρόνια, η φημολο-
γία ότι η Αλίκη είναι πολύ σοβαρά είχε 
κυριαρχήσει σε όλη την Ελλάδα. Η είδη-
ση του θανάτου της θα συγκλονίσει τους 
πολυάριθμους θαυμαστές της και η αλή-
θεια είναι ότι δεν θα αφήσει κανέναν αδι-
άφορο. 
Μπορεί να μην είχε μπει σε κινηματογρα-
φικά στούντιο για 15 χρόνια, αλλά όλοι 
ήξεραν ότι θα τη βρουν στο θέατρο, ότι 
βρίσκεται κάπου κοντά τους, να τους θυ-
μίζει και τα δικά τους νιάτα, τη ζωή τους, 
που μετρούσαν με τις πρεμιέρες της στον 
κινηματογράφο. Μία εποχή είχε κλείσει 
οριστικά. Μπορεί να είχαμε, να έχουμε 
καλύτερες ηθοποιούς, που ερμηνευτικά η 
Αλίκη δεν θα μπορούσε να πλησιάσει ούτε 
στο ελάχιστο, αλλά «εθνική σταρ» όχι.

ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Το διαφορετικό «Ταξίδι»
Η ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ θα τολμήσει για μία και μοναδική 
φορά να παίξει κάτι διαφορετικό το 1962, ένα δράμα, με 
ρεαλιστικά στοιχεία, σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπου-
λου και σενάριο Βαγγέλη Γκούφα. 
Πρόκειται για το «Ταξίδι», στο οποίο πρωταγωνίστησε για 
πρώτη και τελευταία φορά με τον Νίκο Κούρκουλο, Μία 
σοβαρή προσπάθεια για να μπει σε διαφορετικούς δρό-

μους που, η αλήθεια είναι, η Αλίκη το πάλεψε και ίσως θα 
έπρεπε να επιμείνει, για να μπορέσουμε να καταλάβου-
με αν είχε και ταλέντο, εκτός από λάμψη. Όμως, η μέτρια 
απήχηση της ταινίας, που έκοψε μόλις 76.000 εισιτήρια 
-για Βουγιουκλάκη το λες και καταστροφή- μάλλον την 
τρομοκράτησε και άρον άρον επέστρεψε στις γνωστές 
συνταγές της επιτυχίας.
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το «Πέρασμα του Μακελάρη» εί-
ναι ίσως το καλύτερο γουέστερν 
που θα διαβάσετε ποτέ. Είναι το 
δεύτερό του βιβλίο, το οποίο 

εξέδωσε το 1960. Πέντε χρόνια αργό-
τερα, κυκλοφόρησε το καταπληκτικό 
«Στόουνερ» και δώδεκα, το τέταρτο και 
τελευταίο βιβλίο του, τον Αύγουστο».
Καταρχάς, ο Γουίλιαμς είναι ένας από 
τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
της αμερικάνικης λογοτεχνίας, την επο-
χή που ήδη, ο Μίλερ και ο ντος Πάσος 
είχαν δημιουργήσει φαινομενικά ανυ-
πέρβλητα εκφραστικά όρια.
Το «Πέρασμα του Μακελάρη» εξιστορεί 
μια μεταπολεμική αμερικάνικη πραγ-
ματικότητα της Άγριας Δύσης, σε μια 
πόλη που κυμαίνεται από πέρασμα σε 
«πόλη φάντασμα», στην εποχή του «πυ-
ρετού του κυνηγιού».
Μια ομάδα διαφορετικών ανθρώπων 
πάει να κυνηγήσει βίσωνες και κατα-
λαμβάνεται από την ίδια τη διαδικασία, 
που στοιχίζει πολύ παραπάνω, από όσο 
φαίνεται αρχικά.
Ο Γουίλιαμς δημιουργεί ένα τρομερά 
περιγραφικό και εκφραστικό «Μόμπι 
Ντικ» της στεριάς, με αντίστοιχους του 
Άχαμπ και της φάλαινας, σε σκηνικό 
γουέστερν, που καταλήγει σε μια από 
τις κορυφαίες σκηνές της λογοτεχνίας.
Οι ήρωές του αποξενώνονται από τη 
φύση και τους εαυτούς τους τελικά, ενώ 
παράλληλα, ο συγγραφέας περιγράφει 
αδρά ανθρώπους και τοπία, τοποθεσίες 
και κτίρια, καταστάσεις και εκρήξεις.
Μπορείτε να το βρείτε εδώ

Ο Μόμπι Ντικ 
της Άγριας 
Δύσης
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 20 Ιουλίου του 1993, 28 χρόνια πριν 
δηλαδή, οι Cypress Hill καθιερώθηκαν 
ως τουλάχιστον μητροπολίτες του χιπ 
χοπ, αν δεχθούμε ότι αρχιεπίσκοποι ήταν 

οι Public Enemy και πάπες, οι NWA.
Παρότι το ραπ της εποχής «αλληθώριζε» ενίοτε 
προς άλλα μουσικά είδη, με πιο επιφανή εμπορι-
κά περίπτωση τους Run DMC να κοιτάνε περίεργα 
τους Aerosmith στο Walk this Way, μέχρι το ’93 
η έννοια του crossover ήταν πολύ συγκεχυμένη.
Βρήκε όμως το λήμμα της στο Insane in the 
Brain, το πρώτο σινγκλ από το δεύτερο δίσκο των 

Cypress Hill. Όπως συμβαίνει συνήθως, η μεγαλύ-
τερη επιτυχία δεν είναι το καλύτερο κομμάτι του 
δίσκου, ο οποίος ήταν έτσι και αλλιώς τρομερός.
Οι CH ήταν ήδη βαρύ χαρτί, από την κυκλοφορία 
του EP Something for the Blunted και του πρώ-
του τους, ομώνυμου δίσκου, δύο χρόνια πριν. Το 
Black Sunday όμως θα ήταν αυτό που θα απογεί-
ωνε καλλιτεχνικά και εμπορικά το συγκρότημα 
που λάτρεψε τη Μέρι Τζέιν (όχι, δεν πρόκειται 
για κάποια γυναίκα…) και τα samples που μπο-
ρούσαν να ξεσηκώσουν από σκληροπυρηνικούς 
ράπερ μέχρι die hard μεταλλάδες.
To σημείο κορύφωσης του άλμπουμ είναι το I 
Ain’t Goin’ Out Like That, το μοναδικό κομμά-

τι του δίσκου που δεν  είχε τη σφραγίδα του DJ 
Muggs στην παραγωγή. Εκεί, οι αθεόφοβοι κα-
τάφεραν να χωρέσουν το Wizard των Sabbath. 
Βέβαια, όσοι-ες βρέθηκαν στο Φάληρο το απίθα-
νο βράδυ της 27ης Αυγούστου 2019, κατάλαβαν 
ότι τέτοια «κόλπα» ήταν συνηθισμένα από τότε.
Το κομμάτι επίσης σηματοδότησε τη δια βίου 
έξωση από το Saturday Night Live, όταν ο DJ 
Muggs άναψε ένα τσιγάρο on camera, λίγο πριν 
ξεκινήσουν να παίζουν. Όχι κανονικό τσιγάρο…
Το Black Sunday εν τέλει, είναι ένα μουσικό μνη-
μείο που κατέλειπε στην ανθρωπότητα η ομάδα 
φυσιογνωμιών όπως ο B-Real, ο DJ Muggs, o 
Bobo και ο Sen Dog. 

Η Μαύρη Κυριακή 
των Cypress Hill
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Το Netflix στρέφεται 
προς τα βιντεοπαιχνίδια
Η Netflix Inc ανακοίνωσε ότι θα 

ασχοληθεί ακόμη πιο ουσιαστι-
κά με τα βιντεοπαιχνίδια, καθώς 
οι υπηρεσίες streaming για τις 

ταινίες και την τηλεόραση που προσφέρει 
εκτιμάται ότι θα έχουν αδύναμη αύξηση των 
συνδρομητών τους, εξαιτίας του αυξημένου 
ανταγωνισμού, αλλά και της άρσης των πε-
ριορισμών κατά της εξάπλωσης της πανδη-
μίας COVID-19 στις ΗΠΑ.
Τα κέρδη για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 
καταγράφηκαν στα 2,97 δολάρια ανά μετοχή, 
μειωμένα από τη μέση πρόβλεψη για κέρδη 
3,16 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με τους 
αναλυτές της αγοράς που έλαβαν μέρος σε 
μία έρευνα (Refinitiv).
Η Netflix βρίσκεται αντιμέτωπη με μία δρα-
στική μείωση των νέων πελατών της, μετά 
τη θεαματική πορεία αύξησης των συνδρο-
μητών της το 2020, η οποία πυροδοτήθηκε 
από τις εντολές παραμονής στο σπίτι, προ-
κειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της 
COVID-19.
Στις ΗΠΑ και στον Καναδά, η Netflix ανέφε-
ρε μία μείωση περίπου 430.000 συνδρομη-

τών στο δεύτερο τρίμηνο του 2021.
Η εταιρία, που θεωρείται πρωτοπόρος στην 
προσφορά υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας 
streaming, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στα 
αρχικά στάδια για την επέκταση των υπηρε-
σιών της στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών, 
τα οποία θα είναι διαθέσιμα για τους συνδρο-
μητές της χωρίς επιπλέον χρέωση.
Η Netflix θα επικεντρώσει αρχικά την προ-
σοχή της στα βιντεοπαιχνίδια που μπορούν 
τρέξουν οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
«Θεωρούμε τα βιντεοπαιχνίδια ως μία νέα 
κατηγορία περιεχομένου για εμάς, που είναι 
όμοια με την επέκτασή μας στις αυθεντικές 
ταινίες, στις εφαρμογές animation και στις 
τηλεοπτικές εκπομπές χωρίς σενάριο», ανέ-
φερε η εταιρία στην επιστολή της για το προ-
ηγούμενο τρίμηνο προς τους μετόχους της.
Η Netflix πειραματίστηκε στον τομέα των 
βιντεοπαιχνιδιών με μερικούς νέους τίτλους 
που συνδέθηκαν με εμπορικές επιτυχίες, συ-
μπεριλαμβανομένων των τίτλων «Stranger 
Things» και «The Dark Crystal: Age of 
Resistance».
Μερικοί αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η εται-

ρία, η οποία κυριαρχεί στον τομέα της προ-
σφοράς των υπηρεσιών βίντεο μέσω της 
τεχνολογίας streaming, είναι αναγκαίο να 
βρει νέους τρόπους για την επανέναρξη των 
συνδρομών, έπειτα από χρόνια ταχείας αύξη-
σής τους.
Σύμφωνα με την εταιρία έρευνας αγοράς 
eMarketer, το μερίδιο της Netflix στα έσοδα 
από τις συνδρομές για τις υπηρεσίες βίντεο 
μέσω τεχνολογίας streaming στην αγορά 
των ΗΠΑ θα μειωθεί στο 30,8% μέχρι τα 
τέλη του 2021, από περίπου 50% το 2018.
«Η Netflix είχε ένα ακόμη απογοητευτικό 
τρίμηνο, καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα 
της προσφοράς των υπηρεσιών μέσω τε-
χνολογίας streaming αναθερμαίνεται» σύμ-
φωνα με τον Τζεσε Κόεν, υψηλόβαθμο ανα-
λυτή του ιστότοπου οικονομικών ειδήσεων 
Investing.com.
«Η απουσία νέων επικείμενων εξελίξεων 
που θα λειτουργούσαν ως καταλύτες στην 
αύξηση του αριθμού των συνδρομητών είναι 
μία από τις κυριότερες αιτίες για τη σχετικά 
ήπια απόδοση της Netflix τη χρονιά αυτή», 
παρατήρησε ο ίδιος.

Η Netflix πειραμα-
τίστηκε στον τομέα 
των βιντεοπαιχνι-
διών με μερικούς 
νέους τίτλους που 
συνδέθηκαν με 
εμπορικές επιτυ-
χίες, συμπεριλαμ-
βανομένων των 
τίτλων «Stranger 
Things» και «The 
Dark Crystal: Age 
of Resistance».
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