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Στους τούρκικους 
καφενέδες 
στην Πέρα Λούτσα
ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ των οδών Ναπ. Ζέρβα, Καποδιστρίου 
και Νεοφύτου Δούκα, στη συνοικία της Πέρας (ή 
Άνω) Λούτσας, υπήρχε κάποτε ένα τζαμί: το Ισούφ ή 
Γιουσούφ αγά τζαμί.
https://typos-i.gr/article/stoys-toyrkikoys-
kafenedes-sthn-pera-loytsa

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ο «ομορφότερος 
κήπος» βρίσκεται 
στο Νησί
ΕΝΑΣ ΚΉΠΟΣ σε παραδοσιακή κατοικία του Νησιού 
είναι αυτός που διακρίθηκε και βραβεύτηκε από το 
Δήμο Ιωαννιτών στο πλαίσιο του διαγωνισμού για 
τον πιο όμορφο κήπο-μπαλκόνι που έγινε με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.. 
https://typos-i.gr/article/o-omorfoteros-khpos-
brisketai-sto-nhsi

Φεστιβάλ Δωδώνης, ετών 6 
ΤΉΝ ΠΡΩΤΉ φορά που άνοιξε ξανά το αρχαίο θέατρο της Δωδώ-
νης για παραστάσεις αρχαίου δράματος, ήταν το καλοκαίρι του 
2015 επί υπουργίας Νίκου Ξυδάκη. Εκείνο το καλοκαίρι, είχαν 
δοθεί συμβολικά δύο παραστάσεις, υπό το φως της ημέρας, του 
έργου του Αισχύλου «Προμηθέας Δεσμώτης»
https://typos-i.gr/article/festibal-dwdwnhs-etwn-6

Ακυρώνεται το 
Ioannina Lake Festival
TΉΝ ΑΚΥΡΩΣΉ του Ioannina Lake Festival ανα-
κοίνωσε ο διοργανωτής, δηλαδή το Κέντρο Νέων 
Ηπείρου. Το φεστιβάλ ήταν να γίνει από 17 έως 19 
Ιουνίου στη Λιμνοπούλα, και στο πρόγραμμά του 
συμμετείχαν πολλοί: Ματούλα Ζαμάνη, Εισβολέας, 
Χατζηφραγκέτα, Πυξ Λαξ, Baildsa,  Κομπανία Βέρδη 
και λοιποί.
https://typos-i.gr/article/akyrwnetai-ioannina-
lake-festival
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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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Αρχαίο θέατρο Δωδώνης: 
2000-2022, μια δύσκολη διαδρομή
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΉ ]

Ιούνιος 2022: «Το μεγαλύτερο έργο 
αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου 
στην Ελλάδα» είναι οι (πανομοιότυ-
ποι, ελέω copy paste από κείμενο του 

ΑΠΕ-ΜΠΕ) τίτλοι των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες για το 
αρχαίο θέατρο της Δωδώνης. Πανομοιό-
τυπα δημοσιεύματα συνοδευτικά της εκ-
δήλωσης για την ολοκλήρωση της απο-
κατάστασης της κατώτερης ζώνης του 
κοίλου του αρχαίου θεάτρου και την από-
δοσή της στο κοινό, η οποία θα γίνει από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων την 
Τρίτη 21 Ιουνίου, παρουσία της υπουργού 
Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.
Ιούνιος 2000: Είκοσι δύο χρόνια πριν, τον 
Τύπο, στη συντριπτική του πλειοψηφία, 

και την τοπική κοινωνία δεν τους απα-
σχολούσαν ούτε η εξαιρετικά φθαρμένη 
και «κουρασμένη» πέτρα του θεάτρου 
ούτε η αρχαιολογική αξία του μνημείου 
ούτε το μέλλον του. Το μείζον θέμα ήταν 
ότι το αρχαίο θέατρο «έκλεισε», το θέατρο 
αυτό που «άνοιξε» ο Κώστας Φρόντζος με 
τα «Δωδωναία» το 1960, το θέατρο αυτό 
όπου χιλιάδες Γιαννιώτες είχαν δει παρα-
στάσεις αρχαίου δράματος και το οποίο 
είχε μια ξεχωριστή θέση στα βιώματα 
πολλών γενεών.
Από το 1999, όταν και αποφασίστηκε 
να σταματήσει η χρήση του θεάτρου για 
παραστάσεις επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με 
τη σημερινή υπουργό Πολιτισμού Λίνα 
Μενδώνη να διατελεί γενική γραμματέας 
Πολιτισμού, και για μια δεκαετία τουλά-
χιστον, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες βρέ-

θηκαν αντιμέτωπες με πολλά δυσάρεστα 
περιστατικά. Ήταν η περίοδος που οι ήχοι 
της πέτρας, των δέντρων και του πολιτι-
σμού στην αρχαία Δωδώνη δεν ακούγο-
νταν ιδιαίτερα και που το αρχαίο δράμα 
είχε πάρει τη θέση μιας νεοελληνικής 
φαρσοκωμωδίας.  
Η ιστορία της αναστήλωσης του αρχαί-
ου θεάτρου δεν είναι σίγουρα μια απλή 
αρχαιολογική ιστορία. Και το νήμα της 
ιστορίας αυτής ξεκινάει αρκετά πιο πριν 
από το 1999, στα τέλη της δεκαετίας του 
1980, όταν η τότε ΙΒ’ Εφορεία Προϊστο-
ρικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, με 
προϊσταμένη την Αγγελική Ντούζουγλη, 
προχώρησε στην εκπόνηση μιας προμε-
λέτης αποκατάστασης και συντήρησης 
του αρχαίου θέατρου. Η προμελέτη αυτή 
αποτέλεσε το πρώτο εγχείρημα αποτύπω-

σης της κατάστασης του μνημείου.
Ενός μνημείου ήδη «τραυματισμένου». 
Η κακή διατήρηση του δομικού υλικού 
(ασβεστόλιθος) και ο τρόπος «αποκατά-
στασης» της μορφής του θεάτρου λίγες 
δεκαετίες πριν, με παρατοποθετήσεις αρ-
χιτεκτονικών μελών, είχαν αφήσει πολ-
λές πληγές.
Η αποκάλυψη του θεάτρου της Δωδώνης 
έγινε τον Σεπτέμβριο του 1959 από τον 
Δ. Ευαγγελίδη και τον Σωτήρη Δάκαρη. 
Υπό την «πίεση» του Κώστα Φρόντζου, 
ως προέδρου της Εταιρείας Ηπειρωτικών 
Μελετών, που επιθυμούσε να γίνουν πα-
ραστάσεις αρχαίου δράματος το καλοκαίρι 
του 1960, ο Δάκαρης προχώρησε μεταξύ 
άλλων στην προσωρινή τοποθέτηση των 
εδωλίων στο κάτω και στο μεσαίο κοίλο. 
Και το θέατρο, μέσα σε πολύ λίγους μή-
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νες, ήταν έτοιμο. Από τότε ακόμη, ο πο-
λιτισμός και η πολιτική με τη στενή έν-
νοια του όρου απέκτησαν μια πολύ στενή 
σχέση στη διαχείριση του μνημείου του 
αρχαίου θεάτρου.
Η προμελέτη του 1989 ήρθε επί της ου-
σίας να ανοίξει τη συζήτηση για την απο-
κατάσταση του θεάτρου. Το 1992 έγινε 
η θεσμοθέτηση της αδόμητη ζώνης Α’ 
απόλυτης προστασίας του αρχαιολογικού 
χώρου της Δωδώνης, καθώς και οι χρή-
σεις γης εντός αυτής (ακολούθησαν τρο-
ποποιήσεις του ΦΕΚ το 1995 και το 2006). 
Το ζήτημα της ζώνης προστασίας πέριξ 
του αρχαιολογικού χώρου αποτέλεσε το 
υπόβαθρο μιας μεγάλης έριδας της τοπι-
κής κοινωνίας με τις αρχαιολογικές υπη-
ρεσίες, και επηρέασε και τον βαθμό των 
εντάσεων τα επόμενα χρόνια.
Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, έγινε 
πια σαφές στην επιστημονική κοινότητα 
ότι δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια χρή-
σης του θεάτρου (οι πτώσεις λίθων από 
τα ψηλά αναλήμματα κάθε άλλο παρά 
σπάνιο φαινόμενο ήταν), με το υπουργείο 
να βάζει στην ατζέντα του το έργο της 
αποκατάστασης του μνημείου. Το 2000 
ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη σύνταξη 
των μελετών υπό τη σκέπη του Ταμείου 
Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση 
Αρχαιολογικών Έργων.
«Είχαμε επίγνωση των δυσκολιών που 
καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε, τις 
οποίες αύξαναν σε μεγάλο βαθμό οι επι-
σπευσμένες εργασίες αναστήλωσης που 
είχαν πραγματοποιηθεί στη δεκαετία του  
1950 και οι οποίες είχαν αναλυτικώς πε-
ριγραφεί από τον καθηγητή Χαράλαμπο 
Μπούρα σε αναφορά του προς τη Διεύ-
θυνση Αναστήλωσης του Υπουργείου, ο 
οποίος σημείωνε πως ‘’ήδη η προσπάθεια 
διευθετήσεως του κάτω διαζώματος διά 
της χρήσεως του παλαιού υλικού έβλαψε 
το μνημείον, διότι εχάθησαν τα στοιχεία 
διά την μελέτη του, και την ακριβή ανα-
παράστασίν του’» αναφέρει στον «Τύπο 
Ιωαννίνων» ο Κωνσταντίνος Ζάχος, επί-
τιμος έφορος αρχαιοτήτων και πρόεδρος 
της πρώτης επιστημονικής επιτροπής για 
το έργο της αποκατάστασης της Δωδώ-
νης.
Για το έργο της αναστήλωσης, συστάθη-
κε από το 2000 επιστημονική επιτροπή. 
Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος 
Ζάχος, προϊστάμενος τότε της ΙΒ’ Εφο-
ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρ-
χαιοτήτων. Ακολούθησαν ο Α. Νακάσης, 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστή-
λωσης Αρχαίων Μνημείων του υπουργεί-
ου Πολιτισμού, ο Γιώργος Βελένης, καθη-
γητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και τέλος ο αρχιτέκτονας 
Γιώργος Σμύρης μέχρι το 2015.
Ο κ. Ζάχος ήταν το πρόσωπο το οποίο είχε 
δεχτεί τα περισσότερα βέλη ενώ είχαν 
γραφεί «απαράδεκτα λιβελλογραφήμα-

τα» εναντίον του όπως υπενθυμίζει. Εν 
έτει 2022 νιώθει ότι υπάρχει μια δικαίωση 
των κόπων του. «Χάρη στη σύσταση της 
επιστημονικής επιτροπής και στην αφιέ-
ρωση ατέλειωτων ωρών στην αναζήτηση 
δεδομένων στα αρχεία του υπουργείου 
και την ενδελεχή επιστημονική έρευνα 
και των προβληματισμών με τους άξιους 
συνεργάτες μου, τέθηκαν τότε οι βάσεις 
ενός έργου που σήμερα χαρακτηρίζεται 
ως ‘χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάδει-
ξης του πολιτιστικού αποθέματος της 
χώρας και προστασίας ιστορικών μνημεί-
ων’» αναφέρει.
Η αναστολή των παραστάσεων στην αρ-
χαία Δωδώνη είχε πυροδοτήσει μια σειρά 
από αντιδράσεις. Οι «μάχες» που έχουν 
καταγραφεί μεταξύ αρχαιολογικών υπη-
ρεσιών και τοπικής κοινωνίας ήταν μεγά-
λες, σε επίσημο και ανεπίσημο επίπεδο. 
Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν 
ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς έτσι κι αλλιώς, 
έγιναν ο μεγάλος «εχθρός». Το κακό κλί-
μα επιδεινωνόταν και από δημοσιεύματα 
του Τύπου. Την ίδια ώρα, οι αρχαιολογικές 
υπηρεσίες έμοιαζαν να περιχαρακώνο-
νται ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους.

ΤΟ ΛΥΟΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

Την περίοδο 2004-2005, κατέφτασε στον 
αρχαιολογικό χώρο ένα λυόμενο θέατρο, 
το οποίο τοποθετήθηκε στην πίσω δεξιά 
πλευρά της εισόδου. Είχε κατασκευαστεί 
από το Ελληνικό Δημόσιο για τη μεγάλη 
συναυλία «Μυθωδία» του Βαγγέλη Πα-
παθανασίου το καλοκαίρι του 2001 στους 
Στύλους Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Το 

υπουργείο Πολιτισμού είχε δεχτεί τότε 
έντονη κριτική από τον αθηναϊκό Τύπο 
για το υψηλό κόστος της κατασκευής. Η 
άφιξη του λυόμενου θεάτρου στην αρχαία 
Δωδώνη απαντούσε σε δύο ζητήματα: 
στην αξιοποίηση της ακριβής κατασκευ-
ής και στο να δοθεί η δυνατότητα φιλο-
ξενίας παραστάσεων στον αρχαιολογικό 
χώρο σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν 
τα πνεύματα.
Ωστόσο, το λυόμενο αυτό θέατρο δεν έγι-
νε ιδιαίτερα αποδεκτό. Κάποιες παραστά-
σεις φιλοξενήθηκαν όντως εκεί, αλλά οι 
αντιδράσεις δεν έλειπαν. Το αποκορύφω-
μα των αντιδράσεων ήρθε το καλοκαίρι 
του 2008, όταν και λόγω κινητοποιήσεων 
ακυρώθηκε η παράσταση «Μήδεια» με τη 
Λυδία Κονιόρδου σε σκηνοθεσία του Ρώ-
σου Ανατόλι Βασίλιεφ.
(Παρένθεση: Το λυόμενο θέατρο ανέλαβε 
πρόσφατα να το απομακρύνει από τον αρ-
χαιολογικό χώρο η Περιφέρεια Ηπείρου. 
Νέος προορισμός… το αγρόκτημα Κατσι-
κά, όπου η Περιφέρεια κάνει συγκέντρω-
ση μεταλλικών κατασκευών. Δεν έγινε 
καμία προσπάθεια για την ενδεχόμενη 
χρήση του σε άλλη τοποθεσία από τον 
Δήμο Δωδώνης, ο οποίος διοργανώνει 
εδώ και έξι χρόνια Φεστιβάλ Δωδώνης).
Τρία χρόνια πριν, το 2005, είχε ολοκληρω-
θεί η μεγάλη μελέτη αποκατάστασης του 
θεάτρου. Η μελέτη αυτή οδήγησε σε νέες 
φωνές διαμαρτυρίας που έκαναν λόγο για 
«τσιμεντοποίηση», λόγω της μεθόδου 
συμπλήρωσης του αρχαίου, φθαρμένου 
υλικού, και για «ξήλωμα του θεάτρου» 
(μετακίνηση των εδωλίων και επανατο-
ποθέτησή τους στη σωστή θέση).

Με οδηγό τη μελέτη αυτή, που πήρε την 
έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου, ξεκίνησαν το 2010 οι εργα-
σίες στην πρώτη ανατολική κερκίδα και 
στον αντίστοιχο αναλημματικό τοίχο. Τα 
προηγούμενα χρόνια, γίνονταν εργασίες 
συντήρησης αρχιτεκτονικών μελών, στην 
προσπάθεια των αρχαιολογικών υπηρεσι-
ών να σταματήσουν τη θρυμματοποίηση.

Η ΠΡΩΤΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 
ΚΑΙ ΕΝΑΣ… ΚΑΦΕΣ

Τον Απρίλιο του 2010, καταγράφηκε άλλο 
ένα περιστατικό στην ιστορία του ανα-
στηλωτικού έργου στην αρχαία Δωδώνη. 
Κατά την επίσκεψη της γενικής γραμ-
ματέα του υπουργείου Πολιτισμού Λίνας 
Μενδώνη (διαχρονική η παρουσία της 
στο υπουργείο) στην αρχαία Δωδώνη για 
αυτοψία, κάτοικος της περιοχής πέταξε 
έναν καφέ πάνω σε αρχαιολόγο ως… αντί-
δραση στη ζώνη απόλυτης προστασίας 
του αρχαιολογικού χώρου.
Σε επιστημονικό επίπεδο, την αρχαιολο-
γική κοινότητα απασχολούσαν διάφοροι 
προβληματισμοί γύρω από τον τρόπο διά-
σωσης του θεάτρου. Και κυρίως η επιλο-
γή του υλικού συμπλήρωσης που έδωσε 
τροφή για την κριτική περί «τσιμεντοποί-
ησης».
«Η τελική πρόταση της επιστημονικής 
επιτροπής που έτυχε και της αποδοχής, 
ήρθε να συνδυάσει διάφορες μεθόδους. 
Μεγάλης κλίμακας συμπληρώσεις των 
εδωλίων, κυρίως   πλευρικές, αποφασί-
στηκε να γίνουν με φυσικό λίθο, λόγω της 
μικρότερης φθοράς του αυθεντικού λίθου 

Το λυόμενο θέατρο

Γυρίστε σελίδα
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στα σημεία αυτά. Προς άρση του φαινο-
μένου φθοράς, o φυσικός λίθος, αρχαίος 
και καινούργιος, ενσωματώθηκε στον 
τεχνητό, ο οποίος με τη σειρά του λαξεύ-
τηκε κατάλληλα ώστε να εναρμονίζεται 
με τα τμήματα των σειρών που δεν έχουν 
μετακινηθεί, εφόσον τεκμηριώθηκε αρ-
χαιολογικά ότι βρίσκονται στην αρχική 
τους θέση. Με αυτό τον τρόπο θέλαμε 
να περιορίσουμε αισθητά το φαινόμενο 
της ανερχόμενης υγρασίας και τη δράση 
του παγετού, όπως και τη δυναμική κα-
ταπόνηση των αρχαίων μελών» αναφέρει 
στον «Τύπο Ιωαννίνων» ο αναπληρωτής 
καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής 
Ιωαννίνων Γιώργος Σμύρης, ο οποίος 
από το 2010 έως το 2015 ήταν πρόεδρος 
της επιστημονικής επιτροπής για το έργο 
αποκατάστασης στην αρχαία Δωδώνη.
Αν και το αισθητικό αποτέλεσμα ξένισε 
αρκετούς στην αρχή, ο χρόνος, όπως ανα-
μενόταν εξάλλου, έφερε την αναγκαία 
ισορροπία. Τον Μάρτιο του 2022, η κα 
Μενδώνη, κατά την επίσκεψή της στην 
αρχαία Δωδώνη, στήριξε απόλυτα τη με-
θοδολογία που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά 
τα χρόνια: «Η αποκατάσταση γίνεται με 
πολύ σωστό τρόπο. Το νέο υλικό είτε φυ-
σικός είτε τεχνητός λίθος αφομοιώνεται 
πλήρως από το περιβάλλον. Δεν υπάρχει 
ουσιαστική διαφορά του νέου από το πα-
λιό σε επίπεδο αισθητικής. Επιστημονικά 
δε, τεκμηριώνεται απολύτως το νέο με το 
παλιό».
Όσο προχωρούσαν λοιπόν οι εργασίες, 
τόσο το δύσκολο και γεμάτο εντάσεις πα-
ρελθόν παραμεριζόταν.

ΟΛΙΣΤΙΚΑ…

Το 2012, ενόψει του ΕΣΠΑ «2014-2020», 
το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, με το 
αναστηλωτικό έργο να προχωρά, άρχισε 
να προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών, 
όπως του σωματείου «Διάζωμα» με πρό-
εδρο τον Σταύρο Μπένο και του περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου Αλέκου Καχριμάνη. 
Με τα μνημονιακά χρόνια να βρίσκονται 
σε εξέλιξη, τα αρχαία θέατρα άρχισαν να 
αποκτούν μια πιο… ολιστική προσέγγι-
ση. H oλιστική αυτή προσέγγιση οδήγησε 
στην «πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία 
θέατρα της Ηπείρου», μια πρόταση του 
σωματείου «Διάζωμα» με την περιφε-
ρειακή αρχή να την αποδέχεται πλήρως. 
Με «όχημα» την πολιτιστική διαδρομή, 
έγινε εφικτή, μεταξύ άλλων, η συνέχιση 
της χρηματοδότησης του αναστηλωτικού 
έργου του θεάτρου με 5 εκατ. ευρώ μέσω 
του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπει-
ρος 2014-2020», καθώς το υπουργείο Πο-
λιτισμού δεν είχε πια δικό του τομεακό 
πρόγραμμα.
Στα της αποκατάστασης, μέχρι το 2015, 
οπότε και καταργήθηκαν οι επιστημονι-
κές επιτροπές με την Εφορεία Αρχαιο-

τήτων Ιωαννίνων (προϊστάμενος τότε ο 
Κων. Σουέρεφ) να αναλαμβάνει το έργο, 
ήταν έτοιμες οι πέντε από τις εννιά κερ-
κίδες της κατώτερης ζώνης του κοίλου. 
Πριν από λίγους μήνες, ολοκληρώθηκαν 
και οι υπόλοιπες τέσσερις κερκίδες. Πα-
ράλληλα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο (ΚΑΣ) του υπουργείου Πολιτισμού 
έχει δώσει το πράσινο φως επί της προμε-
λέτης για το μεσαίο κοίλο.
Η αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Ιωαννίνων Χαρά Καππά, σε δήλωσή 
της στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(ΑΠΕ-ΜΠΕ), ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνί-
ου ο μηχανισμός της γερανογέφυρας (σ.σ. 
η οποία κατασκευάστηκε πριν από χρόνια 
για τη διευκόλυνση του έργου αλλά και 
της φιλοξενίας παραστάσεων) πρόκειται 
να μετακινηθεί στο μεσαίο διάζωμα. Ήδη, 
όπως αναφέρθηκε, ξεκίνησε η μετακίνη-
ση εδωλίων από τις μεσαίες κερκίδες.
Το υπό εξελίξει αναστηλωτικό έργο πρέ-
πει να τελειώσει μέχρι το τέλος του 2023. 
Και μετά; Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξε-
καθαριστεί οι προθέσεις του υπουργείου 
Πολιτισμού και τι μέλλει γενέσθαι για 
την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών 
εργασιών τουλάχιστον σε όλο το μεσαίο 
κοίλο…

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Μετά από 16 χρόνια, το αρχαίο θέατρο φι-
λοξένησε ξανά παράσταση αρχαίου δρά-
ματος το καλοκαίρι του 2015, με τον τότε 

υπουργό Πολιτισμού Νίκο Ξυδάκη να δί-
νει το πράσινο φως, σε συμβολικό επίπε-
δο, όπως είχε ειπωθεί, για δύο παραστά-
σεις του έργου του Αισχύλου «Προμηθέας 
Δεσμώτης».
Οι συμβολισμοί… υποχώρησαν σύντομα. 
Από την επόμενη χρονιά, οι παραστάσεις 
άρχισαν να επιστρέφουν. Η πιο δυναμική 
επιστροφή έγινε το 2017, με τη διοργάνω-
ση δύο φεστιβάλ – του Φεστιβάλ Δωδώ-
νης από τον οικείο Δήμο και του Φεστι-
βάλ Αρχαίου Δράματος από το ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων. Ξαφνικά, το αρχαίο θέατρο 
άρχισε να κοινωνικοποιείται έντονα, με 
τις αντιστάσεις της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Ιωαννίνων να μειώνονται υπό την 
πίεση διαφόρων που θέλουν να πάρουν 
ένα κομμάτι της αίγλης και του γοήτρου 
από το μνημείο.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 
2019 το λίθινο αρχαίο θέατρο, το οποίο 
βρίσκεται υπό αναστήλωση, φιλοξένη-
σε 11 παραστάσεις διαφόρων ειδών (όχι 
μόνο αρχαίου δράματος). Καθόλου λίγες, 
όταν το μαρμάρινο αρχαίο θέατρο της Επι-
δαύρου φιλοξενεί 12 διπλές παραστάσεις, 
με τον προβληματισμό για χρήση υπέρ το 
δέον να υφίσταται.
Φέτος, θα είναι η πρώτη χρονιά, που το 
κάτω κοίλο θα αποδοθεί ολόκληρο για 
χρήση. Περίπου 2000 θέσεις για θεατές, 
κατ’ εκτίμηση. Μέχρι στιγμής, έχουν ανα-
κοινωθεί έξι παραστάσεις στο αρχαίο θέ-
ατρο.
Και τα ερωτήματα που προκύπτουν, εί-

ναι τα εξής: Πόσες παραστάσεις αντέχει 
το αρχαίο θέατρο Δωδώνης; Και τι είδους 
εκδηλώσεις; Ποια είναι τα όρια ανάμεσα 
στη χρήση και στην κατάχρηση; Το θέα-
τρο της Δωδώνης παραμένει ένα αρχαίο 
θέατρο. Η αναστήλωσή του δεν σημαίνει 
ότι πρόκειται για ένα νέο, σε κατασκευα-
στικό επίπεδο, θέατρο. Το αρχαίο δομικό 
υλικό παραμένει «κουρασμένο».
Τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει ποτέ. Τα 
αιτήματα για παραστάσεις συσσωρεύο-
νται, και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες φαί-
νεται να τα αποδέχονται όλα.
Θα έπρεπε να είναι αυτονόητη η ύπαρξη 
κανόνων για τη χρήση του αρχαίου θεά-
τρου Δωδώνης. Και όχι μόνο όσον αφορά 
τον αριθμό των παραστάσεων που «αντέ-
χει» ο χώρος, αλλά και τη συνολικότερη 
διαχείριση της χρήσης του θεάτρου, π.χ. ο 
τρόπος εισόδου και κίνησης των θεατών.
Η μη ύπαρξη κανόνων οδηγεί σε μια πα-
ρεξήγηση για το τι εστί ένα αρχαίο θέα-
τρο. Και συν τοις άλλοις κάθε άλλο παρά 
συμβάλλει στην ανάδειξη της ιστορικής 
και πολιτιστικής αξίας του μνημείου και 
στην «αποκαθήλωση» αντιλήψεων που 
θέλουν δυστυχώς τα αρχαία θέατρα να 
ζωντανεύουν μόνο όταν φιλοξενούν πα-
ραστάσεις. Και εδώ ακριβώς είναι η μεγά-
λη πρόκληση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων, όπου σήμερα υπηρετεί ως 
αναπληρώτρια προϊσταμένη η Βαρβάρα 
Παπαδοπούλου… Είναι εξάλλου ο μονα-
δικός φορέας που έχει την αποκλειστική 
ευθύνη για τα μνημεία.

Παράσταση στο αρχαίο θέατρο, με τις πέντε κερκίδες να έχουν αποδοθεί σε χρήση, εν έτει 2018
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» και 
«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι»

«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι» 
είναι η ιστορία των δημοτικών εκλογών στα Ιωάν-
νινα, από το 1925 ως το 2014. Δήμαρχοι, παρατά-
ξεις, αντιπαραθέσεις, επεισόδια σε προεκλογικές 
περιόδους, ανέκδοτα και ιδιοτροπίες των υποψη-
φίων και των δημάρχων. Ποιος ήταν ο μακροβιό-
τερος δήμαρχος; Ποιος δήμαρχος ευχήθηκε στον 
βασιλιά «και εις ανώτερα»; Ποιες οι «ανίερες» 
προεκλογικές συμμαχίες που έγιναν; Ποιοι κατη-
γορήθηκαν ως «αποστάτες»; Ποιος ήταν ο «ηπει-
ρωτάρχης» του Μεσοπολέμου; Ποια λέξη στοίχισε 
σε έναν υποψήφιο δήμαρχο την εκλογή του; Ποιος 
δήμαρχος μεγάλωσε με «καλαμποκίσιο αλεύρι»; 
Ποιος δήμαρχος ξυπνούσε μετά τις 11 το πρωί; 
Ποιος υποψήφιος μοίραζε φέιγ βολάν στην πόλη 
με κουτσομπολιά για τον αντίπαλό του; Ποιος δή-
μαρχος ήταν ο μπον βιβέρ της εποχής του; Πότε 
έγινε το πρώτο προεκλογικό debate; Ποιοι δήμαρ-
χοι πέτυχαν υψηλά ποσοστά εκλογής;

Οι δύο εκδόσεις του Τύπου Ιωαννίνων και της ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ 
είναι ξανά εδώ, στα βιβλιοπωλεία των Ιωαννίνων.

Οι «25+1 ρετρό ιστορίες», είναι… 26 ιστορίες από 
το παρελθόν των Ιωαννίνων, με φωτογραφίες και 
κείμενα από τη σαββατιάτικη στήλη του typos-i.gr, 
«Ρετρό». Είναι ένα άλμπουμ με σκληρό εξώφυλλο, 
δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) που τώρα, είναι 
πια στη δεύτερή του έκδοση. Οι «25+1 ρετρό ιστο-
ρίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν δι-
αφορετικό τρόπο, την πόλη των Ιωαννίνων στους 
ίδιους τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. 
Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να 
αφηγηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά δε-
δομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχειακό 
υλικό, αλλά και μύθους που κρύβουν τη δική τους 
αλήθεια. Στη «σύμπραξη»αυτή το δικό της λιθαρά-
κι βάζει και η αποτύπωση μιας ιστορίας σε κόμικς.
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ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Από τον κήπο του Μίκη» 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας
ΤΉ ΜΟΥΣΙΚΉ ΠΑΡΑΣΤΑΣΉ «Από τον κήπο του 
Μίκη» παρουσιάζουν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς και το Ωδείο Νέες Τέχνες-Ars Nova τη 
Δευτέρα 20 Ιουνίου, στις 20:30, στο Μουσείο Αργυ-
ροτεχνίας Ιωαννίνων.
Τριάντα και πλέον συντελεστές, μαθητές και καθη-
γητές του Ωδείου Νέες Τέχνες-Ars Nova θα ταξι-
δέψουν το κοινό με τις μελωδίες του κορυφαίου 
έλληνα συνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.
Συμμετέχουν: Η χορωδία του Ωδείου Νέες Τέχνες 
-Ars Nova του Δημήτρη Υφαντή σε ενορχήστρωση 
και διδασκαλία Μιχάλη Ντέμσια, ο Γιάννης Γκέλος 
(πλήκτρα-πιάνο), ο Κώστας  Γκλίναβος (τύμπανα), ο 
Γιάννης Κωσταδήμας (ακουστική κιθάρα),  Δημήτρης 
Κώστας (μπουζούκι), ο Θωμάς Μεντής (πλήκτρα), 
ο Δημήτρης Υφαντής (12χορδη κιθάρα) ο Σπύρος 
Χότζας (μπουζούκι).
Οργάνωση και δημιουργία: Δημήτρης Υφαντής.
Η είσοδος στην παράσταση είναι  δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Μουσείο, στο 
τηλέφωνο 26510 64065 (καθημερινά εκτός Τρίτης, 
10:00-18:00)

23 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συναυλία του Θανάση 
Παπακωνσταντίνου
Ο ΘΑΝΑΣΉΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ θα είναι στα 
Γιάννενα, στο υπαίθριο θέατρο Φρόντζου, στις 23 
Ιουνίου, στις 21:00. Μαζί του: ΔΔημήτρης Μυστακί-
δης: κιθάρα, λαούτο, τραγούδι, Κωνσταντίνος Πιστιό-
λης: κλαρίνο, γκάϊντα, καβάλ, hang drum, τραγούδι, 
Γιάννης Λίταινας: κιθάρα, λαούτο, τραγούδι, Γιώργος 
Αγγελάκης: τρομπόνι, ακορντεόν, Νίκος Δημηνάκης: 
σαξόφωνα, φλάουτο, didgeridoo, πλήκτρα, beatbox, 
Απόστολος Γιάγκος: πλήκτρα, Λεωνίδας Κυρίδης: 
ηλεκτρικό μπάσο, Φοίβος Άνθης: τύμπανα
Εισιτήριο 15 ευρώ.

27 IOΥΝΙΟΥ

Πρωτοψάλτη και Χατζηγιάννης 
στον «Φρόντζο»
MΕ «ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ» έρχονται στα 
Γιάννενα, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, τη Δευτέρα 
27 Ιουνίου, στις 21:30, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και 
ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
Μαζί τους οι μουσικοί: Θωμάς Κοντογεώργης-πιάνο, 
Σόλωνας Αποστολάκης-Keyboards, Πέτρος Βαρ-
θακούρης-Mπάσσο, Παντελής Ντζιάλας-Kιθάρες, 
Σοφία Ευκλείδου-Tσέλο, Δημήτρης Τσόλης-Drums, 
Τάκης Βασιλείου-Kρουστά.
Eισιτήρια: 17 ευρώ στην προπώληση, 15 ευρώ το 
μειωμένο.
Προπώληση εισιτηρίων: TicketsIoannina, δισκοπω-
λείο Rock Shop, καταστήματα Public, και viva.gr.

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Παράσταση χορού στο Πνευματικό Κέντρο
Ετήσια παράσταση χορού από τη Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χο-
ρού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννίνων τη Δευτέρα 20 
Ιουνίου, στις 21:00, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας». Τα τμήματα των 
εφήβων και των ενηλίκων χορεύουν πάνω σε σύγχρονες χορογραφί-
ες των καθηγητών της σχολής. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Τζίνα Βίκα. 
Χορογραφίες: Έλενα Ανδρεάδη, Τζίνα Βίκα, Ελεονώρα Ηλία, Λάουρα 
Τσιάτη, Άννα Παπανικολάου.

21 IOΥΝΙΟΥ

«Φωνές του Μεσοπολέμου» στο αρχοντικό Ισμ. Τζαβέλλα
Εκδήλωση με τίτλο «Φωνές του Μεσοπολέμου» διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 21 Ιουνίου, στις 21:00, στο αρχοντικό Ισμήνης Τζαβέλ-
λα (Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών-Μουσείο Αστικής Κατοικίας 19ου αι.). 
Θα αναγνωστούν ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη και θα ερμηνευτούν τραγούδια του 
Αττίκ.
Συμμετέχουν: Ειρήνη Δόβα, τραγούδι και Γεωργία Αναστάση, πιάνο
Απαγγελία: Μωυσής Ελισάφ, δήμαρχος Ιωαννίνων, και Μαρία Στρατσάνη

KI AYTA
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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συ-
νεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», παρουσιάζει την Τετάρτη 
22 Ιουνίου, στις 21:30, βραβευμένες ελληνικές ταινίες 

μικρού μήκους από γυναίκες δημιουργούς, στο Μουσείο Αρ-
γυροτεχνίας Ιωαννίνων. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν, 
παρουσία συντελεστών/τριών, με αφορμή τα δέκα χρόνια του 
διαγωνιστικού τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» του Φε-
στιβάλ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

«Goads» της Ίριδας Μπαγλανέα | Ειδικό Βραβείο της Επιτρο-
πής Αργυρή Αθηνά (2020) | Διάρκεια: 15'

Η Ήρα θυμήθηκε αυτό το φως. Εκείνο που προσπαθούσε να 
τρυπήσει το σκοτάδι γλιστρώντας στο παράθυρο και την κουρ-
τίνα της. Ήταν σαν κάτι να της ψιθύριζε στο αυτί, βγάζοντας 
έναν ήχο που δεν είχε ξανακούσει. Δε μπορούσε να φανταστεί 
ότι μία μέρα θα έπρεπε να σταθεί δυνατή μπροστά του και να το 
υπερασπιστεί.

Σκηνοθεσία και Σενάριο: Ιρις Μπαγλανέα | Ηθοποιοί: Χρήστος 
Πασσαλής, Ματίνα Καρτσιούνα, Αθανασία Καλλιμάνη, Κριστι-
άνα Νίκα

«37 Μέρες» της Νικολέτας Λεούση | Βραβείο Καλύτερου 
Σεναρίου (2018) | Διάρκεια: 23'

Όταν η Μαρία, μια νεαρή έγκυος που δουλεύει σε ένα κατάστη-
μα μανικιούρ πεντικιούρ απολύεται αποφασίζει να κάνει απερ-
γία γέννας.
Σκηνοθεσία: Νικολέτα Λεούση | Σενάριο: Νικολέτα Λεούση, 
Βαγγέλης Σέρφας Ηθοποιοί: 'Ελλη Τρίγγου, Γιάννης Τσορτέκης, 
Γιώργος Κατσής, Κατερίνα Λυπηρίδου, Ιωάννα Μαυρέα,Αργύ-
ρης Μπακιρτζής

«Έκτορας Μαλό - Ή Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζα-
κλίν Λέντζου | Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας και Γυναι-
κείας Ερμηνείας (2018) | Διάρκεια: 23'

Είναι Παραμονή Πρωτοχρονιάς και η Σοφία έχει ένα όνειρο που 
δεν λέει σε κανέναν: καθώς περπατάει στην έρημο, μαθαίνει ότι 
είναι άρρωστη. Υποκρίνεται ότι δεν την νοιάζει. Έχει χάσει την 
καρδιά της;
Σκηνοθεσία και Σενάριο: Ζακλίν Λέντζου | Ηθοποιοί: Σοφία Κό-
καλη, Νίκος Ζεγκινόγλου, Κατερίνα Ζησούδη, Γιάννης Παπαδό-
πουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Φαίδρα Τσολίνα, Προμηθέας 
Αλειφερόπουλος

«Ουρανία» της Δέσποινας Κούρτη | Βραβείο Καλύτερου 
Σεναρίου (2017) Διάρκεια: 16'

Η Ουρανία είναι μια μεσήλικη γυναίκα που έχει παραμελήσει 
τον εαυτό της. Η εμφάνιση ενός άγνωστου νεαρού, θα τη βοη-
θήσει να ξαναβρεί τη γυναικεία φύση της.
Σκηνοθεσία και Σενάριο: Δέσποινα Κούρτη | Ηθοποιοί: Φωτεινή 
Μπαξεβάνη, Ηλίας Μουλάς, ειδική εμφάνιση: Κώστας Λάσκος

«Bella» της Θέλγιας Πετράκη  | Βραβείο Καλύτερης Σκηνο-
θεσίας και Γυναικείας Ερμηνείας (2020) | Διάρκεια: 25'

Ελλάδα 1986-1987, λίγο πριν την πτώση του υπαρκτού σοσια-
λισμού, λίγο πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου. Στα μάτια της 
Άνθης η χώρα αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει και μαζί τους ο Χρή-
στος μοιάζει να αλλάζει κι αυτός.
Σκηνοθεσία και Σενάριο: Θέλγια Πετράκη | Ηθοποιοί: Ελενα 
Τοπαλίδου, Νίκος Κουρής, Έλενα Μεγγρέλη, Άδωνης Χατζηπό-
πης, Θεοφανία Ντόκου
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510 64065 (κα-
θημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).
*Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών οι προβολές θα 
πραγματοποιηθούν στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χα-
τζής» (Παλαιά Σφαγεία).

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας 
Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Σε-
πτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2022.

21-22 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Ο Ουρανός 
κατακόκκινος» 
από το Θέατρο 
Actina
Το Θέατρο Actina ετοιμά-
ζεται να παρουσιάσει την 
επόμενη θεατρική του 
παραγωγή.
Από 21 Ιουνίου έως 6 
Ιουλίου, κάθε Τρίτη και 
Τετάρτη, στις 21:15, στην 
αυλή του Arte Povera στο 
Κάστρο των Ιωαννίνων, 
θα ανεβαίνει ο μονόλογος 
της Λούλας Αναγνωστάκη 
«Ο ουρανός κατακόκκι-
νος», σε σκηνοθεσία Αθη-
νάς Τσικνιά και ερμηνεία 
της Ελένης Καμποσιώρη.
Όπως αναφέρεται σε σχε-
τικό σημείωμα, η Λούλα 
Αναγνωστάκη άντλησε το 
θεατρικό υλικό της από 
την ελληνική πραγματι-
κότητα, ακατέργαστο και 
νωπό ακόμα με τις πλη-
γές να αιμορραγούν από 
την πρόσφατη ιστορία του 
τόπου. Μνήμες τραυματι-
κές, αγώνες προδομένοι, 
πρόσωπα παγιδευμένα 
σ’ ένα παρελθόν από 
εφιάλτες. Αυτό ήταν το 
δραματικό της υλικό 
αλλά και η θέση της έως 
τα τελευταία της έργα, 
τον «Ουρανό Κατακόκκι-
νο», που παρουσιάζει την 
κατάρρευση του κοινω-
νικού περίγυρου, την 
κατάρρευση των ιδεών 
και των αγώνων, μέσα 
από την κατάρρευση του 
ενός προσώπου. Το έργο 
της Λούλας Αναγνωστάκη 
είναι μια σειρά ηρωικών 
ασμάτων προς την έξοδο, 
μια σειρά ταπεινών 
ύμνων για την ελευθερία.
Εισιτήριο: 5 ευρώ.
Κρατήσεις/πληροφορίες: 
6974865401.

22 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

ΘΈΆΤΡΟ ΣΙΝΈΜΆ
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ΤΖΟΎΝΤΙ ΓΚΆΡΛΆΝΤ

Ένα εκ γενετής αστέρι

Δεν ήταν απλώς ένα από τα πολλά αστέρια της 
χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, που διέγραψαν 
μια σύντομη πορεία και χάθηκαν στη σφαίρα 
της μυθολογίας. Ήταν αστέρι εκ γενετής, παιδί 
θαύμα και στη συνέχεια μια τεράστια ηθοποιός, 
που αποδείκνυε συνεχώς το υποκριτικό της τα-
λέντο, στον σκληρό κόσμο του Χόλιγουντ. Ήταν 
η περίφημη Τζούντι Γκάρλαντ, ένας θρύλος για 
τον κινηματογράφο, που σε ηλικία μόλις 47 ετών, 
μετά από μία ισχυρή δόση βαρβιτουρικών θα 
βρεθεί νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, 
σκορπώντας τη θλίψη σε εκατομμύρια θαυμα-
στές σε όλο τον κόσμο. Δεν ήταν, όμως, μόνο 
το τέλος της τραγικό, αλλά όλη η ζωή της. Μια 
ζωή βασανισμένη, αφού από παιδούλα είχε βά-
λει στην καθημερινότητά της το αλκοόλ και τα 
βαρβιτουρικά, για να αντέξει την πίεση του Χόλι-
γουντ, τις θυσίες που έπρεπε να κάνει για τους 
ρόλους της, τις αποτυχίες της στην προσωπική 
της ζωή, αλλά και την αδυναμία να διαχειριστεί 
την παγκόσμια φήμη της.
Πριν μερικές ημέρες συμπληρώθηκαν ακριβώς 
100 χρόνια από τη γέννησή της (10 Ιουνίου του 
1922) και είναι ευκαιρία να θυμηθούμε -και να 
γνωρίσουν καλύτερα οι νεότεροι- πού οφείλε-
ται ο θρύλος της, τις μεγάλες στιγμές της στον 
κινηματογράφο, όπου έπαιζε, τραγουδούσε και 
χόρευε εξαιρετικά, αλλά και τον λόγο που έδωσε 
πρόωρο τέλος στη ζωή της.
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Έχοντας στο DNA της ιρλανδι-
κή, σκοτσέζικη και αγγλική 
καταγωγή, η Τζούντι γεννήθη-
κε στη Μινεσότα των ΗΠΑ, ως 

Φράνσις Ίθελ Γκαμ και ήταν το μικρότερο 
παιδί της Ίθελ Μάριον και του Φράνσις 
Αβέντ «Φρανκ» Γκαμ. Οι γονείς της ασχο-
λούνταν με το Βοντβίλ (δημοφιλέστατο 
είδος του αμερικανικού λαϊκού θεάτρου, 
που συνδύαζε χορό, ταχυδακτυλουργίες, 
ακροβατικά και θεατρικά σκετς) και η μι-
κρή Τζούντι μεγάλωσε σε ένα σπίτι καλ-
λιτεχνών. Εξού και έκανε το ντεμπούτο 
της στη σκηνή σε ηλικία μόλις 3 ετών, ως 
τραγουδίστρια μαζί με τις αδερφές της.
Από παιδί μπήκε στα παντοδύναμα εκεί-
νη την εποχή στούντιο της MGM, αρχικά 
μαζί με τις αδερφές της ως τραγουδίστρια 
και στη συνέχεια προχώρησε μόνη της, 
καθώς οι ιθύνοντες της εταιρείας εκτί-
μησαν εγκαίρως το σπάνιο ταλέντο της. 
Έκανε το ντεμπούτο της σε ηλικία 13 
ετών στο φιλμ «Κάθε Κυριακή», ενώ μέ-
χρι το κλασικό αριστούργημα του Βίκτορ 
Φλέμινγκ «Ο Μάγος του Οζ» το 1939, με 
το οποίο θα γίνει παγκόσμια αγαπητή, θα 
εμφανιστεί σε αρκετές ακόμη ταινίες.
   
Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ
   
Έτσι σε ηλικία 17 χρόνων η Τζούντι θα 
βρεθεί στην κορυφή του κόσμου, ως η 
μικρή Ντόροθι Γκέιλ που θα μας βάλει 
στον μαγικό κόσμο τού κινηματογράφου, 
με μια ταινία ιδιαιτέρως πρωτοποριακή 
για την εποχή της, λόγω της χρήσης του 
τεχνικόλορ, τη μουσική και τα τραγούδια 
της, τα εμπνευσμένα χειροποίητα εφέ, 
τη σκηνοθετική αρτιότητά της, αλλά και 
τη χαρισματική παρουσία τής πρωταγω-
νίστριας που πλαισιώνεται από σημα-
ντικούς καρατερίστες. Η πρεμιέρα του 
«Μάγου του Οζ» τον Αύγουστο του 1939 
θα συνοδευτεί από διθυραμβικές κριτικές 
(θα προταθεί για έξι Όσκαρ, μεταξύ των 
οποίων και εκείνου της Καλύτερης Ταινί-
ας, χάνοντας τελικά από το «Όσα Παίρνει 
ο Άνεμος»), ενώ η Γκάρλαντ πριν ακόμη 
ενηλικιωθεί θα γίνει αστέρι παγκόσμιας 
εμβέλειας.
Η Τζούντι δεν ήταν η αιθέρια, πανέμορ-
φη, ερωτική κοπέλα, που προωθούσε ως 
πρότυπο το Χόλιγουντ. Είχε μια έμφυτη 
παιδικότητα, με μινιόν εμφάνιση, είχε μια 
αθωότητα, ένα αφοπλιστικό χαμόγελο, 
ένα κρυμμένο πάθος, που γέμιζε αισιο-
δοξία όσους την έβλεπαν, εκτός από την 
ίδια….
   
ΤΟ ΒΑΝΑΥΣΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
   
Και αυτό διότι από εκείνη την εποχή θα 
ξεκινήσουν τα προβλήματά της με τις 
καταχρήσεις. Βλέπετε, είχε προηγηθεί η 
κακομεταχείριση από την MGM, καθώς 
το στούντιο της επέβαλε να χάσει βάρος, 

για να φαίνεται ακόμη πιο παιδί, να δέσει 
σφιχτά το πλούσιο στήθος της, για να χά-
σει την όποια σεξουαλικότητά της, ενώ οι 
φήμες ήθελαν να της πασάρουν και χάπια 
αδρεναλίνης για να διατηρήσει την ενέρ-
γειά της κατά τη διάρκεια των πολύωρων 
γυρισμάτων. Η παγκόσμια καταξίωση 
ήρθε μαζί με τον εθισμό στα βαρβιτουρικά 
και τις αμφεταμίνες. Από κοντά τέσσερα 
πακέτα τσιγάρα καθημερινώς και αλκοόλ! 
Ο μεγαλοπαραγωγός Λούις Μάγερ όμως 
τα είχε καταφέρει, είχε κάνει ακόμη μία 
ανεπανάληπτη ταινία.
Το 1941, πριν ακόμη πιάσει τα 20 της, θα 
έρθει και ο πρώτος από τους πέντε απο-

τυχημένους γάμους της. Ήταν με τον γνω-
στό συνθέτη και πιανίστα Ντέιβιντ Ντά-
νιελ Ρόουζ, με τον οποίο χώρισαν μετά 
από τέσσερα χρόνια. Θα ακολουθήσουν 
ακόμη τέσσερις γάμοι, με τον διάσημο 
σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι (1945-1951), 
με τον παραγωγό Σίντνεϊ Λουφτ (1952-
1965), με τον ηθοποιό Μαρκ Ίρον (1965-
1967) και τον μουσικό Μίκι Ντινς (1969). 
Θα αποκτήσει τρία παιδιά, τη διάσημη 
ηθοποιό Λάιζα Μινέλι, τη Λόρνα Λουφτ 
και τον Τζόζεφ Λουφτ. Αυτά για την ιστο-
ρία. Γιατί πίσω από όλα αυτά κρυβόταν 
μια βασανιστική ζωή, διαφωνίες, τσακω-
μοί, εκμετάλλευση και βεβαίως το αδυ-

σώπητο βάρος των καταχρήσεων.
Οι προσωπικοί της δαίμονες ήταν η μία 
πλευρά της δυστυχισμένης ζωής της. Η 
άλλη πλευρά για την εξάρτησή της από 
τα βαρβιτουρικά και το αλκοόλ οφειλό-
ταν στις υπερβολικές απαιτήσεις των 
στούντιο και την εκμετάλλευσή της ως 
εμπορικό προϊόν. Όμως, το 1954 θα έρθει 
και η κορυφαία στιγμή της στο κλασικό 
δράμα «Ένα Αστέρι Γεννιέται» του τερά-
στιου Τζορτζ Κιούκορ, έχοντας δίπλα της 
τον Τζέιμς Μέισον. Θα κερδίσει το Όσκαρ 
Α Γυναικείου Ρόλου και μαζί τον τίτλο του 
«αστεριού» που δεν θα σβήσει ποτέ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Η Τζούντι της καρδιάς μας
   
Με τον σχετικά μικρό ρόλο της στο 
ιστορικό φιλμ «Η Δίκη της Νυρεμβέρ-
γης» θα κάνει τη συγκλονιστικότερη 
ερμηνεία της στον κινηματογράφο. Ως 
μάρτυρας κατηγορίας στα λίγα λεπτά 
που θα βρεθεί μπροστά στον δικα-
στή Σπένσερ Τρέισι θα αποδείξει το 
μεγαλείο του τεράστιου υποκριτικού 
της ταλέντου και παρότι με εμφανή, 
στο πρόσωπό της, τα σημάδια των 
καταχρήσεων, ακόμη και της βαριάς 
κατάθλιψης που την βασάνιζε, θα 
κερδίσει το Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου 
και μαζί την καρδιά μας.
Η Τζούντι Γκάρλαντ, που μάτωσε και 
πόνεσε όσο καμία άλλη ηθοποιός 
μέσα και έξω από τα κινηματογραφικά 
πλατό, στα 40 χρόνια της πορείας της 
στο σινεμά, θα συνεργαστεί με κορυ-
φαίους σκηνοθέτες, όπως οι Τσαρλς 
Γουόλτερς, Βισέντε Μινέλι, Στάνλεϊ 
Κράμερ, Τζον Κασαβέτης, Τζορτζ Κιού-
κορ και πολλούς άλλους. Επίσης, θα 
παίξει έχοντας δίπλα της σταρ όπως 
τον Μπαρτ Λάνκαστερ, Φρεντ Αστέρ, 
Μπερτ Λαρ, Τζιν Κέλι, Μίκι Ρούνεϊ, 
Τζέιμς Στιούαρτ, Βαν Χέφλιν κ.ά.
Στις 22 Ιουνίου του 1969 το μαντάτο 
του χαμού της θα συγκλονίσει όλο 
τον κόσμο. Οι αυτοκτονικές τάσεις 
που είχε στο τέλος επικράτησαν. Η 
κόρη της Λάιζα Μινέλι θα τη θυμάται 
πάντα με αγάπη, παρά τα δύσκολα 
χρόνια που έζησε μαζί της. Εμείς θα 
τη θυμόμαστε για τις ερμηνείες της 
στον κινηματογράφο, αλλά και ως ένα 
σύμβολο μιας χρυσής εποχής του 
σινεμά και δυστυχώς ως ακόμη ένα 
θύμα τού πολλές φορές απάνθρωπου 
συστήματος στο Χόλιγουντ.
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Μεγάλη ανάπτυξη συνεχίζουν 
να γνωρίζουν οι συναλλαγές 
με χρεωστικές κάρτες καθώς 
με ψηφιακό χρήμα αλλά ακό-

μη και για αγορές κάτω των δύο ευρώ. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδας: Ο συνολικός αριθ-
μός των ενεργών καρτών πληρωμών σε 
κυκλοφορία στο τέλος του 2021 ανήλθε 
σε 19,7 εκατ., αυξημένος κατά 6% σε σχέ-
ση με το 2020. Στις επιμέρους κατηγορίες 

καρτών, ο αριθμός των χρεωστικών καρ-
τών αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε 
16,8 εκατ. κάρτες.
Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφηκε για 
πέμπτη συνεχή χρονιά στην έκδοση προ-
πληρωμένων καρτών, οι οποίες ανήλ-
θαν σε 1,9 εκατ., αυξημένες κατά 13%. Ο 
αριθμός των πιστωτικών καρτών επίσης 
παρουσίασε αύξηση κατά 2% και ανήλθε 
σε 2,9 εκατ. κάρτες. Οι εικονικές κάρτες 
αυξήθηκαν κατά 7% στις 107 χιλ. κάρτες. 
Η διενέργεια αυξημένου αριθμού συναλ-
λαγών μέσω διαδικτύου φαίνεται να απο-
τελεί τον κύριο λόγο στην συνεχιζόμενη 
αύξηση της έκδοσης προπληρωμένων 
και εικονικών καρτών πληρωμών.
Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρ-
τες πληρωμών ανήλθε σε 1,6 δισ, από 1,1 
δισ το 2020, παρουσιάζοντας σημαντική 
αύξηση κατά 44% σε σχέση με το 2020. 
Ο αριθμός των συναλλαγών με χρεωστι-
κές κάρτες ανήλθε σε 1,5 δις. από 1 δισ 
το προηγούμενο έτος, αυξημένος κατά 
48%. Οι χρεωστικές κάρτες συνέχισαν να 
αποτελούν το κύριο υποκατάστατο των 
μετρητών, με ποσοστιαία συμμετοχή 92% 
στο συνολικό αριθμό συναλλαγών με όλα 
τα είδη καρτών πληρωμών.
Ο αριθμός των συναλλαγών με πιστωτι-
κές κάρτες ανήλθε σε 135 εκατ., από 121 
εκατ. το 2020, αυξημένος κατά 11%. Οι 
πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 8% 
στο συνολικό αριθμό συναλλαγών. Η αξία 
των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών 
κυμάνθηκε στα 83 δισεκ. ευρώ, αυξημένη 
κατά 25% συγκριτικά με το προηγούμενο 
έτος
Οι χρεωστικές κάρτες συμμετείχαν κατά 
93% στη συνολική αξία των συναλλαγών 
με όλα τα είδη καρτών πληρωμών, ενώ οι 
πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 7%. 
Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρ-
τα αυξήθηκε κατά 35% σε 84 συναλλα-
γές, από 62 συναλλαγές το προηγούμενο 
έτος. Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα 
αυξήθηκε κατά 18% σε 4.186 ευρώ, από 
3.550 ευρώ το προηγούμενο έτος
Η αύξηση της μέσης αξίας συναλλαγών 
ανά κάρτα οφείλεται κυρίως στον αριθμό 
και στην αξία των συναλλαγών με χρεω-
στικές κάρτες, δεδομένου του μεγαλύτε-
ρου όγκου τους.
Σύμφωνα με στοιχεία της cardlink, πάνω 
από το 90% των συναλλαγών είναι ανέ-
παφες, ενώ παρατηρείται αυξητική τάση 
για πληρωμές με τη χρήση των έξυπνων 
κινητών. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν τις 
κάρτες τους ακόμη και για μικρής αξίας 
συναλλαγές. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δίκτυο της 
Cardlink, το 39% (από 37% το 2020) των 
συνολικών συναλλαγών αφορούσε πλη-
ρωμές κάτω των 10 ευρώ, το 22% (από 
20%) πληρωμές έως 5 ευρώ και το 7% 
(από 6%) ήταν συναλλαγές αξίας κάτω 
των 2 ευρώ.

ΜΕ ΠΛΆΣΤΙΚΟ ΚΆΙ ΨΗΦΙΆΚΟ ΧΡΗΜΆ

Συναλλαγές ακόμη 
και κάτω των δύο ευρώ

Ο αριθμός των συναλλαγών με πι-
στωτικές κάρτες ανήλθε σε 135 εκατ., 
από 121 εκατ. το 2020, αυξημένος 
κατά 11%. Η αξία των συναλλαγών με 
κάρτες πληρωμών κυμάνθηκε στα 83 
δισεκ. ευρώ, αυξημένη κατά 25% συ-
γκριτικά με το προηγούμενο έτος
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Νέες μέθοδοι πληρωμών

Οι καταναλωτές όμως αρ-
χίζουν να χρησιμοποι-
ούν και άλλες μορφές 
ψηφιακών πληρωμών, 

όπως το IRIS Payments που 
προωθεί η ΔΙΑΣ με τις άμεσες 
μεταφορές χρημάτων μεταξύ 
καταναλωτών να παρουσιάζουν 
εξαιρετικά μεγάλη αύξηση
Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχει παρουσιάσει η δι-
ευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ 
η χρήση της υπηρεσίας IRIS P2P 
(Person to Person) πενταπλασι-
άστηκε (+550%) το πρώτο τρίμη-
νο του 2022 σε σύγκριση το ίδιο 
διάστημα δύο χρόνια νωρίτερα. 
Μια παρέα μπορεί πλέον να μοι-
ράζεται τον λογαριασμό (π.χ. στο 
εστιατόριο) μεταφέροντας χρή-
ματα ο ένας στον άλλο μέσα από 
την επιλογή IRIS που διαθέτουν 
στο mobile app τους οι συνεργα-
ζόμενες τράπεζες (Alpha Bank, 
Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τρά-
πεζα Πειραιώς).
Προέκταση αυτής της υπηρεσίας 
είναι και το IRIS P2B (Person to 
Business), δηλαδή άμεσες πλη-
ρωμές σε επαγγελματίες/μικρές 

επιχειρήσεις, υπηρεσία στην 
οποία οι εγγεγραμμένοι επαγγελ-
ματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί 
αγγίζουν σήμερα τους 69.000. 
Τα οφέλη της υπηρεσίας είναι, 
για τις επιχειρήσεις ή τους επαγ-
γελματίες, ότι εισπράττουν εντός 
δευτερολέπτων οφειλές από 
πελάτες τους. Για τους πελάτες, 
ότι εκτελούν τις πληρωμές τους 
γνωρίζοντας μόνο τον αριθμό 
του κινητού ή τον ΑΦΜ της επι-
χείρησης, χωρίς να γνωρίζουν το 
ΙΒΑΝ. Το μόνο που χρειάζεται 
είναι και τα δύο μέρη να έχουν 
ενεργοποιήσει την υπηρεσία 
IRIS στο mobile banking. 
Προς περαιτέρω διευκόλυνση 
του πελάτη, η επιχείρηση μπο-
ρεί να παρέχει τον αριθμό κινη-
τού ή ΑΦΜ σε μορφή κωδικού 
QR προς σάρωση από το mobile 
banking app του πελάτη.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ  
ΜΕ QR CODE

Η πληρωμή με κωδικό RF/QR 
είναι μια επιπλέον δυνατότητα 
που έχουν στη διάθεσή τους οι 

πολίτες, είτε για πληρωμή τελών 
κυκλοφορίας, ή του e-paravolou 
προς το Δημόσιο, είτε για εξό-
φληση λογαριασμών Ενέργειας, 
Τηλεπικοινωνιών κ.α. Σύμφω-
να με τα τελευταία στοιχεία της 
ΔΙΑΣ, 8 στους 10 οργανισμούς/
επιχειρήσεις που συνεργάζονται 
με τη ΔΙΑΣ έχουν υιοθετήσει 
το νέο πρότυπο πληρωμών, το 
οποίο, σύμφωνα με την κ. Κα-
μπουρίδου, «έως τον Νοέμβριο 
του 2023 θα αποτελεί τη νέα κα-
νονικότητα (new normal)».

ΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Επιπλέον, μετά τη σύνδεση στο 
σύστημα TIPS τον περασμένο 
Δεκέμβριο, η Ελλάδα ανήκει 
στην ομάδα των 27 χωρών του 
ευρωπαϊκού χώρου SEPA που 
μπορούν να στείλουν και να δε-
χθούν άμεσες πληρωμές εντός 
10 δευτερολέπτων. Το τελευταίο 
έτος, σημειώθηκε αύξηση 100% 
στις άμεσες πληρωμές (intant 
payments) στη χώρα μας, τόνισε 
η κ. Καμπουρίδου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κερδίζουν μερίδιο τα e-shops.
Οι διεθνείς τάσεις

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΉ αύξηση 235% κατέγραψε και η 
χρήση της υπηρεσίας IRIS για ηλεκτρονικές αγορές 
(IRIS eCommerce) το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 
σύγκριση με το ίδιο διάστημα δύο χρόνια νωρίτερα. 
Με το πάτημα του κουμπιού IRIS, οι καταναλωτές 
μπορούν να πληρώσουν στα e-shops απευθείας από 
τον τραπεζικό τους λογαριασμό, χωρίς τη χρήση κάρ-
τας. Τη δυνατότητα αυτή προσφέρουν σήμερα στους 
πελάτες τους οι συνεργαζόμενες τράπεζες (Alpha 
Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, 
και Viva wallet).
Σύμφωνα με τις τάσεις που διαμορφώνονται διεθνώς, 
το 56% των καταναλωτών προτιμά τις ανέπαφες συ-
ναλλαγές, ενώ το 61% αποφεύγει να έχει μαζί του φυ-
σικό πορτοφόλι. Η τάση σήμερα είναι να κάνουμε τις 
πληρωμές μας από το ψηφιακό πορτοφόλι που έχουμε 
στο κινητό μας, εξασφαλίζοντας ευκολία, αμεσότητα 
και ασφάλεια.
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Οι Περιπέτειες 
στην κουζίνα με τον Πάρη

Όταν ήταν μικρή η Ελένη Κατσούλη ήταν δύσκο-
λη, επιλεκτική στο φαγητό. Όταν ήρθε στον κό-
σμο ο γιος της, αποφάσισε να τον βοηθήσει όσο 
μπορεί για να ανακαλύψουν μαζί τον κόσμο των 

γεύσεων, των μυρωδιών και των υφών. Αρχικά άνοιξε λογα-
ριασμό στο Instagram, στον οποίο δημοσίευε φωτογραφίες 
των συνταγών που έφτιαχνε για το παιδί της, στη συνέχεια 
δημιούργησε το blog Little Hands για να μοιράζεται με άλ-
λους γονείς τις ιδέες και τις συνταγές της και πριν από έναν 
μήνα κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Οι Περιπέτειες στην κου-
ζίνα με τον Πάρη», στο οποίο μεταφέρει όλη την εμπειρία 
της από τον χρόνο που περνάει με τον γιο της στην κουζίνα.
«Όλα ξεκίνησαν μέσα από το Instagram. Δεν το είχα φαντα-
στεί ποτέ. Όταν έγινα μαμά, άρχισα να ανεβάζω φωτογραφί-
ες με τα πιάτα που έφτιαχνα στον μικρό μου για να τα βλέ-
πουν οι φίλοι μου, οι οποίοι άρχισαν να μου ζητάνε συνταγές 
και το ένα έφερε το άλλο. Μέσα σε λίγους μήνες δημιουρ-
γήθηκε το blog, που οδήγησε και στα υπόλοιπα», τόνισε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελένη Κατσούλη, νηπιαγωγός, η οποία παρου-
σιάζει, σήμερα και αύριο, σε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, 
το εικονογραφημένο βιβλίο της για παιδιά προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας με πρωταγωνιστή τον μικρό Πάρη 
που μπαίνει στην κουζίνα και εκτελεί εύκολες, νόστιμες και 
υγιεινές συνταγές.
Από την αρχή, η Ελένη Κατσούλη είχε μαζί της στην κουζί-
να το μωρό, όταν μαγείρευε, αλλά ουσιαστικά ξεκίνησε και 
εκείνος να μαγειρεύει από 18 μηνών. «Από πολύ νωρίς τα 
παιδιά ενδιαφέρονται για το φαγητό. Μέσα στη διαδικασία 
της μαγειρικής και του φαγητού εμπλέκονται και οι πέντε 
του αισθήσεις, οπότε το φαγητό και η μαγειρική είναι ένα 
είδος αισθητηριακού παιχνιδιού, οπότε είναι τρομερά εν-
διαφέρον για εκείνα», υπογράμμισε. Όπως σημείωσε, προ-
σαρμόζει την κατάσταση όσο μπορεί για να είναι ασφαλές το 
πλαίσιο και από εκεί και πέρα κατά περίπτωση, άλλες φορές 
αφήνει το παιδί τελείως ελεύθερο και μάλιστα έχει φτιάξει 
συνταγή εντελώς μόνος του και άλλες φορές αναλαμβάνει 
εκείνη την προετοιμασία.
Όλη η εμπειρία από την ενασχόληση μητέρας και γιου με 
τη μαγειρική μεταφέρθηκε στο βιβλίο με ήρωα τον Πάρη, 
«ένα παιδί με πολύ ενέργεια, θετική διάθεση και χαμόγε-
λο, σίγουρα πολύ δημιουργικό και λίγο πειραχτήρι, καθώς 
κάνει αστεία σε όποιον ενήλικα είναι μαζί του», όπως τον 
χαρακτήρισε.
Στις σελίδες του βιβλίου φιλοξενούνται οι ιστορίες του Πάρη 

στην κουζίνα με μέλη της οικογένειάς του και εικονογραφη-
μένες οι συνταγές που εκτελεί, οι επιλέχθηκαν από τη συγ-
γραφέα με βάση την ευκολία για να μπορούν να τις κάνουν 
παιδιά και την ασφάλεια. 
Το blog φέρει τον τίτλο «Little Hands» επειδή η δημιουργός 
του αποκαλεί τον γιο της «Μικρά Χεράκια». Στις πρώτες της 
αναρτήσεις στο Instagram, η Ελένη Κατσούλη έγραφε ότι 
εκείνη ως παιδί δεν έτρωγε ποτέ κολοκύθι, αλλά τα «Μικρά 
Χεράκια» λατρεύουν το κολοκυθάκι από έξι μηνών.
Το βιβλίο «Οι Περιπέτειες στην κουζίνα με τον Πάρη» για 
παιδιά από τεσσάρων ετών, κυκλοφόρησε στις αρχές Μαΐου 
από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Κ. ΓΙΑΝΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΎΖΙΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΗ
ΣΎΝΤΑΓΕΣ 
ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΧΕΡΑΚΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 16 Ιουνίου 1997 βγήκε ένα από τα 
«καμάρια» της δεκαετίας  του ’90 κι 
γενικώς, ένα από τα κορυφαία άλμπουμ 
όλων των εποχών: το Ladies and 

Gentlemen, we’re Floating in Space.
Ο βασικός δράστης ήταν ο Τζέισον Πιρς, μια από 
τις πιο παραγνωρισμένες μουσικές ιδιοφυίες (ή 
και παράνοιες) της εποχής μας. Ο J Spaceman, 
μαζί με τους όχι σπάνια παροδικούς συνεργάτες 
του, έφτιαξε ένα άλμπουμ που δεν το χωράνε 
γραμμές κειμένου, αλλά μόνο μια μεγαλειώδης 
live εμφάνιση.
Το Ladies and Gentlemen ήταν ο τρίτος δίσκος 
της μπάντας (που φέτος έχει νέα κυκλοφορία). 

‘Ηταν φανερά ο πιο μεγαλεπήβολος μέχρι τότε, 
καθώς συνεργάζονταν οι Balanescu Quartet 
και ο dr John, ήταν επίσης και το «δοχείο καη-
μού» του Πιρς, που είδε την πρώην σχέση και 
κιμπορντίστρια της μπάντας να παντρεύεται τον 
Ρίτσαρντ Άσκροφτ.
Το αποτέλεσμα που βγήκε από τα στούντιο του 
Μπαθ (της λουτρόπολης, όχι του σανταμικού 
κόμματος) ήταν  σχεδόν κυριολεκτικά διαστημικό.
Η ψυχεδέλεια των Spiritualized ανακατευόταν 
με τις ποστ εμμονές του Πιρς, συν κάμποσες 
γκαράζ ενέσεις που τις «παρασκεύαζε» στα 
μυστήρια εργαστήρια όπου σύχναζε με άλλους 
ερίτιμους, όπως οι Black Rebel Motorcycle Club 
και οι Primal Scream.
Το αποτέλεσμα ήταν και παραμένει τρομερό. 

Τουλάχιστον τρία κομμάτια του δίσκου, τα 
καταιγιστικά Electricity και Come Together, 
συν το I Think I’m In Love, μπορούν άνετα να 
συμπεριληφθούν στο βρετανικό best of της 
25ετίας. Επίσης, όσοι-ες είχαν βρεθεί εκείνο το 
απόγευμα του ’98 στην Φρεαττύδα, λίγο μετά 
τη σκόνη των Asian Dub Foundation και λίγο 
πριν τη μαγεία των Portishead (ίσως η κα-
λύτερη Rockwave φάση όλων των εποχών), 
ενδεχομένως θυμούνται τη διαπεραστική ισχύ 
του άλμπουμ.
Σήμερα, ο Πιρς είναι παρών, ταλαιπωρημένος 
μεν, αλλά παρών. Έχει καινούργιο δίσκο με τους 
Spiritualized και το Ladies and Gentlemen 
μόνιμο παράσημο, σαν αυτά των βετεράνων του 
Στάλινγκραντ, στη δισκογραφία του.

25 χρόνια στο διάστημα
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Το πρωτοφανές πρώιμο κύμα καύ-
σωνα που πλήττει τη νότια Ευ-
ρώπη εδώ και μέρες αναμένεται 
να επιδεινωθεί σε όλη τη Γαλλία 

σήμερα, ακόμη και να φτάσει σε απόλυτα 
ρεκόρ, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες 
εξακολουθούν να αγωνίζονται για να θέ-
σουν υπό έλεγχο πυρκαγιές σε πολλά μέ-
τωπα.
Την Παρασκευή, ήδη καταρρίφθηκαν 
προηγούμενα ρεκόρ για τον Ιούνιο σε του-
λάχιστον 11 κοινότητες, με το θερμόμετρο 
να δείχνει κυρίως στην Καρκασόν, στη νό-
τια Γαλλία, 40,4 βαθμούς Κελσίου.
Σήμερα το απόγευμα «θα έχει εν γένει με-
ταξύ 38 και 41 βαθμών Κελσίου στο νοτιο-
δυτικό τμήμα της χώρας, το κεντρικό και 
την περιφέρεια του Παρισιού. Θερμοκρα-
σίες που θα πλησιάζουν τους 42 βαθμούς 
Κελσίου είναι επίσης πιθανές τοπικά στο 
νότιο τμήμα της περιφέρειας της Ακουι-
τανίας (νοτιοδυτική Γαλλία).
«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ πρώιμο επει-

σόδιο καύσωνα, ένα ισχυρό επεισόδιο που 
διαρκεί λίγο περισσότερο από το προβλε-
πόμενο», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός 
Υγείας Μπριζίτ Μπουργκινιόν σε επίσκε-
ψή της σε οίκο ευγηρίας στο νοτιοδυτικό 
τμήμα της χώρας και πρόσθεσε «το νο-
σοκομείο έχει προφανώς κορεστεί, αλλά 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες».
Οι δημόσιες αρχές επαγρυπνούν ιδιαι-
τέρως εδώ και περίπου μια εικοσαετία, 
αφού άντλησαν τα διδάγματα από τον 
ιστορικό καύσωνα του 2003, ο οποίος είχε 
προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων 
από 15.000 ανθρώπων στη Γαλλία, κυρί-
ως μεταξύ των ηλικιωμένων.
Οι άστεγοι διατρέχουν επίσης κίνδυνο 
αφυδάτωσης. Στην Τουλούζη, στη νοτιο-
δυτικό τμήμα της χώρας, ο Ερυθρός Σταυ-
ρός διοργανώνει μαραθώνιους για να τους 
διανείμει δροσερό νερό. «Η θνησιμότητα 
των ανθρώπων που βρίσκονται στο δρό-
μο είναι μεγαλύτερη το καλοκαίρι από ό,τι 
είναι τον χειμώνα», σημείωσε ένας εθελο-

ντής, ο 67χρονος Ιγκ Ζιγκλέρ.
Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες εξακολου-
θούσαν χθες να αγωνίζονται για την κα-
τάσβεση πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, η 
οποία πλήττεται από ένα άνευ προηγου-
μένου κύμα καύσωνα εδώ και σχεδόν μία 
εβδομάδα.
Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν 
απομακρυνθεί από το ψυχαγωγικό πάρ-
κο Πούι ντου Φου στην κεντρική Ισπα-
νία εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς κοντά σε 
αυτό.
Η πιο καταστροφική φωτιά στη χώρα 
έκαψε σχεδόν 90.000 στρέμματα στην 
Σιέρα δε λα Κουλέμπρα, στη βορειοδυτι-
κή Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερεια-
κές αρχές της Καστίλης-Λεόν.
Στην βoρειοανατολική Ισπανία, εκατοντά-
δες πυροσβέστες αγωνίζονται παράλληλα 
να θέσουν υπό έλεγχο άλλες πυρκαγιές 
στην Καταλονία κατά την «πιο περίπλοκη 
ημέρα από άποψη καιρού», σύμφωνα με 
τους ίδιους.
Πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο 
Μπαλντομάρ, στην επαρχία της Λέριδα 
κατέστρεψε περίπου 10.000 στρέμματα 
δασικής έκτασης, σύμφωνα με τις αρχές. 
Στην γειτονική περιοχή της Αραγονίας, 
τουλάχιστον 12.000 στρέμματα κάηκαν 
στον δήμο Νονάσπε, σύμφωνα με την νο-
μαρχία.
 
ΞΗΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Στη βόρεια Ιταλία, η Λομβαρδία ετοιμά-
ζεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης λόγω ξηρασίας ρεκόρ που απει-
λεί τις σοδειές και ήδη διανέμεται με το 
δελτίο το νερό σε αρκετές πόλεις της Κοι-
λάδας του Πάδου. Η περιοχή αυτή, με ση-
μαντικές καλλιέργειες, αντιμετωπίζει την 
χειρότερη ξηρασία εδώ και 70 χρόνια.
Ο ΟΗΕ απηύθυνε χθες έκκληση για «δρά-
ση τώρα» κατά της ξηρασίας και της ερη-
μοποίησης προκειμένου να αποφευχθούν 
«ανθρώπινες καταστροφές».
«Είναι ώρα να δράσουμε: κάθε πράξη με-
τράει», σημείωσε ο εκτελεστικός γραμμα-
τέας της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Κατα-
πολέμηση της Ερημοποίησης (CNULCD) 
Ιμπραχίμ Τιάου σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε στη Μαδρίτη με αφορμή την 
χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Ερη-
μοποίησης και της Ξηρασίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Πρωτοφανές κύμα καύσωνα 
πλήττει τη νότια Ευρώπη

Στην Ισπανία, οι πυρο-
σβέστες εξακολουθούσαν 
χθες να αγωνίζονται για 
την κατάσβεση πυρκα-
γιών σε όλη τη χώρα, η 
οποία πλήττεται από ένα 
άνευ προηγουμένου κύμα 
καύσωνα εδώ και σχεδόν 
μία εβδομάδα.
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