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Δικηγόροι Ιωαννίνων, 
με πρωτάθλημα
TO 37O ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
δικηγορικών συλλόγων, ήρθε στα Γιάννενα. Η ομάδα 
του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων «Μάριος 
Ζώνιος» νίκησε με 2-1 τους «Δράκους» της Αθήνας 
και σήκωσε το τρόπαιο, στον αγώνα που έγινε στο 
Αλκαζάρ, χτες Κυριακή.
https://typos-i.gr/article/dikhgoroi-iwanninwn-me-
prwta8lhma

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Έκοψαν τα δέντρα…
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ κατασκευής του κόμβου στη συμβολή 
των οδών Δωδώνης, Πυρσινέλλα και Ναπ. Ζέρβα 
ξεκίνησαν σήμερα, με κοπή των πιο μεγάλων δέ-
ντρων (επτά τουλάχιστον) που υπήρχαν στον μικρό 
χώρο πρασίνου. 
https://typos-i.gr/article/ekopsan-ta-dentra

Πέθανε ο Βασί-
λης Μασσαλάς 
ΠΕΘΑΝΕ ο Βασίλης Μασσαλάς, ο οποίος 
διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και 
αντιδήμαρχος, την περασμένη δεκαετία.
https://typos-i.gr/article/pe8ane-o-b-
massalas

Και θυρανοίξια με τον 
οικουμενικό πατριάρχη
ΕΓΙΝΑΝ και τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού του Αγίου 
Παϊσίου, στην Κιάφα, παρουσία του οικουμενικού 
πατριάρχη Βαρθολομαίου. Πολλοί ήταν οι πιστοί που 
προσήλθαν, με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων να έχει 
στήσει και μια γιγαντοοθόνη για να βλέπουν όλοι.
https://typos-i.gr/article/kai-8yranoi3ia-me-ton-
oikoymeniko-patriarxh
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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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Ένα app για τα 98 δασικά 
συμπλέγματα της Ελλάδας

Τα ενενήντα οκτώ δασικά συ-
μπλέγματα της Ελλάδας, οργανω-
μένα με βάση κοινούς γεωγραφι-
κούς όρους σε ισάριθμες περιοχές 

της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και 
των νησιών, παρουσιάζονται με μια του-
ριστική ματιά, μέσα από εφαρμογή για κι-
νητά τηλέφωνα ή tablet που ανέπτυξε το 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 
του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
LIFE, ForestLife.
Πληκτρολογώντας τον ιστότοπο greek-
forests.gr ο καθένας μπορεί να κατεβάσει 
την εφαρμογή και μέσω αυτής να εντοπί-
σει, με τη βοήθεια των χαρτών, κάθε δά-
σος σε κάθε τόπο. Εκεί βρίσκονται δασικοί 
σχηματισμοί όπως το φοινικόδασος στο 
Βάι της Κρήτης και τα δάση της Ροδόπης, 
όπου στην Ελατιά και το Φρακτό υπάρχουν 
είδη που συναντώνται κυρίως στη Φινλαν-
δία και τη βόρεια Ευρώπη. Ενδιαφέροντα 
δάση βρίσκονται ακόμη στη Σύμη, παρότι 
δεν είναι καθόλου ορατά όταν ο επισκέ-

πτης προσεγγίζει το νησί με το καράβι αλλά 
και στη Στροφυλιά στην Πελοπόννησο, 
όπου το φυσικό δάσος από κουκουναριές 
εντυπωσιάζει τον ταξιδιώτη.
«Αν θέλει κάποιος να κάνει μια ημερή-
σια εκδρομή σε ένα δάσος και βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να αναζητήσει 
τα δάση της ευρύτερης περιοχής. Έτσι 
θα διαπιστώσει ότι εκτός από το Σέιχ Σου 
και τον Χορτιάτη, μπορεί να επισκεφθεί 
τα Κερδύλλια ή το Πάικο ή το παραπο-
τάμιο δάσος του Αξιού, που πολλοί δεν 
γνωρίζουν» ανέφερε ο Πέτρος Κακούρος 
δασολόγος, επιστημονικός υπεύθυνος 
του έργου Life, ForestLife, «οικοδόμη-
ση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του 
δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα». Ση-
μείωσε, ακόμη, ότι η εφαρμογή παρέχει 
πληροφορίες για την ακριβή θέση κάθε 
δάσους, την περιγραφή του, τα χαρακτη-
ριστικά φυτά και ζώα που «φιλοξενεί», τα 
πολιτιστικά στοιχεία και αξιοθέατα που 
βρίσκονται κοντά του.

FORESTS-YPEN.GR

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, ανα-
πτύχθηκε, άλλωστε, η διαδικτυακή πύλη 
forests-ypen.gr, ένα πολύτιμο εργαλείο 
για φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδι-
ωτικού τομέα που σχετίζονται με τα δάση. 
Μέσω αυτής μπορούν να αναζητήσουν 
στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη πολιτικές, 
νομοθεσίες, εγκυκλίους, αποφάσεις, αρ-
χειακό υλικό, επιστημονικές μελέτες αλλά 
και στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις που 
παρέχονται, γεωχωρικά δεδομένα και χάρ-
τες. 

ΕΙΔΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Ειδική αναφορά, γίνεται, εξάλλου, μέσω 
του ιστότοπου greekforests.gr στις απει-
λές που δέχονται τα δασικά συμπλέγματα. 
Αυτές, εκτός από την φωτιά, περιλαμβά-
νουν την απώλεια δασών για άλλες χρή-
σεις γης (αστικές ή βιομηχανικές), τον κα-
τακερματισμό τους από διάφορα δίκτυα 

(οδικά, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
κ.α.), την εγκατάλειψη από τον άνθρωπο 
που οφείλει να τα προστατεύει, την υπερ-
βόσκηση, τον τουρισμό και την αναψυχή.
«Η μεσογειακή δασοπονία είναι η δασο-
πονία που τον άνθρωπο τον θέλει μέσα 
στο δάσος. Τον θέλει ως δασοπόνο, δη-
λαδή να υλοτομεί, με μέτρο, ως μελισσο-
κόμο, ως ρετσινά, ως κτηνοτρόφο ακόμη, 
ως επισκέπτη, ως τουρίστα, αλλά με μέ-
τρο» υπογράμμισε ο κ. Κακούρος.
Από την πλευρά της, η κ. Κατσακιώρη επι-
καλέστηκε τη φράση του εκλιπόντα καθη-
γητή δασολογίας του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, Σπύρου Ντάφη, 
ο οποίος ήταν πρόεδρος της επιστημονικής 
επιτροπής του εκτελεστικού συμβουλίου 
του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγρο-
τόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας. Εκείνος και συνήθιζε να λέει: «αν 
δεν υπήρχε το δάσος, είναι τόσο σημαντικά 
τα οφέλη του που θα έπρεπε να το εφεύ-
ρουμε…». 

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Π.ΓΙΟΥΛΤΣΗ

Πληκτρο-
λογώντας 
τον ιστότοπο 
greekforests.
gr ο καθένας 
μπορεί να κα-
τεβάσει την 
εφαρμογή και 
μέσω αυτής να 
εντοπίσει, με 
τη βοήθεια των 
χαρτών, κάθε 
δάσος σε κάθε 
τόπο
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Τα όλο και πιο ζεστά 
καλοκαίρια είναι όλο 
και πιο αισθητά πλέον, 
στους ανθρώπους. Όχι 

μόνο με τις θερμοκρασίες που 
ανεβαίνουν σταθερά, αλλά και 
με τα αποτελέσματα της κλι-
ματικής αλλαγής. Βασικό στην 
Ελλάδα είναι οι πυρκαγιές, που 
γίνονται όλο και πιο συχνές και 
απειλητικές, με τον κρατικό 
μηχανισμό να μη δείχνει ότι 
μπορεί να προλάβει.
Πριν από μερικούς μήνες ο 
καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων δημοσιοποίησε… 
ημιεπίσημα, στοιχεία σύμφω-
να με τα οποία η θερμοκρα-
σία τους καλοκαιρινούς μήνες 
αυξήθηκε κατά δύο βαθμούς, 
στην Ήπειρο.
Τα πιο συγκεκριμένα και ανα-
λυτικά στοιχεία των μετεωρο-
λογικών σταθμών του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών στα 
Γιάννενα (στο ΠΕΑΚ Ιωαννί-
νων συγκεκριμένα), είναι αρ-
κετά ενδεικτικά.
Κατά το περσινό καλοκαίρι, 
ένα από τα πιο θερμά των τε-
λευταίων ετών στα Γιάννενα 
καταγράφηκαν θερμοκρασίες 
που έφτασαν μέχρι τους 41,4 
βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
σταθμού, ο φετινός Ιούνιος 
ήταν πιο ζεστός από τον περσι-
νό στους μέσους όρους θερμο-
κρασίας, αλλά με χαμηλότερη 
κορύφωση θερμοκρασίας.
Αντίστοιχα, ο Ιούλιος είναι πιο 
δροσερός μέχρι στιγμής, στα 
μισά του μήνα
Ο δε περσινός Αύγουστος 
ήταν… κόλαση: Μέση θερμο-
κρασία 25,8 Κελσίου και υψη-
λότερη 41,4 βαθμοί στις 10 Αυ-
γούστου 2021.
Σύμφωνα με την περσινή έκ-
θεση της ΕΕ για το κλίμα, οι 
θερμοκρασίες του καλοκαιριού 
του 2021 ήταν κατά περίπου 1 
βαθμό Κελσίου πάνω από τον 
μέσο όρο των τριών τελευταί-
ων δεκαετιών. Το ανεπίσημο 
ευρωπαϊκό ρεκόρ κατέγραψε η 
Ιταλία με 48,8° Κελσίου.

Όλο και πιο ζεστά καλοκαίρια

Μάιος 2021 2022 
Μέση 18° 17,8°
Υψηλότερη 33,9° 34,1°
Ιούνιος 2021 2022 
Μέση 21,9° 23,4°
Υψηλότερη 39,4° 36,2°
Ιούλιος 2021 2022 (μέχρι 15/7)
Μέση 25,6° 24,1°
Υψηλότερη 40,6° 36,3°

https://climate.copernicus.eu/esotc/2021
https://climate.copernicus.eu/esotc/2021
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ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

18-24 ΙΟΥΛΙΟΥ

Β. Λέκκας, 
αφες 
Βουγιουκλή 
και 
«μικρασιατικοί 
αντίλαλοι»

17-18 ΙΟΥΛΙΟΥ

Rock 
Mountain 
στην Αγία 
Μαρίνα
O Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγίας 
Μαρίνας επιστρέ-
φει φέτος με το 
8ο Rock Mountain 
Festival, στις 17 
και 18 Ιουλίου 
(έναρξη 20.00, 
είσοδος 3 ευρώ).
Παίζουν οι εξής:
■17/7 Bloodvault, 
Ushala, Petros 
Fuzzhead, Jelly 
Fish
■18/7Ask 
Tomorrow, 
Elephant, Αυτό-
πτες Μάρτυρες, 
INSOMNIA BAND 
ioannina

23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Naia 
Festival 
στη 
Δωδώνη
Στο Naia Festival 
θα εμφανιστούν 
οι: Ιουλία Καρα-
πατάκη, Naxatras, 
Fundracar, 
Kadinelia, Banda 
Entopica, Babo 
Koro, De Luar and 
the StreetDose, 
Elephant, Skyrail. 
Εισιτήρια στο viva.
gr ως εξής: 2 Day 
Early Bird: 20€. 
1st Day: 15€. 2nd 
Day: 15€ 2 Day 
Normal: 25€

Από 18 έως 24 Ιουλίου, το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ Ελλη-
νικής Μουσικής, το οποίο φέτος 

είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή. Αρκετές από τις 
εκδηλώσεις θα γίνουν σε συνεργασία με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και το Πο-
λιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
■Η ΣΎΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ του Δημοτι-
κού Ωδείου Ιωαννίνων θα παρουσιάσει ένα 
αφιέρωμα στον συνθέτη Γιάννη Κωνσταντι-
νίδη τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, στις 21:00, στον 
αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας.
■Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ Πολυφωνι-
κής Μουσικής θα παρουσιάσει ένα «Μου-
σικό σεργιάνι στη Σμύρνη και στην Πόλη» 
την Τρίτη 19 Ιουλίου, στις 21:00, στον αύλειο 
χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημ. 
Χατζής». Θα ακουστούν σμυρνέικα και πολί-
τικα τραγούδια. Διεύθυνση χορωδίας- ορχή-
στρας: Γιάννης Σταύρου.
■ΣΎΝΑΎΛΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Οι δρόμοι του Αρ-
χάγγελου» του Βασίλη Λέκκα την Τετάρτη 
20 Ιουλίου, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του 
πολιτιστικού πολυχώρου «Δημ. Χατζής».
Με φάρο τους δρόμους του «Αρχάγγελου», 
του Μίκη Θεοδωράκη, ο Βασίλης Λέκκας 
παρουσιάζει ένα μουσικό ταξίδι που περι-
γράφει την περιπέτεια των ανθρώπων, που 

βίωσαν προσφυγιά και ξεριζωμό. Μια παρά-
σταση με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 
χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης.
Όπως αναφέρεται σε σημείωμα του Πνευ-
ματικού Κέντρου, στο μουσικό αυτό ταξίδι, 
ο Βασίλης Λέκκας θα ενώσει τις φωνές και 
άλλων κορυφαίων συνθετών και στιχουρ-
γών με κοινό θεματικό άξονα τις ρίζες, τις 
παλιές και νέες πατρίδες, τον πόνο και την 
ελπίδα ενός λαού, που πέρασε μέσα από τό-
σες και τόσες περιπέτειες. 
Θα παρουσιαστούν τραγούδια μεγάλων 
συνθετών, όπως του Μάνου Χατζιδάκι, του 
Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιάννη Μαρκόπου-
λου, του Απόστολου Καλδάρα, του Zulfu 
Livaneli, παραδοσιακά, αλλά και από άλλα 
έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Μέσα στο ίδιο 
πνεύμα, εντάσσονται τραγούδια από την νε-
ότερη συνεργασία του Βασίλη Λέκκα με τον 
Γιάννη Σπάθα, τον Γιώργο Τρανταλίδη κ.α.
■Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΣΟΎΖΑΝΑ ΒΟΎΓΙΟΎΚΛΗ 
θα παρουσιάσουν τη μουσική παράστα-
ση «Στη μια φωτιά άλλη φωτιά, στον πόνο 
άλλος πόνος» την Πέμπτη 21 Ιουλίου, στις 
21:00, στην αυλή του Μουσείου Αργυροτε-
χνίας.
Τραγούδια, μελωδίες και ιστορίες, που αντι-
κατοπτρίζουν το ύφος και το ηχόχρωμα της 
θρυλικής Μικράς Ασίας. Ρεμπέτικα, μπάλοι, 
ζεϊμπέκικα, καρσιλαμάδες και τσιφτετέλια, 
οθωμανικοί και βυζαντινοί αμανέδες, ελα-

φρό τραγούδι με επιδράσεις από τη βαλκα-
νική μουσική καθώς και τούρκικα τραγού-
δια συμπλέκονται με τη θεατρική πρόζα 
δημιουργώντας έτσι μια ιστορία που σιγά 
σιγά ανακαλύπτει, αποκαλύπτει και συνθέ-
τει στοιχεία από τη διαδρομή ενός τόπου, 
που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στις 
μνήμες ολόκληρου του ελληνισμού και με-
τασχημάτισε, και συνεχίζει να μετασχηματί-
ζει, τον πόνο και την απώλεια σε ζωντανή 
καλλιτεχνική δημιουργία.
Συμμετέχουν: Αλέξης Αποστολάκης: τύμπα-
να, κρουστά, Χρήστος Τσαπράζης: κοντρα-
μπάσο, Θανάσης Κουλεντιανός: κανονάκι
■ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δύο φωνές»-«Ή-
χοι και Αντίλαλοι της Μικράς Ασίας» την Πα-
ρασκευή 22 Ιουλίου, στις 21:00, στην αυλή 
του Μουσείου Αργυροτεχνίας.
Δύο μουσικές φωνές, το κλαρινέτο του Μα-
νούσου Πλουμίδη και το φλάουτο του Νίκου 
Κατριτζιδάκη, ενώνονται με μια θεατρική 
φωνή, του Περικλή Μοσχολιδάκη, για να μι-
λήσουν για τη Μικρασία.
■ΜΟΎΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με τίτλο «Στη Σμύρνη 
και στο Αϊβαλί» από τη Λαϊκή Ορχήστρα του 
Πνευματικού Κέντρου την Κυριακή 24 Ιου-
λίου, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του πολι-
τιστικού πολυχώρου «Δημ. Χατζής».
Θα ερμηνευτούν δύο κύκλοι τραγουδιών: Ο 
«Άγιος Φεβρουάριος» του Δήμου Μούτση και 
η «Μικρά Ασία» του Απόστολου Καλδάρα.
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ΘΈΆΤΡΟ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Το όνειρο 
ενός γελοίου, 
στην ΕΗΜ
Τη Δευτέρα 18 
Ιουλίου, ο Άρης 
Σερβετάλης θα 
πρωταγωνιστήσει στο 
«Όνειρο ενός γελοί-
ου» του Ντοστογιέφ-
σκι, που θα ανέβει 
στο υπαίθριο θέατρο 
της ΕΗΜ (εισιτήρια 
15 ευρώ, προπώληση 
εδώ). 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πρεμιέρα: 
Μάθημα ιστο-
ρίας από 
το ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων
Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαν-
νίνων ανεβάζει το 
«Μάθημα ιστορίας» 
σε σκηνοθεσία του 
Δ. Πετρόπουλου και 
πρωταγωνιστές τους 
Αφροδίτη Αθανα-
σιάδου και Χρήστο 
Χρήστου. Πρεμιέρα 
στην ΕΗΜ, στις 21.30, 
εισιτήρια από 3 ευρώ.

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Αθεράπευτοι 
και «Δεν πλη-
ρώνω, δεν 
πληρώνω»

Οι Αθεράπευτοι 
ανεβάζουν Ντάριο Φο 
και «Δεν πληρώνω, 
δεν πληρώνω» στην 
ΕΗΜ, στις 21 Ιουλίου.

21-22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οι «Παστρικές» 
στο αρχαίο 
θέατρο 
Δωδώνης

«Ο διάβολος σε μπλε φόρεμα»
Στο μουσείο Αργυροτεχνίας, στις 21.00 με ελεύθερη είσοδο, 
θα γίνει η προβολή της ταινίας «Ο διάβολος σε μπλέ φόρμα» 
του Καρλ Φράνκλιν.

«Επιχείρηση κρεβατοκάμαρα» 
Στην αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλλα, θα γίνει προβολή 
της ταινίας του Τόνι Ρίτσαρντσον «Επιχείρηση κρεβατο-
κάμαρα».

ΣΙΝΈΜΆ

Την παράσταση «Οι παστρικές» θα 
ανεβάσει το Θέατρο Τέχνης στις 21 
και 22 Ιουλίου, στις 21:00, στο αρ-
χαίο θέατρο της Δωδώνης, με δω-

ρεάν είσοδο, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του 
υπουργείου Πολιτισμού.
Υπενθυμίζεται ότι το φετινό πρόγραμμα 
είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή.
Το κείμενο και η σκηνοθεσία της παράστα-
σης είναι της Μαριάννας Κάλμπαρη.
H παράσταση συνδυάζει πρωτότυπα κείμε-
να, μουσική, τραγούδια, με αποσπάσματα 
από τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου καθώς και 
ιστορικά στοιχεία, μαρτυρίες,  παραδοσιακά 
ακούσματα, προκειμένου να φωτίσει τo έπος 
της μετεγκατάστασης των νεαρών γυναικών 
που αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψη-
φία του προσφυγικού ρεύματος του ‘22. 
Στο κέντρο της αφήγησης ξετυλίγεται ο 
αγώνας επιβίωσης δύο γυναικών που μετά 
την καταστροφή καταλήγουν η μια στον 
Πειραιά και η άλλη στην Θεσσαλονίκη. Η 

νοοτροπία, οι συνήθειες, τα όνειρα τους, θα 
συγκρουστούν με την άγρια πραγματικότη-
τα που θα αντιμετωπίσουν ως πρόσφυγες 
αλλά και ως γυναίκες στην χρεοκοπημένη 
και συντηρητική Ελλάδα του ΄22. 
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, 
είναι γεγονός πως οι νεαρές Μικρασιάτισ-
σες, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν 
αλλά και να «αποκατασταθούν» μέσω ενός 
γάμου, έγιναν σε πολλές περιπτώσεις αντι-
κείμενο εκμετάλλευσης από άνδρες και 
λοιδορήθηκαν από ντόπιες γυναίκες που 
τις έβλεπαν ως «απειλή».
«Ήταν οι μικρές προσφυγίνες μαγνήτες, 
που μόλις βολευότανε κάπως, μπαίναν μες 
στη ζωή και παίρναν τα δικαιώματα που 
τους είχε δώσει η φύση κι όχι η κοινωνική 
περιπέτειά τους» γράφει ο Ασημάκης Παν-
σέληνος. «Όταν στα 1922, η κουτάλα της 
ιστορίας ξανάδειασε, όλους τους Μικρασι-
άτες (και τις πολύ περισσότερες αριθμητικά 
Μικρασιάτισσες και δη τις ‘απελευθερω-
μένες’, φημισμένες για την ομορφιά τους 
Σμυρνιές), διάτορη ακούστηκε η φωνή μας 

παίρνουνε τους άντρες μας’, σα να ήταν 
η χώρα καντίνα που είχε υποχρέωση να 
φουρνίσει άντρες μονάχα στις ντόπιες γυ-
ναίκες».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε και ο 
χαρακτηρισμός «παστρικές»: οι Ελλαδίτισ-
σες αποκαλούσαν έτσι τις Μικρασιάτισσες, 
όχι για να παινέψουν την κοκεταρία τους, 
ούτε την αγάπη τους για το νερό και την 
καθαριότητα, αλλά για να τις στιγματί-
σουν ως «αμφιβόλου ηθικής», καθώς στην 
υποανάπτυκτη Ελλάδα της εποχής, συχνά 
πλένονταν -λόγω επαγγέλματος- μονάχα οι 
πόρνες...
Στην παράσταση, διάρκειας 70’, πρωτα-
γωνιστούν (αλφαβητικά): Κατερίνα Λυπη-
ρίδου, Μαριλένα Μόσχου, Κωνσταντίνα 
Τάκαλου. Συμμετέχουν: Αυγερινή Γάτση, 
Μαριάννα Κάλμπαρη
Μουσική παίζουν και τραγουδούν: Αυγερι-
νή Γάτση, Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου, 
Ρούλα Τσέρνου.
Αναλυτικές πληροφορίες και προκρατή-
σεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr.
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ΧΆΡΙΣΟΝ ΦΟΡΝΤ

Ο Ιντιάνα Τζόουνς 80άρησε
Όταν έκανε, στις αρχές της δεκαετίας του '80, την 
επιτυχία της ζωής του, υποδυόμενος τον Ιντιάνα 
Τζόουνς -και ήταν φανερό ότι θα υπάρξουν και συ-
νέχειες, θα έμοιαζε το λιγότερο παράδοξο ο Χάρισον 
Φορντ στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα να έπιανε 
και πάλι το μαστίγιο και να φορούσε το περίφημο κα-
πέλο του, για ακόμη μία περιπέτεια με τον θρυλικό 
κινηματογραφικό αρχαιολόγο.
Και όμως, στο πείσμα του οφείλεται η πολυαναμε-
νόμενη πέμπτη ταινία τού Ιντιάνα Τζόουνς, καθώς ο 
δημιουργός του, Στίβεν Σπίλμπεργκ, δείχνει διστακτι-
κός και ως εκ τούτου δεν θα αναλάβει τη σκηνοθε-
σία, περιοριζόμενος στο ρόλο του παραγωγού. Όπως 
όλα δείχνουν, σύμφωνα και με ανακοινώσεις της 
Lucasfilm, η πρεμιέρα θα γίνει το 2023, αφού ξεπε-
ράστηκαν τα τεράστια προβλήματα, οι δυσκολίες στα 
γυρίσματα, οι πανδημίες, ακόμη και οι αμφιβολίες 
για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.
Ο Χάρισον Φορντ, αν και σε λίγες ημέρες γιορτάζει τα 
80 του χρόνια (13 Ιουλίου 1942), είναι πανευτυχής, 
που το όνειρό του θα γίνει πραγματικότητα, να παίξει 
για τελευταία φορά τον Ιντιάνα Τζόουνς, εξασφαλί-
ζοντας μια εξαιρετική παραγωγή, τη συμμετοχή του 
Μαντς Μίκελσεν, τη μουσική του ιερού τέρατος Τζον 
Γουίλιαμς και την κάμερα του δικού μας Φαίδωνα 
Παπαμιχαήλ. Τα ερωτηματικά υπάρχουν για τον σκη-
νοθέτη Τζέιμς Μάνγκολντ, αλλά, είπαμε, στα παρα-
σκήνια θα βρίσκεται ο Σπίλμπεργκ.
Όμως όλα αυτά θα τα δούμε του χρόνου. Τώρα και με 
αφορμή τα γενέθλια του Χάρισον Φορντ, καλύτερα να 
δούμε το παρελθόν του, τα πρώτα του βήματα, τις 
καλύτερες στιγμές του στη μεγάλη οθόνη, πώς έφτια-
ξε το αστέρι του και το βασικότερο, πώς έγινε ένας 
από τους πιο αγαπητούς κινηματογραφικούς ήρωες.
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Ο Χάρισον Φορντ, αν και άρχισε να 
γίνεται γνωστός στον κινηματο-
γράφο, ουσιαστικά στα μέσα της 
δεκαετίας του '70, παρότι είχε 

βγει από τις αρχές της δεκαετίας του '60, 
παίζοντας σχεδόν ασήμαντα ρολάκια, 
ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών 
που ακολούθησαν με προσήλωση τη σχο-
λή του κλασικού Χόλιγουντ. Κάτι μεταξύ 
Γκάρι Κούπερ, Γουίλιαμ Χόλντεν και Τζίμι 
Στιούαρτ, που χωρίς να ακολουθεί καμία 
μέθοδο, μπορούσε να κάνει γοητευτικό-
τατο το παλαιομοδίτικο παίξιμό του. Ήταν 
όμως και τυχερός, καθώς βρέθηκε έστω 
ως κομπάρσος σε διάσημες ταινίες της 
δεκαετίας του '70, αρπάζοντας συνεχώς 
ευκαιρίες, ενώ σημαδιακή είναι η γνωρι-
μία του με έναν περίεργο τύπο, λίγο πολύ 
αλλοπαρμένο, τον Τζορτζ Λούκας.
   
Ο ΕΠΙΜΟΝΟΣ... ΜΑΡΑΓΚΟΣ
   
Γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1942 στο Σι-
κάγο από την Ντόροθι και τον Κρίστοφερ 
Φορντ, δυο ηθοποιούς, χωρίς ιδιαίτερη 
καριέρα, ενώ είχε και έναν μικρότερο 
αδελφό. Η καταγωγή του ήταν ιρλανδι-
κή και γερμανική, από την πλευρά τού 
πατέρα. Μεγάλωσε ως καθολικός και με 
ιρλανδικές επιρροές, αλλά ο ίδιος όταν 
απαντούσε που πιστεύει, έλεγε στους Δη-
μοκρατικούς. Σε ηλικία 22 ετών κι ενώ 
είχε ολοκληρώσει κάποιες σπουδές, που 
του έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσει και 
τη δραματική τέχνη, θα ταξιδέψει στο Λος 
Άντζελες για μια θέση στο ραδιόφωνο, 
που τελικά δεν πήρε, αλλά η επιμονή του 
τον έβαλε στα νέα ταλέντα της Columbia, 
παίζοντας ως κομπάρσος. Αργότερα, θα 
βρεθεί στην Universal, παίζοντας δευτε-
ρεύοντες ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές 
και σε κάποιες ταινίες. Δυσαρεστημένος 
από τους ρόλους που του έδιναν, θα κατα-
πιαστεί με την αγαπημένη του ξυλουργία, 
για να συντηρήσει τους δυο γιούς του και 
τη σύζυγό του, Μαίρη Μαγκουάιρ. Παρε-
μπιπτόντως, θα κάνει ακόμη δυο γάμους, 
με την Μελίσα Μάθισον (1983-2004) και 
την τωρινή του σύζυγο, τη γνωστή ηθο-
ποιό και κατά 22 χρόνια μικρότερή του, 
Καλίστα Φλόκχαρντ, την οποία παντρεύ-
τηκε το 2010.
   
ΚΥΝΉΓΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ
   
Επιστρέφοντας στην πορεία προς την κατα-
ξίωση, ο Φορντ θα γνωριστεί με τον Τζορτζ 
Λούκας στις αρχές της δεκαετίας του '70 για 
να του φτιάξει κάποια ξύλινα έπιπλα, για το 
σπίτι και θα βρεθεί με ένα μικρό ρόλο στη 
διάσημη ταινία «Νεανικά Συνθήματα». Η 
γνωριμία του με τον Λούκας, θα τον φέρει 
κοντά και στο πιο καυτό όνομα της εποχής, 
τον Κόπολα, που θα του εμπιστευθεί δυο μι-
κρούς ρόλους στις κλασικές ταινίες «Η Συ-
νομιλία» και «Αποκάλυψη Τώρα».

Έτσι, έπρεπε να φτάσει στα 35 του χρόνια, 
για να πάρει τον πρώτο σοβαρό ρόλο του, 
αλλά έμελλε να είναι αυτός του Χαν Σόλο, 
στο φημισμένο φιλμ επιστημονικής φα-
ντασίας «Ο Πόλεμος των Άστρων». Μια 
ταινία που σχεδόν άλλαξε τον κινηματο-
γράφο στο Χόλιγουντ, αλλά έγινε και μία 
από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες 
όλων των εποχών. Ο Φορντ πλέον δεν εί-
ναι για δεύτερους ρόλους, βρίσκεται στον 
προθάλαμο των σταρ. Είναι φανερό ότι 
δεν θα έχανε ποτέ αυτή την ευκαιρία.
   
ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
   
Το 1981 είναι χρονιά ορόσημο. Ο Στίβεν 
Σπίλμπεργκ θα παρουσιάσει την απόλυ-
τη περιπέτεια, «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και οι 

Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού» και κε-
ντρικός ήρωας θα είναι ο Χάρισον Φορντ. 
Αυτό ήταν. Ο καλογυμνασμένος, με παλι-
καρίσιο βηματισμό και χαλαρό χαμόγελο, 
ηθοποιός θα καταστεί ο απόλυτος σταρ. 
Ήταν ο ιδανικός ήρωας του κινηματογρά-
φου, αλλά κακά τα ψέματα, όποιος και 
να έπαιρνε τον ρόλο, την ίδια επιτυχία θα 
είχε. Ο Σπίλμπεργκ έκανε θαύματα, έδωσε 
καταιγιστικό ρυθμό, η φαντασία του οργί-
ασε και όλα αυτά συντονισμένα απόλυτα, 
με μία απαράμιλλης γοητείας αφήγηση. 
Η συνέχεια των περιπετειών του Ίντι λίγο 
πολύ γνωστή. 
Θα ακολουθήσει ακόμη μία συνέχεια, το 
1984, με τον «Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός 
του Χαμένου Θησαυρού», ένα φιλμ με ένα 
απίθανο ξεκίνημα, φόρο τιμής στο μιού-

ζικαλ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, 
αλλά κατώτερο από την πρώτη ταινία 
στη συνέχεια. Θα ακολουθήσει η τρίτη 
ταινία πέντε χρόνια μετά, κατά πολλούς 
ίσως και η καλύτερη, «Ο Ιντιάνα Τζόουνς 
και Η Τελευταία Σταυροφορία», καθώς 
θα ανανεωθούν το πνεύμα, οι χαρακτή-
ρες και τα περιπετειώδη στοιχεία, αλλά 
το κυριότερο θα μπει στο παιχνίδι ένας 
απίστευτα κεφάτος Σον Κόνερι, στο ρόλο 
του πατέρα του "Τζούνιορ". Η τέταρτη συ-
νέχεια «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και Το Βασίλειο 
του Κρυστάλλινου Κρανίου», έπειτα από 
20 χρόνια, θα εμφανίσει σημάδια κόπω-
σης, αλλά και της ηλικίας τόσο του Φορντ 
όσο και του Σπίλμπεργκ, που δείχνει εξα-
ντλημένος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ωστόσο, ανάμεσα στους Ιντιάνα Τζόουνς και στη συνέ-
χεια, υπάρχει και ο Χάρισον Φορντ που εκτιμήσαμε και 
για τις υποκριτικές του ικανότητες. Είναι ο Ρικ Ντεκάρ-
ντ, ο απαισιόδοξος ντετέκτιβ στο φουτουριστικό αρι-
στούργημα «Μπλέιντ Ράνερ», στην καλύτερη στιγμή του 
Ρίντλεϊ Σκοτ, ο ανυποψίαστος ντετέκτιβ Τζον Μπουκ στο 
εξαιρετικό αστυνομικό θρίλερ «Μάρτυρας Εγκλήματος», 
του ακμαίου Πίτερ Γουίαρ, ένας ρόλος που θα του δώσει 
και τη μοναδική υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α' Ανδρικού 
Ρόλου. Επίσης, θα πρωταγωνιστήσει σε ακόμη αρκετές 
αξιόλογες ταινίες, όπως ήταν το θρίλερ «Φράντικ» του 
Πολάνσκι, η κομεντί «Εργαζόμενο Κορίτσι» του Μάικ 
Νίκολς, η περιπέτεια «Ο Φυγάς» του Άντριου Ντέιβις. 
Η συνέχεια, από τα μέσα τής δεκαετίας του '90, δεν θα 
είναι ανάλογη, καθώς θα τυποποιηθεί σε ρόλους τού 

μονοδιάστατου Αμερικάνου ήρωα, εύπεπτες περιπέτειες 
ή θρίλερ, αλλά χωρίς να ξεπέσει όπως κάποιοι συνάδελ-
φοί του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Λίαμ Νίσον.
Σε λίγες ημέρες, θα κόψει τη γενέθλια τούρτα, ανάμεσα 
σε συγγενείς και φίλους, πιθανώς έχοντας δίπλα του και 
τους Σπίλμπεργκ και Λούκας, αλλά και κάποιους που 
βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και το 
σταρ σίστεμ. Άλλωστε, ποτέ δεν αξιοποίησε τη φήμη του 
για περισσότερη δημοσιότητα. Κράτησε για τον ίδιο την 
προσωπική του ζωή και τα πολιτικά του πιστεύω, χωρίς να 
πέσει στην εκτίμησή μας με μοδάτες και πριμοδοτούμε-
νες δηλώσεις ή παρεμβάσεις. Και παρότι το χολιγουντια-
νό σινεμά χάνει και τα τελευταία ψήγματα της ψυχής του, 
συνεχίζει να βάζει αν μη τι άλλο, μια στάλα ανθρωπιάς και 
γοητείας, με την παρουσία του στη μεγάλη οθόνη.

Μπλέιντ Ράνερ, ο κλασικός
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Ένας 
προφήτης, 
μα τι 
προφήτης
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Αν σας σύστηναν τον τραγουδιστή των Clutch ως 
εξής «ο Νιλ Φάλον είναι φιλόλογος» θα πιστεύατε 
ή όχι ότι σας κάνουν πλάκα;
Και όμως, ο ιεροκήρυκας του ροκενρόλ είναι πτυ-

χιούχος Αγγλικής Λογοτεχνίας από το Πανεπιστήμιο του Μέ-
ριλαντ και παράλληλα, ο ένας από τους τέσσερις του πυρηνι-
κού αντιδραστήρα των Clutch.
Μερικές ώρες πλέον, πριν το live τους στην Αθήνα που τους 
αγαπάει (και την αγαπάνε), οι Clutch ετοιμάζονται να δυνα-
μιτίσουν το κλίμα, να κλιμακώσουν την ένταση, να τα πούνε 
χύμα, να δώσουν γραμμή.
Γιατί αν ακούσετε προσεκτικά πίσω από τη ρυθμική χιο-
νοστιβάδα και το φωνητικό γρέζι, θα διαπιστώσετε ότι δεν 
πρόκειται για μια απλή ροκενρόλ μπάντα. Οι Clutch έχουν 
άποψη και οι στίχοι τους είναι κανονικές μπροσούρες για τα 
πάντα: πίστη, πολιτική, ανθρώπινες σχέσεις, τηλεόραση και 
ό,τι άλλο θέλετε.
Ο Φάλον ήταν αυτός που κατάφερε να βάλει στην ίδια πρό-
ταση τους στίχους «οπλισμένη φανκ» και «Μπαρμπαρέλα» 
και πίσω του να γίνεται πανικός, από την πιο αντιστάρ μέταλ 
μπάντα του πλανήτη.
Οι Clutch δεν είναι απλά ένα live που σου βγάζει το λάδι. Εί-
ναι ένα βράδυ προφητειών και εξαντλητικών τοποθετήσεων, 
όπως θα ήταν ατέλειωτες ώρες σε φοιτητικά αμφιθέατρα αν 
υπήρχε σε μια γωνία ο Τιμ Σαλτ να ρίχνει τις πενιές του.
Η μπάντα έχει τέσσερα χρόνια να βγάλει δίσκο, από το Book 
of Bad Decisions που χαιρετίστηκε γενικά ως «επιστροφή 
στους Clutch που ξέραμε». Φέτος «ψήνεται» η επιστροφή, 
υπάρχει ήδη το πρώτο σινγκλ και η οργάνωση βάσης περι-
μένει τον δίσκο.
Αν πάλι τους ξέρατε απλά ως «τη μπάντα από το Walking 
Dead», μπορείτε να διαβάσετε εντατικά, γιατί την Τρίτη το 
βράδυ θα εξεταστείτε σε αντιSOS…

Οι Clutch έχουν άποψη 
και οι στίχοι τους είναι 
κανονικές μπροσούρες 
για τα πάντα: πίστη, 
πολιτική, ανθρώπινες 
σχέσεις, τηλεόραση 
και ό,τι άλλο θέλετε
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 40 ακριβώς χρόνια, οι Judas 
Priest, οι οποίοι έπαιζαν την Παρα-
σκευή που πέρασε στην Αθήνα, κυ-
κλοφορούσαν το όγδοό τους άλμπουμ, 

το Screaming for Vengeance.  
Ο δίσκος ήταν αυτός που διαδέχθηκε το κάπως 
απογοητευτικό Point of Entry και ενώ η μπάντα 
φανερά προσπαθούσε να βρει (και) τον εμπορικό 
της δρόμο.
Οι πέντε Pries βρίσκονταν στην Ίμπιθα όπου ηχο-
γραφούσαν (για φορολογικούς κυρίως λόγους) 

και αυτό που ήθελαν ήταν κάτι πιο τσαμπουκα-
λεμένο από την καλύτερη συνολική τους πρότα-
ση μέχρι τότε, το British Steel, αλλά ταυτόχρονα 
και πιο εμπορικά αναγνωρίσιμο. Έτσι, γεννήθηκε 
το Screaimng for Vengeance.
Όποιος-α έχει δει τους Priest από κοντά, ξέρει 
πώς όταν ξανανοίγει η αυλαία για το πρώτο en-
core, o KK θα μπει (έμπαινε δηλαδή) με ένα πα-
ραπονιάρικο ριφ, πιο αγγλικό και από ταξί Λον-
δίνου και ο Γκλεν ακολουθεί με ένα κοφτό ντου, 
για να παρασύρει όλη τη μπάντα, εκτός βέβαια 
από τον ηγέτη του μεταλλικού και όχι μόνο στυλ, 
τον Ρομπ Χάλφορντ, ο οποίος τραγουδάει το Hel-

lion/Electric Eye σαν να πίνει Ντομ Περινιόν σε 
μπανιέρα από όνυχα.
Ωστόσο, η εισαγωγή του δίσκου δεν ήταν η πιο 
αναγνωρίσιμη στιγμή του. Η μπάντα έβαλε την τε-
λευταία στιγμή το πεντάλεπτο You’ve Got Anoth-
er Thing Coming, ώστε να φτάσει τα 38 και κάτι 
λεπτά ο δίσκος. O κόσμος το πήρε και το έκανε το 
πιο πετυχημένο εμπορικά σινγκλ του δίσκου.
Ο δίσκος δεν πάει πίσω στα υπόλοιπα κομμάτια, 
όπως το ομώνυμο και το κίνκι Pain and Pleasure. 
Οι Priest είχαν ήδη ηγεμονική θέση στο ευρω-
παϊκό μέταλ και την επιβεβαίωσαν δύο χρόνια 
αργότερα με το Defenders of the Faith.

H εκδίκηση του ιουδαίου παπά
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Το μελαχρινό κοριτσά-
κι με το λευκό φόρεμα 
που θυμίζει βαπτιστικό 
ρούχο και την ασορτί 

κορδέλα στα μαλλιά, κρατά με 
ακουμπισμένο το δεξί του χέρι 
στο σημείο της καρδιάς, ένα χαρ-
τί με την αμερικανική σημαία 
και τη λεζάντα «A Welcome to 
US Citizenship», κοιτώντας κα-
τάματα τον φωτογραφικό φακό. 
Πίσω της, μια καλοντυμένη γυ-
ναίκα με φωτεινό βλέμμα και 
επιβλητικό παρουσιαστικό, χα-
μογελάει πλατιά, στραμμένη κι 
αυτή προς τον φακό.
Η πολυκαιρισμένη ασπρόμαυρη 
φωτογραφία, που τραβήχτηκε 
δεκαετίες πριν, αποτυπώνει γλα-
φυρά τη στιγμή που η τρίχρονη 
Ευτυχία Νούλα από το χωριό 
Στράνωμα της ορεινής Ναυπα-
κτίας πολιτογραφείται Αμερικα-
νίδα πολίτης και παίρνει το όνο-
μα Λίντα Κάρολ Φόρρεστ, υπό 
το τρυφερό βλέμμα της νέας της 
μητέρας.
Τότε, το τρίχρονο κοριτσάκι δεν 
είχε ιδέα πως ήταν ένα από τα 
εκατοντάδες παιδιά που εστά-
λησαν για υιοθεσία στην Αμε-
ρική την περίοδο 1948-1962, 
ούτε ότι δεκαετίες μετά, έχοντας 
δημιουργήσει η ίδια τη δική 
της ευτυχισμένη οικογένεια, όχι 
μόνο θα έβρισκε τη βιολογική 
της μητέρα αλλά θα ξεκινούσε 
το δικό της πρότζεκτ προκειμέ-
νου να φέρει την ευτυχία που η 
ίδια βιώνει, περιστοιχισμένη από 
την αγάπη των δικών της στην 
Ελλάδα, σε δεκάδες άλλους αν-
θρώπους με ιστορία παρόμοια με 
τη δική της.
Η ιστορία της Ευτυχίας -όπως 
επιμένει η ίδια να την αποκα-
λούν- πήρε μεγάλη δημοσιότητα 
πριν από μερικά χρόνια, όταν η 
ίδια επανενώθηκε με τη βιολο-
γική της μητέρα. Ήταν τέτοια η 
ένταση των συναισθημάτων που 
βίωσε, που έβαλε σκοπό ζωής 
να βοηθήσει κι άλλους μέσα από 

το «The Eftychia Project», έναν 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό με 
έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
που από το 2019 έχει φέρει το 
χαμόγελο στα χείλη αρκετών 
ανθρώπων, που βρήκαν τις ρίζες 
τους. Κι ενώ η αρχική πρόθεση 
ήταν να βοηθηθούν πρωτίστως 
τα ελληνικής καταγωγής υιο-
θετημένα παιδιά από την Αμε-
ρική, το «The Eftychia Project» 
επέκτεινε το πεδίο δράσης του 
για συμπεριλάβει όλα τα υιοθε-
τημένα παιδιά (ελληνικής κατα-
γωγής) που αναζητούν τις ρίζες 
τους, ανεξαρτήτως χώρας υιο-
θεσίας, αλλά και να ανοίξει τον 
δρόμο σε ελληνικές οικογένειες 
που ψάχνουν τα χαμένα (λόγω 
υιοθεσίας) παιδιά τους.
Μέχρι σήμερα, το «The Eftychia 
Project» έχει επανασυνδέσει δε-
καπέντε υιοθετημένα παιδιά με 
τις βιολογικές τους οικογένειες 
στην Ελλάδα, ενώ δεκάδες είναι 
αυτοί που εξακολουθούν να ψά-
χνουν, με την ελπίδα πως και το 
δικό τους όνειρο για επανένωση 
θα πάρει «σάρκα και οστά», ενώ 
παράλληλα «τρέχει» και η δωρε-
άν παροχή κιτ DNA σε υιοθετη-
μένους/-ες από την Ελλάδα και 
σε ελληνικές οικογένειες που 
αναζητούν τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα.
Μεγαλώνοντας περιστοιχισμένη 
από πολλή αγάπη και φροντίδα, 
η Ευτυχία γνώριζε ότι οι γονείς 
της, Τζέιμς και Ρουθ Φόρεστ, την 
είχαν υιοθετήσει από την Ελλά-
δα - χωρίς ωστόσο να ξέρει ότι η 
βιολογική της μητέρα ζει. Ήταν 
πραγματικά ευτυχισμένη και δεν 
ένιωθε να λείπει τίποτα από τη 
ζωή της. Όταν το 2017, όμως, 
έχασε τη μητέρα της -δυο χρόνια 
νωρίτερα είχε χάσει και τον πα-
τέρα της- ένιωσε στο πετσί της 
την ορφάνια και παράλληλα την 
ανάγκη να βρει τη βιολογική της 
οικογένεια. Στάθηκε τυχερή κα-
θώς δεν χρειάστηκαν παρά μόνο 
μερικοί μήνες για να βρει τη μη-

ΥΙΟΘΕΤΉΘΉΚΆΝ ΣΤΉΝ ΆΜΕΡΙΚΉ ΔΕΚΆΕΤΙΕΣ ΠΡΙΝ 

(Ανα)ζητώντας τη χαμένη 
ελληνική τους ταυτότητα

Η Ευτυχία σε ηλικία 3 ετών γίνεται πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
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τέρα που την έφερε στη ζωή και 
που νόμιζε ότι είχε πεθάνει στη 
γέννα κι ένιωσε ευλογημένη 
όταν η μητρική αγκαλιά άνοιξε 
διάπλατα για να την υποδεχτεί 
στο αεροδρόμιο αλλά και όταν 
κατάφερε να πάρει την ελληνι-
κή ιθαγένεια- αυτή που, όπως 
τονίζει, μιλώντας στο Αθηναϊκό/
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, έχασε χωρίς η ίδια να επι-
θυμεί κάτι τέτοιο, αφού ήταν μι-
κρό παιδί όταν υιοθετήθηκε από 
Αμερικανούς γονείς, το 1958, 
από το Βρεφοκομείο Αθηνών.
«Θα πρέπει να αναγνωριστεί από 
την Πολιτεία ότι οι συνθήκες 
γύρω απ' αυτές τις υιοθεσίες, 
εκείνη την περίοδο, ήταν προ-
βληματικές αλλά και το τραύ-

μα που φέρουν πολλά απ' αυτά 
τα υιοθετημένα παιδιά», λέει η 
Ευτυχία, σημειώνοντας πως «η 
αποκατάσταση όσων έχασαν τα 
γεννημένα στην Ελλάδα υιοθε-
τημένα παιδιά από την εποχή 
του Ψυχρού Πολέμου -τις οικο-
γένειές τους, την πολιτιστική 
τους ταυτότητα και κληρονομιά- 
μόνο όφελος θα φέρει».
«Θα κερδηθεί μια χαμένη γενιά 
υπερήφανων Ελλήνων πολιτών, 
που το μόνο που θέλουν είναι να 
έρθουν στο σπίτι τους και να με-
ταφέρουν την αγάπη τους για την 
Ελλάδα και τους ανθρώπους της 
στις επόμενες γενιές», υπογραμ-
μίζει, ζητώντας τη στήριξη της 
Πολιτείας στην προσπάθεια που 
γίνεται για να βρουν και άλλοι 

-γεννημένοι στην Ελλάδα, όπως η 
ίδια- υιοθετημένοι στην Αμερική, 
τις ρίζες τους και τις βιολογικές 
τους οικογένειες και να τούς δοθεί 
το δικαίωμα να αναγνωριστούν ως 
Έλληνες πολίτες, για να αισθαν-
θούν, όπως λέει, ότι ο τόπος στον 
οποίο είδαν το πρώτο φως της 
ζωής δεν τους έχει ξεχάσει.
   
44 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Ο Μάικλ Σουάντ (Michael 
Schwandt), ο οποίος γεννήθη-
κε το 1956 στην Αμαλιάδα ως 
Μηνάς Τσουκαλάς, κατάφερε 
να εντοπίσει τη βιολογική του 
μητέρα 44 χρόνια μετά την υιο-
θεσία του στην Αμερική, αλλά η 
μοίρα τού έπαιξε τραγικό παιχνί-

δι καθώς η Σταυρούλα Τσουκαλά 
έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες 
προτού ο ίδιος έρθει στην Ελλά-
δα για να τη συναντήσει. «Ακόμη 
θρηνώ για το γεγονός ότι δεν κα-
τάφερα ποτέ να τη συναντήσω», 
γράφει ο ίδιος σε ένα κείμενό 
του, με τον τίτλο «προσωπική 
έκκληση».
«Θέλω να φύγω απ' αυτή τη γη 
ως πραγματικός Έλληνας», γρά-
φει, εξηγώντας πως θέλει να 
αναγνωριστεί επίσημα η ελληνι-
κή του καταγωγή ώστε να μπο-
ρούν τα παιδιά του να είναι υπε-
ρήφανα και να «αγκαλιάσουν» 
την πραγματική τους κληρονο-
μιά, τις πραγματικές τους ρίζες.
«Το όνομά μου είναι Γιαννούλα. 
Γεννήθηκα στη Μεσσηνία, στην 

Ελλάδα, το 1957. Η μητέρα μου, 
Χαρίκλεια, ήταν χήρα προτού 
γεννηθώ κι έμεινε μόνη να φρο-
ντίσει και να μεγαλώσει πέντε 
παιδιά. Η γιαγιά μου την έπεισε 
να με δώσει για υιοθεσία μέσω 
ενός δικηγόρου που συνεργαζό-
ταν με ζευγάρια στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 
Σε ηλικία 14 μηνών ήμουν ήδη 
πάνω σ' ένα αεροπλάνο με προ-
ορισμό το Τέξας», είναι μία άλλη 
από τις μαρτυρίες μιας 65χρονης 
(σήμερα) γυναίκας, που είχε την 
τύχη κι αυτή να επανενωθεί με 
τη βιολογική της οικογένεια, 
αλλά δεν γνώριζε, όπως λέει, 
πως το διαβατήριο που εκδό-
θηκε το 1958 στο όνομά της για 
να ταξιδέψει στην Αμερική ήταν 
«one way», χωρίς επιστροφή…
Η αγωνία όσων αναζητούν τις 
ρίζες τους και θέλουν να απο-
κτήσουν την ελληνική ιθαγένεια 
είναι ο χρόνος που κυλά, όπως 
εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ευτυχία. 
Χαρακτηριστικό είναι αυτό που 
γράφει, εξιστορώντας τη δική 
του περίπτωση υιοθεσίας και 
την αγωνία του να επανασυν-
δεθεί με τις ρίζες του, ο Μέριλ 
Τζένκινς (Merill Merrill Jenkins) 
ή Μήτσος Δημητρίου: «Ο χρόνος 
τελειώνει για εμάς»…

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ευτυχία 
με τους θε-
τούς γονείς 
της  Τζέιμς 
και Ρουθ 
Φόρεστ τη 
δεκαετία 
του 1960.

Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο reunion των υιοθετημένων στην Αμερική

Αυτό τον καιρό, η Ευτυχία δουλεύει πυρετωδώς ώστε όλα να 
είναι έτοιμα στις 4-6 Αυγούστου, για το πρώτο reunion των υι-
οθετημένων στις Ηνωμένες Πολιτείες παιδιών από την Ελλά-
δα εκείνης της περιόδου. «Θα έρθουν από όλη την Αμερική!», 
λέει με ενθουσιασμό θέλοντας η επόμενη συνάντηση αυτού 
του είδους να γίνει του χρόνου, επί ελληνικού εδάφους.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ταυτόχρονα συγκινημένη», 
εξομολογείται και ανυπομονεί για το επόμενο ταξίδι της στην 

Ελλάδα, αφού πλέον μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Αμερι-
κής και Ελλάδας, με τη Ναυπακτία, όπου έχει πλέον το δικό 
της σπίτι, να είναι το επίκεντρο του δικού της (ελληνικού) 
κόσμου…
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «The Eftychia Project», 
μέσω email στο theeftychiaproject@gmail.com, στη σελίδα 
στο Facebook στο www.facebook.com/TheEftychiaProject ή 
στον ιστότοπο www.theeftychiaproject.org.
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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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