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Αικατερίνη Γκόγκου: με 
πλήρη υποτροφία στο 
Πανεπιστήμιο του Γέιλ 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ και παράλληλα με τις σπουδές της θα 
συνεχίζει τις προπονήσεις της η Αικατερίνη Γκόγκου 
που κέρδισε πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του 
Yale.
https://typos-i.gr/article/aikaterinh-gkogkoy-me-
plhrh-ypotrofia-sto-panepisthmio-toy-geil

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Εγνατία: Μετ’ εμποδίων 
η κυκλοφορία από 
και προς Βέροια 
ΚΛΕΙΣΤΟ θα παραμείνει αύριο, από τις 7.30 το πρωί 
και για οκτώ ώρες (ώς τις 17.30), το τμήμα της Εγνατί-
ας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου έως αυτόν 
του Νησελίου/Αλεξάνδρειας.
https://typos-i.gr/article/egnatia-odos-met-
empodiwn-h-kykloforia-apo-kai-pros-beroia

#σεισμος: Πού συγκεντρώνεται 
βοήθεια, στα Γιάννενα 
ΤΟ «ΔΙΚΤΥΟ Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία 
με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου αναλαμβάνει την πρωτοβου-
λία συγκέντρωσης ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πολίτες της Τουρκίας και της Συρία.
https://typos-i.gr/article/seismos-poy-sygkentrwnetai-boh8eia-sta-giannena

Όταν η Βοδίβιστα 
έγινε Αμπελιά 
(και η μάχη του «ε»)
Η ΑΜΠΕΛΙΑ βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα 
Ιωάννινα, μετά την Πεδινή. Ένα χωριό που έχει τύχει 
μιας οικιστικής επέκτασης λόγω και της γειτνίασής 
του με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/otan-h-bodibista-egine-
ampelia-kai-h-maxh-toy-e
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Ο Τύπος Ιωαννίνων typos-i.gr μπαίνει στα 7 χρόνια 
ζωής. Το καλοκαίρι του 2023 θα τα κλείσουμε.

Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι-ες του Τύπου έχουμε 
καταφέρει πράγματα που συνήθως χρειάζονται πολύ 
περισσότερο χρόνο για να γίνουν:

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις ειδήσεις, γνωρίζοντας 
ότι θα βρείτε αναλυτικά, έγκυρα στοιχεία, χωρίς «φτη-
νά κόλπα», με σεβασμό στο αναγνωστικό κοινό, αλλά 
και σε όσους-ες είναι αποδέκτες της κριτικής.
Οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους και όλες. Είναι και 
για εμάς.

Οι καιροί δεν είναι εύκολοι για ένα ανεξάρτητο μέσο 
ενημέρωσης, αυτοδιαχειριζόμενο, με κανονικές θέ-
σεις εργασίας, από το οποίο ζούνε -ως μοναδική δου-
λειά- οι εργαζόμενοι-ες του.

Τι σας αφορούν αυτά; Μπορεί και τίποτα.

Αν όμως νιώθετε ότι σας αφορούν, υπάρχει η δυνατό-
τητα να στηρίξετε τον Τύπο Ιωαννίνων.

Μπορείτε να διαλέξετε κάποια από τις συνδρομές που 
παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Patreon.

Οι συνδρομητές-τριες, μέσω της πλατφόρμας, έχουν 

πρόσβαση σε υλικό που δεν κυκλοφορεί στο site ή 
μπορούν να διαβάζουν πρώτα, πχ το Εξώφυλλο, εκεί, 
πριν αυτό κυκλοφορήσει. 

Επίσης, συμμετέχουν αυτόματα σε κληρώσεις για 
εισιτήρια θεαμάτων στην πόλη των Ιωαννίνων.

Κάθε καινούργια συνδρομή, συνοδεύεται από ένα 
αντίτυπο του βιβλίου «Οι αποστάτες, τα ρέντζελα και 
οι δήμαρχοι».

Αν το αποφασίσετε, η διαδικασία είναι απλή: Ακο-
λουθείτε τον σύνδεσμο: https://www.patreon.com/
TyposI?fan_landing=true
■ Φτιάχνετε έναν λογαριασμό (με τον κλασικό τρόπο, 
mail-κωδικός)
■ Διαλέγετε τη συνδρομή 
■ Πληρώνετε με κάρτα ή paypal

Κατόπιν, μπορείτε να παρακολουθείτε τη συνδρομή 
σας (και το αποκλειστικό υλικό, τις προσφορές κ.λπ.), 
είτε από το λογαριασμό σας στο patreon, είτε από την 
εφαρμογή του patreon, για κινητά.

Εκτός του patreon, ένας ακόμα τρόπος ενίσχυσης εί-
ναι το paypal
Εδώ, μπορείτε να καταθέσετε κάποιο ποσό: paypal.
me/sxhma

Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων, 
μπορείτε να τον στηρίξετε

Ακόμα όμως και δεν κάνετε τίποτα από όλα αυτά, και πάλι ευχαριστούμε για όλα.

https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
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Τρία χωριά και οικισμοί στο νομό Ιωαννίνων, έφεραν παλιότε-
ρα ή και σήμερα, το όνομα «Μάζι» ή «Μάζια». 
Ένα, το Μάζι στην Κόνιτσα. Ένα ακόμα, το Μαζί στα Κουρε-
ντοχώρια, που άλλαξε όνομα το 1929 και σήμερα, είναι το 

Πολύδωρο.
Η Μάζια, το χωριό που βρίσκεται στην τελευταία στροφή της παλιάς 
εθνικής από το Μέτσοβο, προς τα Γιάννενα, δεν άλλαξε ποτέ όνομα. 
Παλιότερα, άνηκε στον Δήμο Περάματος και μετά τον «Καλλικράτη», 
στην δημοτική ενότητα Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών.
Το όνομα, σύμφωνα με τον Κώστα Οικονόμου στα «Οικωνύμια», προ-
έρχεται από τον αόριστο και οριστικό τύπο αντίστοιχα του αλβανικού 
ουσιαστικού mazi-a, που σημαίνει «ο καλλιεργημένος αγρός που εί-
ναι έτοιμος να δεχθεί τη σπορά».
Παραθέτει δε και τον ορισμό του Πέτρου Φουρίκη, την «έκτασιν γης 
κειμένης μεταξύ ορέων και, κατ’ αντίθεσιν προς το περιβάλλον, πρό-
σφορον προς καλλιεργίαν».  Ο Φουρίκης αναφέρεται σε ονομασία 
που «διέσωσαν οι αλβανόφωνοι της Αττικής», μεταξύ άλλων. Στην 
Αττική υπάρχουν δύο τοποθεσίες με το συγκεκριμένο όνομα, άλλη 
μια στην περιοχή της Αργολίδας, καθώς επίσης και στην Κόρινθο.

Η Μάζια, 
στην άκρη 
του βουνού

Γιατί διαμαρτύρεται  ο καλλιτεχνικός κόσμος; 
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Αφενός γιατί έχει δίκιο, στην συντρι-
πτική πλειοψηφία των αιτημάτων 
που θέτει. 
Αφετέρου, γιατί η κυβέρνηση και η 

ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού συνεχίζει 
να αντιμετωπίζει υπεροπτικά και συχνά, μει-
ωτικά τους ανθρώπους της τέχνης.
Η διαμάχη (ή beef, αν θέλετε…) ξεκίνησε ήδη 
από την πανδημία, όταν οι εργαζόμενοι-ες 
στον καλλιτεχνικό κλάδο είδαν τη δουλειά 
τους να εξαφανίζεται και τη στήριξη να είναι 
κατώτερη των περιστάσεων και των ανα-
γκών. 
Το κίνημα support art workers ήταν ένα από 
τα θέματα της «μέσης πανδημίας», με καλλι-
τέχνες-ιδες να ζητούν στήριξη.
Τότε, η ηγεσία του υπουργείου έδειξε εντελώς 
ανέτοιμη και λίγο ενημερωμένη (και εξοικει-
ωμένη) με το χαώδες εργασιακό καθεστώς. 
Αρχικά, έδειξε να μην πολυκαταλαβαίνει και 
τι γίνεται με μεγαλύτερου επιχειρηματικού 
βεληνεκούς υποθέσεις, όπως τα καλοκαιρινά 
μουσικά φεστιβάλ, όπου οι προϋπολογισμοί 
ήταν τεράστιοι και τελικά, κατάφεραν να 
επανέλθουν μόλις πέρυσι.
…και τώρα, ήρθε το Προεδρικό Διάταγμα 
85/2022 για τον καθορισμό προσόντων διορι-
σμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολό-
γιο-Κλαδολόγιο).
Η νέα πολιτική-κοινωνική κρίση που προ-
σπαθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση, είναι 
μάλλον μεγαλύτερη από αυτή που πιθανώς 
περίμενε. 
Το γεγονός ότι παρενέβη προσωπικά ο πρω-
θυπουργός είναι ενδεικτικό, έστω και αν το 
έκανε για να στηρίξει τις ρυθμίσεις και να 
υποσχεθεί κάποια πράγματα που θα έπρεπε 
να είχαν διευθετηθεί εδώ και χρόνια, για να 
μπορούμε να συζητάμε για ορθολογική, δί-
καιη, κοινωνική και επαγγελματική αντιμε-
τώπιση της επαγγελματικής διάστασης των 
τεχνών στην Ελλάδα.
Αντ’ αυτών, τα κυβερνητικά «επικοινωνιακά 
κανάλια» προσπάθησαν να διαψεύσουν τους 
καλλιτέχνες-ιδες που κινητοποιούνται, με 
στρεψόδικο τρόπο, απαντώντας σε πράγματα 
τα οποία δεν ρωτήθηκαν ποτέ.
Το ΠΔ που υπογράφουν, πλην της Προέδρου 
της Δημοκρατίας, οι υπουργοί Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης, Παιδείας Νίκη Κεραμέως 
και ο αναπληρωτής Οικονομικών Θεόδωρος 
Σκυλακάκης, κάνει το εξής:
Καταργεί στην πράξη το νομοθετικό καθορι-
σμό του μισθολογίου και δίνει το δικαίωμα 
διαφορετικής «διαχείρισης» των ειδικοτήτων, 
ειδικά σε τομείς όπως οι ΟΤΑ, τα ΔΗΠΕΘΕ 
(όπου εργάζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των 

καλλιτεχνών), αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
Η κυβέρνηση, σε ένα άτυπο non paper πριν 
από μερικές μέρες, ισχυρίστηκε ότι «δεν 
ισχύει πως οι ηθοποιοί ήταν στη βαθμίδα ΤΕ 
και έπεσαν στη ΔΕ». 
Ο ισχυρισμός της είναι ψευδής, ωστόσο.
Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στην Ελλά-
δα, είναι τα εδώ και χρόνια αδιαβάθμητα προ-
σόντα των καλλιτεχνών, ένα θέμα που έχουν 
παραμελήσει σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις 
–δεν είναι κάτι που «βαραίνει» μόνο την πα-
ρούσα- και στην καλύτερη περίπτωση, πρό-
σφεραν πρόσκαιρες λύσεις και «μπαλώματα».
Οι καλλιτέχνες-ιδες είχαν καταφέρει, με χρό-
νιους αγώνες, να κατατάσσονται μισθολογι-
κά στην κατηγορία ΤΕ. Έτσι αναγνωριζόταν 
άτυπα η ισχύς των πτυχίων τους, πολλά από 
τα οποία προέρχονται από πολύ σημαντικές 
και ιστορικές καλλιτεχνικές σχολές-οι οποίες 
όμως δεν αναγνωρίζονται τυπικά ως ακαδη-
μαϊκού επιπέδου.
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΠΔ;

Για τους εργαζόμενους-ες στους ΟΤΑ και τα 
ΔΗΠΕΘΕ, το μισθολόγιο θα καθορίζεται από 
την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή είναι και η 
μοναδική σημαντική παρέμβαση στο ΠΔ.
Για τους εργαζόμενους-ες στον ιδιωτικό το-
μέα, το μισθολόγιο μπορεί και να μειωθεί 
από 8 ευρώ σε 4 ευρώ την ώρα. Εξ ου και 
«απολυτήριο λυκείου» γιατί όντως, το ΠΔ 
εξισώνει προς τα κάτω τους μισθούς, σε επί-
πεδο ωρομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι-ες στα Γιάν-
νενα πχ, στον ιδιωτικό τομέα, εργάζονται με 
ωρομίσθιο, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Ένα άλλο ζήτημα που είναι ορθάνοιχτο και 
ουδόλως διευθετείται από το ΠΔ, αντίθετα 
κιόλας, είναι η ακαδημαϊκή «ταυτότητα» 
των πτυχίων.
Η πραγματικότητα για τα καλλιτεχνικά πτυ-
χία είναι ότι, ως τίτλοι μεταλυκειακών σπου-

δών, δεν επαρκούν για μεταπτυχιακά ή διδα-
κτορικά. Εκεί που υπάρχουν, στο εξωτερικό 
δηλαδή, γιατί πχ δεν υφίσταται ακαδημαϊκή 
σχολή χορού στην Ελλάδα. 
Επίσης, οι άνθρωποι που κάνουν μεταπτυχι-
ακές σπουδές σε τέτοιους τομείς, δεν μπο-
ρούν να αναγνωρίσουν τα πτυχία τους στην 
Ελλάδα, καθότι δεν… υφίσταται ακαδημαϊκό 
αντίστοιχο. Ένα κανονικό «Catch 22» δηλα-
δή, σε μια χώρα που πολύ εύκολα αναγνωρί-
ζει ως ισότιμα των πανεπιστημιακών πτυχία 
από ιδιωτικά ΙΕΚ, αλλά όχι από ιστορικές 
καλλιτεχνικές σχολές…

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

Καταρχάς, η κυβέρνηση δέχεται σφοδρά 
πυρά, ότι «κλείνει το μάτι» σε ιδιωτικά πα-
νεπιστήμια που θα καλύψουν το κενό των 
δημοσίων. Στα δε δημόσια, όπου ο πρωθυ-
πουργός είπε τη μισή αλήθεια,  ότι δηλαδή 

«δεν έχουμε, δεν είχαμε ποτέ, σπουδές πα-
νεπιστημιακού επιπέδου στις παραστατικές 
τέχνες». 
Στην πραγματικότητα, ισχύει κάτι ενδιάμεσο: 
υπάρχουν πχ σχολές θεατρικών σπουδών, 
αλλά για λόγους βασικά ενδοακαδημαϊκών 
αντιθέσεων και συμφερόντων, δεν υπάρχουν 
προγράμματα σπουδών, κατευθύνσεις, πτυ-
χία, που να αφορούν το σύνολο των παραστα-
τικών τεχνών. Το τμήμα Θεάτρου στο ΑΠΘ 
πχ, έχει κατεύθυνση υποκριτικής, όπως και 
δραματολογίας, σκηνοθεσίας, σκηνογρα-
φίας. Ο χορός πάλι, στη χώρα όπου έζησε η 
Ραλλού Μάνου, είναι terra incognita σε επί-
πεδο τυπικής ακαδημαϊκής αναγνώρισης και 
συμπαρομαρτούντων. 
Επίσης, συχνά οι ΟΤΑ προσπαθούν να κά-
νουν «οικονομία κλίμακας» ή να «ερμηνεύ-
σουν» το προσοντολόγιο κατά το δοκούν, 
όπως για παράδειγμα έκανε την τρέχουσα 
χρονιά το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαν-
νιτών. Οι εμβαλωματικές πρωθυπουργικές 
δεσμεύσεις δεν πείθουν, ακριβώς λόγω της 
ισχύος του ενιαίου μισθολογίου στο δημόσιο 
και ευρύτερο δημόσιο. Αν παρακολουθήσετε 
από κοντά μια διαδικασία προκήρυξης του 
Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων π.χ. θα 
εκπλαγείτε με το πόσο… ευρεία είναι η ερμη-
νεία προσόντων κ.λπ.

Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η κρίση έχει κορυφωθεί με την παραίτηση 
των διδασκόντων-ουσών στις σχολές του 
Εθνικού Θεάτρου και του ΚΘΒΕ. Η κυβέρνη-
ση έσπευσε να διανείμει non paper σε οικεία 
ΜΜΕ, όπου έλεγε ότι «η παραίτηση είναι εκ 
του ασφαλούς, γιατί έληξαν οι συμβάσεις 
τους» και να πάρει πληρωμένη απάντηση 
ότι η παραίτηση ισχύει και από την ανανέω-
ση, που παρεμπιπτόντως, γινόταν αυτόματα. 
Η δε διοίκηση του Εθνικού Θέατρου κάλυψε 
σπουδαστές-τριες και διδακτικό προσωπικό, 
λέγοντας οι λύσεις που έχουν δοθεί έως σή-
μερα από την πολιτεία δεν είναι επαρκείς και 
δεν θεραπεύουν την ηθική απαξίωση της 
ανώτερης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης».
Μάλιστα, πρότεινε τη σύσταση κλάδου ΚΕ, 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης δηλαδή, ώστε 
να καλυφθούν διοικητικά-άρα και μισθο-
λογικά οι καλλιτέχνες-ιδες. Η κυβέρνηση 
παραμένει άκαμπτη και μόνο με «σιωπηρές 
παρεμβάσεις», που ωστόσο δεν υπερισχύουν 
ενός ΠΔ, προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύ-
ματα.
Στο μεταξύ, οι αίθουσες και οι σχολές είναι 
υπό κατάληψη και ο καλλιτεχνικός κόσμος 
ζητάει κάτι απόλυτα αυτονόητο: σεβασμό 
στη δουλειά που κάνει…

Γιατί διαμαρτύρεται  ο καλλιτεχνικός κόσμος; 

Η νέα πολιτική-κοι-
νωνική κρίση που 
προσπαθεί να δια-
χειριστεί η κυβέρ-
νηση, είναι μάλλον 
μεγαλύτερη από 
αυτή που πιθανώς 
περίμενε. 
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https://www.thea.auth.gr/undergraduate-studies/palaio-pps/ypokritiki/
https://www.thea.auth.gr/undergraduate-studies/palaio-pps/ypokritiki/
https://www.thea.auth.gr/undergraduate-studies/palaio-pps/ypokritiki/
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[ ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΗ ΦΛΟΥΔΑ ]

Ένας από τους δείκτες που χρη-
σιμοποιείται για να μετρήσει 
την ποιότητα ζωής των κα-
τοίκων μιας πόλης είναι αυτός 

που εξετάζει την αναλογία αστικού πρασί-
νου ανά κάτοικο.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, η ελάχιστη αναλογία πρασίνου στις 
πόλεις ανά κάτοικο δεν μπορεί να είναι 
κάτω από τα 9 τ.μ. ανά κάτοικο. Στα Γιάν-
νενα αυτός ο δείκτης, δεν μπορεί να υπο-
λογιστεί καθώς λείπουν αρκετά δεδομένα.
Για παράδειγμα, απουσιάζουν έρευνες 
και στοιχεία: για το συνολικό εμβαδό του 
αστικού πρασίνου και την ποιότητα του, 
για το πόσα δέντρα υπάρχουν και σε τι κα-
τάσταση είναι, για το αν και πόσο αυξήθη-
καν οι χώροι αστικού πρασίνου κ.α. 
Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα, έστω και 
λίγα, που μπορούν να περιγράψουν ενδεικτι-
κά την κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Δήμου Ιωαννιτών (έτους 2017) το εμ-
βαδόν των διαμορφωμένων κοινοχρήστων 
χώρων πρασίνου (https://bit.ly/3JQ4g2J) 
είναι 375.243 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ).
Κατά μέσο όρο σε κάθε έναν από τους 
112.486 κατοίκους (σύμφωνα με την απο-
γραφή του 2011) αναλογούν 3,3 τ.μ κοινο-
χρήστων χώρων πρασίνου. Πιο αναλυτι-
κά και ανά Δημοτική ενότητα η αναλογία 
διαμορφώνεται: 
■Στην Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου το 
εμβαδό των διαμορφωμένων κοινοχρή-
στων χώρων πρασίνου είναι 52.551 τ.μ 
/5.124 κατοίκους=10,3 τ.μ ανά κάτοικο
■Στη Δημοτική Ενότητα Περάματος το 
εμβαδό των διαμορφωμένων κοινοχρή-
στων χώρων πρασίνου είναι 35.901 τ.μ 
/4.749 κατοίκους=7,6 τ.μ ανά κάτοικο
■Στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας το 
εμβαδό των διαμορφωμένων κοινοχρή-
στων χώρων πρασίνου είναι 40.410 τ.μ 
/10.468 κατοίκους=3,9 τ.μ ανά κάτοικο
■Στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων το 
εμβαδό των διαμορφωμένων κοινοχρή-
στων χώρων πρασίνου είναι 233.815 τ.μ 
/80.371 κατοίκους= 2,9 τ.μ ανά κάτοικο
■Στη Δημοτική Ενότητα Ανατολής το εμ-
βαδό των διαμορφωμένων κοινοχρήστων 
χώρων πρασίνου είναι 12.566 τ.μ /11.555 

κατοίκους=1,1 τ.μ ανά κάτοικο.
Από μια άλλη έρευνα, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος   για τη δεν-
δροκάλυψη ευρωπαϊκών πόλεων (http://
bit.ly/40GCqfb), προκύπτει ότι το 2018 το 

ποσοστό δενδροκάλυψης στην πόλη των 
Ιωαννίνων ήταν στο 14,95%. Ποσοστό που 
δίνει στα Γιάννενα την 5η θέση στην κατά-
ταξη μεταξύ των εννέα  ελληνικών πόλε-
ων που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ GIS

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία από τους δι-
αμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους 
πρασίνου είναι ενδεικτικά και τα όποια 
συμπεράσματα, δεν μπορούν να χαρακτη-
ριστούν ασφαλή. Μπορούν όμως να δη-
μιουργήσουν ισχυρούς προβληματισμούς 
για το πώς αξιολογείται η ποιότητα ζωής 
στην πόλη, πώς σχεδιάζεται ο δημόσιος 
χώρος και στη βάση ποιων γεωχωρικών 
δεδομένων από τη στιγμή που απουσιάζει 
ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 
(GIS) που θα έδινε μια σειρά απαντήσεων. 
Τα γεωχωρικά δεδομένα, αποτελούν «κυ-
νήγι χαμένου θησαυρού» για αρκετές ελ-
ληνικές πόλεις. Χωρίς τα δεδομένα αυτά, ο 
χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός 
στηρίζεται σε ξεπερασμένα πρότυπα, που 
έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και δεκαετίες. 
Όλα εκείνα τα δεδομένα που έχουν χω-
ρική διάσταση και μπορούν με το GIS να 
είναι ανοιχτά και να αποτυπώνονται εύ-
κολα και οργανωμένα, μόνο οφέλη μπο-
ρούν να έχουν: για τον δημόσιο χώρο, την 
επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες και αν μη τι άλλο είναι 
τα μόνα που οδηγούν σε ολοκληρωμένο 
αστικό σχεδιασμό. 
Κάποιες ελληνικές πόλεις, χρησιμο-
ποιούν πλέον GIS στον σχεδιασμό τους 
παρέχοντας ταυτόχρονα μια σειρά δε-
δομένων όπως: για κοινόχρηστους και 
κοινωφελείς χώρους (Χαλάνδρι https://
bit.ly/3NWBPj4), για την επάρκεια πρα-
σίνου γύρω από τα κτίρια (Θεσσαλονίκη 
https://bit.ly/3DTp18A), για την Παράκτια 
ζώνη http://bit.ly/3HVUABj), για επικίν-
δυνες κατασκευές (Ηράκλειο http://bit.
ly/3E0DAst), κ.α
Το μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης, που 
αναζητά δεδομένα και στηρίζει τις αποφά-
σεις του στη βάση αυτών, πλέον κυριαρχεί.
Στις Η.Π.Α, σύμφωνα με έκθεση της 
Deloitte (http://bit.ly/3RRaIZe), το 2021 
το 75% των πόλεων, χρησιμοποιούσαν τα 
δεδομένα για να παρακολουθήσουν την 
πρόοδό τους και για να λαμβάνουν πιο 
αποτελεσματικές επιχειρησιακές, προ-
γραμματικές και πολιτικές αποφάσεις, 
ενώ το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 
στο 30%.

ΣΤΟ 14,95% Η ΔΕΝΔΡΟΚΆΛΥΨΗ…ΤΟ 2018!

3,3 τ.μ. κοινοχρήστων χώρων 
πρασίνου ανά κάτοικο στα Γιάννενα

https://bit.ly/3JQ4g2J
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/urban-tree-cover
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/urban-tree-cover
http://bit.ly/40GCqfb
http://bit.ly/40GCqfb
https://bit.ly/3NWBPj4?fbclid=IwAR2COTY8LNA5qACn2H2ufURXxCCea7TPDIQaoNg21nyRN2n0yvoUx6ZvmzY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3DTp18A%3Ffbclid%3DIwAR3EZQg32Lbepq8NlU7YpUXi8j5HuU0isJ42nP0HDrGqgYyfzowj54JQGQQ&h=AT1sqAlyQBPi2EjB8U6vuEMjbgEUJvKReo0kHlnUaEh2hpJdHt1KuBpZ-km8DJvERXSThjUFtus2TEXiDSyJofYS0iiCjCMeeRM-YsWahDGymPBaiWWJORsqfEdCnWsDqg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3DW5S8r-OHsEbBlpyD1hgYtL0BqOQg3sP0AB_iZeaCp6uU3CLvxSTZZ4YdeJYgjnDJx3i8aYo_AzV2U1SlGNlZlT8mYj4q32r9uMjkpJTe89W2CTYWHZWtyoH9D_uBg4_K5uIPoZ9u2D3XAtO61vksJEvR585IXloA-9c9XJ25ngSIdkLRqk1OmqQvGOJjlf-x9FOBzoMXtPon7lGp5Y818MpiN7bgzy1kbf8
http://bit.ly/3HVUABj
http://bit.ly/3RRaIZe
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ΣΙΝΈΜΆ ΘΈΆΤΡΟΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Τα τραγούδια του έρωτα»
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ με τραγούδια του έρωτα διοργανώνει το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, 
στις 20:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Στη βραδιά ελληνικής μουσικής συμμετέχουν: Ερμηνεία: 
Κώστας Μαργώνης, Τρομπέτα: Σαράντης Δράμαλης, Πλήκτρα: 
Βασίλης Χαλιλόπουλος. Μπουζούκι: Χρήστος Σδούκος.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Τα μυθικά 
πλάσματα 
του νότου»
ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ σωματείο 
«Εξαύδα» προβάλλει την ταινία 
του Μπεν Ζάιτλιν «Τα μυθικά 
πλάσματα του Νότου» (2012) 
στις 13 Φεβρουαρίου, στις 
20:15, στον χώρο του (Κουντου-
ριώτη 31). 
Η υπόθεση: Χασπάπι είναι έξι 
χρονών και ζει με τον πατέρα 
της στο Δέλτα του Μισσισιπή. 
Εκείνος την προετοιμάζει για τις 
ημέρες που δεν θα βρίσκεται 
εκεί για να την προστατέψει - 
και αυτές δεν αργούν.
Οικονομική ενίσχυση: 2 ευρώ. 

16-17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Αποδημητικά Φιλιά»
ΤΗ ΜΟΎΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ παράσταση «Αποδημητικά Φιλιά», ένα 
σύγχρονο βαριετέ, παρουσιάζει η «Θεατρική Συμπαιγνία», κάθε 
Πέμπτη και Παρασκευή, στις 21:30, στο καφέ μπαρ «Σκάλα». 
Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Βασιλείου, 
Γιολάντα Καπέρδα, Χάρις Μέγα, Άκης Σιούτης. Σκηνοθετική 
επιμέλεια: Γιολάντα Καπέρδα, Μουσική διδασκαλία: Κατερίνα 
Βασιλείου, Ενδυματολόγος: Βέρα Εμμανουηλίδου.
Τιμή εισιτηρίου: 10€. Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 12830 & 
6983749922. Προπώληση εισιτηρίων: Καφέ-μπαρ «Σκάλα», 
βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία, viva.gr.

18-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

«Ay, Carmela!»
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ay, Carmela!» του Χοσέ Σάντσις Σινιστέρρα 
θα παρουσιαστεί και στην πόλη των Ιωαννίνων, στο  Θέατρο 
Actina στις 18 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στις 19 Φεβρουαρί-
ου, στις 20:00, και στις 20 Φεβρουαρίου, στις 21:00.
Πρόκειται για ένα αντιφασιστικό, έντονα αλληγορικό κείμενο, 
η ιστορία του οποίου διαδραματίζεται κατά την περίοδο του 
ισπανικού εμφύλιου πολέμου. Πρωταγωνιστές, δύο ηθοποιοί 
που, μέσα από την περιπέτειά τους, φωτίζεται η συλλογική 
τραγωδία ενός λαού που μαστίζεται από την εμφύλια διαμάχη, 
η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης που έρχεται 
αντιμέτωπη με τον πόνο, ο συλλογικός αλληλοσεβασμός, η 
αξιοπρέπεια του καλλιτέχνη, η ανθρώπινη ευαισθησία, καθώς 
και η ανάγκη να μη χαθεί η ιστορική μνήμη. Όλα αυτά αντιμε-
τωπίζονται με μαύρο χιούμορ, δράμα και ποίηση.
Η παράσταση αποτελεί παραγωγή της θεατρικής εταιρίας 
Theartes του Κωνσταντίνου Κυριακού και της Κατερίνας 
Μπιλάλη.
Τους ρόλους ερμηνεύουν η Κατερίνα Μπιλάλη και ο Κωνστα-
ντίνος Κυριακού. Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Κυριακού.
Εισιτήρια: - ταμείο: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (φοιτητικά, 
ομαδικά, ΑμεΑ)  - προπώληση 10€. Προπώληση: Βιβλιοπωλείο 
Αναγνώστης, viva.gr.
Διάρκεια: 90’ (χωρίς διάλειμμα)
Θέατρο Actina : Άννης Κομνηνής 8
Πληροφορίες/κρατήσεις: 6974865401

ΟΛΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

«Profil réalité»
ΟΛΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟ και 
μέχρι τις 5 Μαρτίου, η έκθεση 
«profil réalité» του φωτογράφου 
Κωνσταντίνου Τερζόπουλου, σε 
επιμέλεια Παναγιώτη Παππά 
και Αχιλλέα Τζιάκου, θα φι-
λοξενείται στο Photometria 
Photography Center (PPC, KA’ 
Φεβρουαρίου 184). Η είσοδος 
στην έκθεση είναι ελεύθερη. 
Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη-Κυ-
ριακή: 17:00-21:00. Τηλ. 
2651306361. 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Λες και ήταν χθες»
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ με τραγούδια των Αττίκ- Γιαννίδη-Σακελλαρί-
δη-Σουγιούλ-Χατζηαποστόλου- Χατζιδάκι με τίτλο «Λες και 
ήταν χθες» διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στην 
αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Συμμετέχουν η πιανίστρια Μιμή Ρουφογάλη και η σοπράνο 
Μίνα Πολυχρόνου.
«Η Αθήνα του Μεσοπολέμου ζωντανεύει μέσα από τα έργα 
σπουδαίων Ελλήνων συνθετών που έγραψαν ιστορία. Μια βρα-
διά με αποσπάσματα από οπερέτες και τραγούδια ‘του παλιού 
καλού καιρού’» αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.

ΈΚΘΈΣΗ
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Αμαλία Βάκα ή Mazaltov Matsa, 
Ρόζα Εσκενάζυ, Στέλλα Χασκίλ. 
Τρεις γυναίκες με κοινές ανα-
φορές σε ό,τι αφορά την εβραϊ-

κή τους καταγωγή, αλλά και τη σπουδαία 
φωνή τους. Τρεις ερμηνεύτριες που άφη-
σαν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσι-
κή. Τρεις τραγουδίστριες που με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο έκαναν το δικό τους 
πέρασμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι φωνές των τριών αυτών γυναικών 
«γέμισαν» τον χώρο του Thessaloniki 
Tech Lab/American Space, όπου το γενι-
κό προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη 
διοργάνωσε διάλεξη στη μνήμη του Δαυίδ 
Τιάνο, υπαλλήλου του προξενείου από το 
1920. Ο Τιάνο συνελήφθη και εκτελέστη-
κε από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, 
στις 7 Φεβρουαρίου 1942.
Ο βραβευμένος με Grammy Αμερικανός 
εθνομουσικολόγος και συγγραφέας του 
βιβλίου «Ηπειρώτικο Μοιρολόι» Κρίστο-
φερ Κινγκ ήταν αυτός που ανέλαβε να 
μυήσει το κοινό στην αφανή ιστορία των 
γυναικών αυτών, στις αρχές του 20ου αι-
ώνα, όπως άλλωστε ήταν και ο τίτλος 
της εκδήλωσης: «The Unsung History of 
Greek-Jewish Women in the Early 20th 
Century». 
«Παρά το γεγονός ότι η “σύλληψη” της 
ελληνικής μουσικής γινόταν σε στούντιο 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη 
και την Κωνσταντινούπολη στην αλλαγή 
του 20ου αιώνα, στην πραγματικότητα 
ήταν στην Αμερική που υπήρξε μια δι-
σκογραφική έκρηξη σε ό,τι αφορά την ελ-
ληνική λαϊκή μουσική. Για παράδειγμα, 
ώς τη δεκαετία του 1940, οι Έλληνες ήταν 
η 13η μεγαλύτερη κοινότητα μεταναστών 
στην Αμερική, αλλά οι πωλήσεις ελλη-
νικών δίσκων αναλογούσε περίπου στην 
4η σε σύνολο πωλήσεων», ανέφερε ο κ. 
Κινγκ, επισημαίνοντας πως η δυσανάλο-
γη αυτή εικόνα οφείλεται αφενός μεν στη 
σχετική οικονομική ευημερία των Ελλη-
νοαμερικανών μεταναστών, αφετέρου 
δε στην αγάπη τους για τη μουσική της 
πατρίδας τους και στον τεράστιο αριθμό 
των ελληνικών ηχογραφήσεων που ήταν 
διαθέσιμες. «Ήταν στην Αμερική που οι 
Έλληνες, ειδικά δε οι Ελληνίδες, είχαν 
μια σχεδόν πρωτόγνωρη ευκαιρία: να δη-
μιουργήσουν και να επιμεληθούν τη δική 

τους μουσική και τις δικές τους δισκογρα-
φικές (εταιρείες)».
Στην ομιλία του, ο κ. Κινγκ αναφέρθηκε 
εκτενώς στην κληρονομιά των ελληνο-
εβραϊκών επιρροών στη δημοτική μου-
σική, επισημαίνοντας πως εκτός από τη 
συνεισφορά των τριών αυτών γυναικών, 
υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτού που απο-

καλείται ελληνική λαϊκή τέχνη και μου-
σική και των Εβραίων που κατοικούσαν 
στα νότια Βαλκάνια και την κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη, φέρνοντας ως παρά-
δειγμα πρόσφατη έρευνα που, όπως είπε, 
αποκάλυψε ότι η μουσική του Καραγκιό-
ζη έχει μια κοινή παράδοση με τη χορευ-
τική μουσική των Ασκενάζι, στοιχεία της 
οποίας έχουν συλλεχθεί στη Ρωσία και 
την Ουκρανία, πριν από το Ολοκαύτω-
μα. Ομοίως, σύμφωνα με τον κ. Κινγκ, 
ο σκάρος, ένας από τους πιο αυθεντι-
κούς οργανικούς σκοπούς που υπάρχουν 
στη δημοτική μας μουσική παράδοση 
με παραλλαγές σε όλα τα Βαλκάνια, εν-
δέχεται να προέρχεται από μια μελωδία 
των Εβραίων της Ρουμανίας, γνωστή ως 
Doina.
Στην πλούσια σε πληροφοριακό υλικό 
ομιλία του, ο Αμερικανός εθνομουσικο-
λόγος επισήμανε ακόμη τη σημασία της 
Αμερικής ως ενός κρίσιμου μέρους της 
ιστορίας των Εβραίων γυναικών μουσι-
κών από την Ελλάδα, στις αρχές του 20ου 
αιώνα, επισημαίνοντας πως «η Αμερική 
έδωσε ευκαιρίες σε γυναίκες μουσικούς 
και επιχειρηματίες που ήταν ως επί τον 
πλείστον απρόσιτες στην Ελλάδα». Συ-
μπλήρωσε, επίσης, πως ο ενθουσιασμός 
των αμερικανικών δισκογραφικών εται-
ρειών και των Ελληνοαμερικανών καλλι-
τεχνών διασφάλισαν ότι η δημοτική μου-
σική και το ρεμπέτικο θα ηχογραφούνταν 
και θα πωλούνταν κατά δεκάδες χιλιάδες, 
«διατηρώντας ακούσιες μορφές μουσικής 
που δεν ηχογραφήθηκαν ποτέ στην Ελλά-
δα».
  
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ  
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ
 
Την εκδήλωση στο Thessaloniki Tech 
Club άνοιξε η γενική πρόξενος των ΗΠΑ 
στη Θεσσαλονίκη Ελίζαμπεθ Λι, παρου-
σιάζοντας τον Κρίστοφερ Κινγκ κι επιση-
μαίνοντας πως ένα από τα πιο όμορφα κε-
φάλαια της εβραϊκής κληρονομιάς είναι 
αυτό της μουσικής, ένα μεγάλο κομμάτι 
του οποίου γράφτηκε, όπως επισήμα-
νε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάλεσε δε, 
τους παρευρισκόμενους να αναλογιστούν 
πως ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής 
μουσικής παράδοσης χάθηκε μαζί με τους 

ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο 
Ολοκαύτωμα.
Στη συνέχεια, η επιτετραμμένη της πρε-
σβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Μαρία 
Όλσον, στον διαδικτυακό (μέσω zoom) 
χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στην ανά-
γκη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυ-
τώματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως 
«μπορούμε να νικήσουμε τον φανατισμό 
μόνο αν ρίξουμε φως πάνω του». Παρό-
τρυνε δε, όλους όσοι έδωσαν το «παρών» 
στη χθεσινή συνάντηση να βάλουν το 
δικό τους λιθαράκι στην εκπαίδευση για 
το Ολοκαύτωμα και να καταδικάσουν τις 
πράξεις μίσους, όπως αυτές που σημει-
ώθηκαν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με 
τον βανδαλισμό του μνημείου για το πα-
λαιό εβραϊκό νεκροταφείο στο ΑΠΘ και 
της τοιχογραφίας στη μνήμη των Εβραί-
ων που εκτοπίστηκαν, στην ανατολική 
περίφραξη του σιδηροδρομικού σταθμού.
«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ριζώσει 
το μίσος και ο αντισημιτισμός. Δεν πρέ-
πει ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά 
αυτό», ανέφερε η κ. Όλσον και υπογράμ-
μισε τη μεγάλη σημασία της ανέγερσης 
του Μουσείου του Ολοκαυτώματος αλλά 
και του πάρκου μνήμης στην πλατεία 
Ελευθερίας της Θεσσαλονίκης. «Το νέο 
μουσείο θα καταγράφει την ιστορία αυτής 
της αρχαίας πόλης. Θα υπογραμμίζει την 
ανάγκη καλλιέργειας και προστασίας της 
διαφορετικότητάς μας. Το μουσείο θα εί-
ναι μια ζωντανή, καθημερινή υπενθύμι-
ση των τρόπων με τους οποίους η ιστορία 
του ευρωπαϊκού εβραϊσμού υφαίνεται 
στον ιστό της Θεσσαλονίκης και της υπό-
λοιπης Ελλάδας. Το πάρκο μνήμης στην 
πλατεία Ελευθερίας θα είναι ένας χώρος 
τιμής και μνήμης των θυμάτων», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά η κ. Όλσον.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε, 
εκπροσωπώντας την Ισραηλιτική Κοινό-
τητα Θεσσαλονίκης, και ο Σαμουήλ Ναχ-
μίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην πλούσια 
εβραϊκή κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, 
στην ανάγκη καταπολέμησης αντισημιτι-
κών πράξεων, όπως αυτές που πρόσφατα 
σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και 
στις ενέργειες που γίνονται για τη διατή-
ρηση της μνήμης και την εκπαίδευση για 
το Ολοκαύτωμα.

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΆΜΆΛΊΆ ΒΆΚΆ

Από τα Γιάννενα στη Νέα Υόρκη 
του Μεσοπολέμου
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ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΚΑ Η MAZALTOV MATSA- 
Γεννήθηκε το 1897 στα Γιάννενα. Το 
1912, σε ηλικία δεκαπέντε ετών, μετα-
κόμισε —μόνη της— στη Νέα Υόρκη. Δύο 
χρόνια αργότερα παντρεύτηκε έναν άλλο 
Ρωμανιώτη, που είχε μεταναστεύσει 
από τα Γιάννενα και είχε δύο παιδιά. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 1920 άρχισε 
να τραγουδά επαγγελματικά στα café 
amanes της Νέας Υόρκης. Λίγο αργότε-
ρα έκανε τις πρώτες της ηχογραφήσεις 
78 στροφών: ελληνικά τραγούδια για 
την Greek Record Company (Ελληνική 
Δισκογραφική Εταιρεία) και τουρκικά 
τραγούδια για την Parsekian Record 
Company. Κατά τη διάρκεια της μακράς 
καριέρας της, ηχογράφησε πολλά τρα-
γούδια, ταξίδεψε κι έκανε πολλές εμφα-
νίσεις κατά μήκος του λεγόμενου «Feta 
Circuit»- στα κλαμπ και τις πολιτείες που 
εκτείνονταν από τη Βοστώνη και τη Νέα 
Υόρκη μέχρι το Σικάγο και το Ντιτρόιτ. 
Τις δεκαετίες του 1930 και του 1940 
βρέθηκε συχνά με τον Γιώργο Κατσαρό 
και στα τέλη της δεκαετίας του 1940 
ηχογράφησε για τη δισκογραφική εται-
ρεία 78 στροφών του Ajdin Asllan. Με-
τακόμισε το 1974 στο Τάρπον Σπρινγκς 
(Tarpon Springs) της Φλόριντα για να 
ζήσει με την κόρη της μετά τη διάλυ-
ση της Greektown του Σικάγο. Πέθανε 

πέντε χρόνια αργότερα, το 1979. «Είναι 
ξεχωριστή για μένα λόγω των πολυάριθ-
μων δυνατών ηχογραφήσεων της με τον 
Αλέξη Ζούμπα» (ξακουστός βιολιστής 
από το Γραμμένο Ιωαννίνων), ανέφερε ο 
κ. Κινγκ. 
ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΎ- Γεννήθηκε κάπου 
στα μέσα της δεκαετίας του 1890, στην 
Κωνσταντινούπολη, σε μια σεφαραδί-
τικη εβραϊκή οικογένεια. Παιδί ακόμη, 
μετακόμισε με την οικογένειά της στη 
Θεσσαλονίκη, η οποία γνώριζε οικονομι-
κή άνθηση, ιδιαίτερα στις εμπορικές τά-
ξεις των Σεφαραδιτών. Ως έφηβη άρχισε 
να τραγουδά στα τουρκικά στα τοπικά 
κλαμπ και τελικά μετακόμισε στην Αθήνα 
στα τέλη της εφηβείας, περίπου στα 19 
της χρόνια. Στην Αθήνα τραγούδησε στα 
ελληνικά, τουρκικά και αρμένικα, κερδί-
ζοντας τελικά την προσοχή του Βασίλη 
Τουμπακάρη από την Columbia Records. 
Με τη βοήθεια του Τουμπακάρη, σε 
λιγότερο από δύο δεκαετίες, έκανε πάρα 
πολλές ηχογραφήσεις δημοτικής και 
μικρασιατικής μουσικής, εκλαϊκεύοντας 
το ρεμπέτικο σμυρναίικο. Περιόδευσε 
εκτενώς στη Μεσόγειο και στα νότια 
Βαλκάνια. Επέζησε του πολέμου με ένα 
πλαστό πιστοποιητικό βάπτισης και με τη 
βοήθεια του Γερμανού εραστή της και 
του γιου της. Μετά τον πόλεμο, απέκτη-

σε επαγγελματικό συμβόλαιο μέσω του 
φίλου της Μίνωα Μάτσα, δίνοντας νέα 
ώθηση στην καριέρα της. Λίγο αργότερα 
έκανε πολλές περιοδείες στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και μάλιστα ηχογράφησε για 
τον Ajdin Asllan, την ίδια δισκογραφι-
κή, όπου η καριέρα της Αμαλίας Βάκα 
γνώρισε μια νέα άνθηση. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως οι δίσκοι 78 στροφών της 
Εσκενάζυ πουλούσαν σχεδόν τριπλάσιο 
αριθμό αντιτύπων στις Ηνωμένες Πολι-
τείες μέσω της επανέκδοσης των ηχο-
γραφήσεών της σε διάφορες «ετικέτες». 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘60 
και στη δεκαετία του ‘70 εμφανιζόταν 
στην τηλεόραση με ένα σχετικά φορτω-
μένο πρόγραμμα παραστάσεων. Πέθανε 
το 1980.
ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΣΚΙΛ- Γεννήθηκε το 1918 
στη Θεσσαλονίκη, σε μια εργατική 
οικογένεια Σεφαραδιτών. Διέγραψε μια 
γόνιμη δισκογραφική καριέρα, τραγου-
δώντας με τον Βαμβακάρη, τον Τσιτσάνη, 
τον Χατζηχρήστο και πολλούς άλλους. 
Αρκετές από τις παραστάσεις της κατέ-
στησαν ακρογωνιαίοι λίθοι του ρεμπέτι-
κου. Ταξίδεψε, επίσης, στην Αμερική για 
να εμφανιστεί στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950, αλλά επέστρεψε στην Αθήνα, 
λόγω της υγείας της. Πέθανε σε τραγικά 
νεαρή ηλικία, μόλις 36 ετών, το 1954.

Λίγα λόγια για τις τρεις ερμηνεύτριες, 
όπως παρουσιάστηκαν από την Κρίστοφερ Κινγκ

Αμαλία Βάκα 
ή Mazaltov 
Matsa, Ρόζα 
Εσκενάζυ, 
Στέλλα Χασκίλ. 
Τρεις γυναί-
κες με κοινές 
αναφορές σε 
ό,τι αφορά την 
εβραϊκή τους 
καταγωγή, 
αλλά και τη 
σπουδαία φωνή 
τους. Τρεις 
ερμηνεύτριες 
που άφησαν το 
δικό τους απο-
τύπωμα στη 
μουσική. Τρεις 
τραγουδίστριες 
που με τον έναν 
ή τον άλλον 
τρόπο έκαναν 
το δικό τους 
πέρασμα από 
τις Ηνωμένες 
Πολιτείες.
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Οι ύμνοι για τον Τζόζεφ Μάνκιεβιτς και το σπουδαίο έργο του, στη μα-
κρά πορεία του στον κινηματογράφο, είναι επιβεβλημένοι δίχως κα-
μία υπερβολή. Ωστόσο και μόνο για την εμβληματική του ταινία «Όλα 
για την Εύα», ένα συνταρακτικό δράμα για τον κόσμο του θεάματος, 
θα μπορούσε να βρίσκεται δίπλα στον κλειστό κύκλο των σημαντικό-
τερων σκηνοθετών όλων των εποχών.
Ο Μάνκιεβιτς, μπορεί να έγινε διάσημος, ο αγαπημένος της κριτικής 
και των ομότεχνών του από τις τεράστιες καλλιτεχνικές και εμπορικές 
επιτυχίες του ως σκηνοθέτης, αλλά είχε το προνόμιο - και τη βάσανο 
- να έχει ακόμη μεγαλύτερη δημιουργική πορεία ως τεράστιος σενα-
ριογράφος και δημιουργικός παραγωγός. Δυο εργασιακές εμπειρίες, 
που τον βοήθησαν να μπει στο μεδούλι του κινηματογράφου, να γνω-
ρίζει παντοιοτρόπως όλες τις τεχνικές, τα προβλήματα και βεβαίως 
τα μυστικά για το πώς γυρίζεται μία ταινία.
Ο Τζο Μάνκιεβιτς, ο οποίος πέθανε ακριβώς πριν από 30 χρόνια (5 
Φεβρουαρίου 1993), ήταν πολύ περισσότερο από ένας κινηματο-
γραφιστής, που κατάφερε να κερδίσει τέσσερα Όσκαρ, δυο σκηνο-
θεσίας και δυο σεναρίου, βραβείο στις Κάννες, πολυάριθμες βρα-
βεύσεις από την Ένωση Σκηνοθετών και Σεναριογράφων και βεβαίως 
να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο. Ήταν ο βαθύς 
γνώστης που με διακριτικότητα μπορούσε να καυτηριάσει τα κακώς 
κείμενα, τις ανθρώπινες αδυναμίες, τον κομφορμισμό, την ιδιοτέλεια 
και όλα αυτά που μας στοιχειώνουν διαχρονικά.

ΤΖΟΖΕΦ ΜΆΝΚΊΕΒΊΤΣ

Ο κορυφαίος σκηνοθέτης 
που τα είπε « Όλα για την Εύα»... 
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Ο Τζόζεφ Λίο Μάνκιεβιτς γεννήθη-
κε στο Γουίλκς Μπαρ της Πεν-
σιλβάνια το 1909, από Εβραίους 
γονείς μετανάστες από τη Γερμα-

νία, ενώ ήταν ο μικρότερος αδελφός του 
Χέρμαν Μάνκιεβιτς, ο οποίος ήταν και αυ-
τός σημαντικός σεναριογράφος και μάλι-
στα συνυπέγραψε, μαζί με τον Όρσον Γου-
έλς, το σενάριο του «Πολίτη Κέιν», αλλά η 
επαφή του με το Χόλιγουντ τον επηρέασε 
αρνητικά, τον έριξε σε πελάγη από αλκο-
όλ, για να πεθάνει πρόωρα. Οι γονείς του 
μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη, όταν ακόμη 
ο μικρός Τζο ήταν τεσσάρων ετών, ενώ το 
1928 πήρε πτυχίο δημοσιογραφίας από το 
Κολούμπια. Πριν μπει στον κινηματογρά-
φο εργάστηκε ως ξένος ανταποκριτής στο 
Βερολίνο, σε σκοτεινές και άκρως ενδια-
φέρουσες εποχές.
Ο μεγάλος αδελφός του, γνωστός και ως 
«Μανκ», τον έβαλε στο σινεμά και από το 
1929 εργάστηκε για 17 χρόνια ως σεναρι-
ογράφος στην Paramount και ως παρα-
γωγός στην Metro-Goldwyn-Mayer, πριν 
καθίσει στην ηλεκτρική, για την εποχή, 
καρέκλα του σκηνοθέτη, για λογαριασμό 
της 20th Century Fox. Ανάμεσα στις 20 
παραγωγές που έκανε βρίσκονται και τα 
κλασικά φιλμ «Κοινωνικά Σκάνδαλα», 
του Κιούκορ ,«Η Γυναίκα της Χρονιάς» 
του Τζορτζ Στίβενς και τα «Κλειδιά του 
Παραδείσου» στην οποία εμφανιζόταν και 
η δεύτερη σύζυγός του, Ρόουζ Στράντνερ, 
δίπλα στον Γκρέκορι Πεκ.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΟΣΚΑΡ

Το 1946 θα κάνει την πρώτη του σκηνο-
θεσία στο δράμα «Dragonwyck», έχοντας 
δίπλα του ως σύμβουλο παραγωγής τον 
Ερνστ Λιούμπιτς, ενώ θα μπει στην πιο 
δημιουργική του φάση από την επόμενη 
χρονιά με το «The Ghost and Mrs. Muir», 
ένα μεταφυσικό θρίλερ που ξεμυαλίζει με 
το ιδιοφυές σενάριο - του ιδίου - και τη 
φινετσάτη σκηνοθεσία. Το 1949 θα υπο-
γράψει το κλασικό ρομαντικό δράμα «Ένα 
Γράμμα σε Τρεις Γυναίκες», στο οποίο 
πρωταγωνιστεί ένα επιτελείο εξαίρετων 
ηθοποιών, κατακτώντας τα πρώτα του 
δυο Όσκαρ, τόσο στη σκηνοθεσία όσο και 
στο σενάριο. Η ειρωνική του ματιά για τον 
θεσμό του γάμου, εκείνη ιδίως την εποχή, 
θα τον κάνει ξεχωριστό, αλλά αυτό στο 
οποίο υποκλίθηκαν όλοι ανεξαιρέτως, 
ήταν η διαχείριση του θέματός του, που 
μοιάζει βγαλμένο από ιλουστρασιόν ποι-
κίλης ύλης περιοδικού και χτυπάει στην 
καρδιά και στο μυαλό τον θεατή.

ΤΟ ΚΟΜΨΟΤΕΧΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΚΟΡ

Η δημιουργική του έμπνευση, όμως, έχει 
πάρει τέτοια φόρα, που τον επόμενο χρό-
νο θα παραδώσει μία από τις δέκα - είκοσι 
καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, το 

περίφημο δράμα «Όλα για την Εύα», ένα 
κομψοτέχνημα για το σύμπαν του θεά-
ματος, τους αδιόρατους μηχανισμούς του 
Χόλιγουντ, μία εμβληματική ταινία για 
τον κινηματογράφο. Θα κερδίσει και πάλι 
δυο Όσκαρ, για σενάριο και σκηνοθεσία, 
ενώ θα συγκεντρώσει συνολικά 14 υπο-
ψηφιότητες, ένα ρεκόρ που δεν έχει ξεπε-
ραστεί ακόμη. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
την ίδια χρονιά ο τεράστιος Μπίλι Γουά-
ιλντερ παραδίδει το συγκλονιστικό δράμα 
«Η Λεωφόρος της Δύσης», με παρόμοια 
θεματική και ισάξιο με αυτό του Μάνκι-
εβιτς, αλλά χάνει στις λεπτομέρειες τη 
βραδιά των Όσκαρ τα χρυσά αγαλματίδια 
από την... «Εύα».
Ο Μάνκιεβιτς γράφει και περιγράφει μο-
ναδικά για αυτό το είδος του ανθρώπου 
που ελίσσεται και σαν φίδι χώνεται, ανε-
λίσσεται και την καίρια στιγμή δαγκώνει 
με το δηλητήριο που μπορεί να μολύνει 
όχι μόνο το θύμα, αλλά και όλο τον κό-

σμο που το περιβάλει, δίνοντας τεράστιες 
δυνάμεις στον καιροσκοπισμό, στην αρχή 
«πάτησε επί πτωμάτων». Και στην ιστο-
ρία μας, δεν είναι ακριβώς πτώμα, η ντί-
βα Μαργκό (η έξοχη Μπέτι Ντέιβις) που 
βρίσκεται σε πτωτική πορεία λόγω της 
ηλικίας της και την οποία προσεγγίζει μια 
νεαρά φιλοδοξη ηθοποιός, η Εύα, που θα 
κλέψει το ρόλο της, αλλά δεν θα καταφέ-
ρει ποτέ να ξεκλέψει τη λάμψη μιας σταρ, 
να διανύσει την απόσταση που χωρίζει 
τους κοινούς θνητούς από τους χαρισμα-
τικούς ανθρώπους της τέχνης.
Η ταινία που διανθίζεται από ένα πρωτο-
φανές και καλαίσθητο - καμία σχέση με 
το σημερινό - κουτσομπολιό (εσωτερικής 
πληροφόρησης) στοχεύει στην κατεδάφι-
ση της εφήμερης λάμψης και της ματαιο-
δοξίας, ενός κόσμου που ζει και αναπνέει 
για τη δόξα, παραδίδεται στην αυταρέ-
σκεια, στην έπαρση, με βασικό και καίριο 
εξολοθρευτή των παραπάνω τον κριτικό 

θεάτρου Έντισον Ντεγουίτ, τον Τζορτζ Σά-
ντερς, στον ρόλο της ζωής του, κερδίζο-
ντας και το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.
Αξεπέραστος ακόμη και στις αποτυχίες 
του
Κλείνοντας το συνοπτικό αφιέρωμα στον 
Μάνκιεβιτς, θα πρέπει να αναφερθεί η 
περίφημη ιστορική «Κλεοπάτρα», με την 
Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία στάθηκε μία 
τεράστια εμπορική αποτυχία και λόγω 
του αυξημένου κόστους της, θα φέρει στα 
όρια της χρεοκοπίας την 20th Century 
Fox.
Ναι, η ταινία που αποτελεί αν μη τι άλλο 
μία ψυχαγωγική απόλαυση, που εντυπω-
σιάζει ακόμη και σήμερα και μας αρέσει 
να τη βλέπουμε συνεχώς, ήταν η αποτυ-
χία του Μάνκιεβιτς. Ναι, αυτός ήταν ο Τζο 
Μάνκιεβιτς, που ακόμη και οι αποτυχίες 
του θα παραμένουν αναλλοίωτες στο χρό-
νο, θα μας ταξιδεύουν για πάντα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Το Μπρόντγουεϊ και η επι-
στροφή στις επιτυχίες
Μετά την καταξίωση, ο Μάνκιεβιτς θα φύγει 
για το Μπρόντγουεϊ, για να γίνει θεατρικός 
συγγραφέας και ευτυχώς, για τους λάτρεις 
του σινεμά, τα εμπόδια που θα του προκύ-
ψουν θα τον φέρουν πίσω στο Χόλιγουντ 
για να γυρίσει μια σειρά από εξαιρετικές 
ταινίες, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη 
και οι εμπορικές του αποτυχίες, σήμερα πα-
ραμένουν κλασικές. Το 1952 θα προσφέρει 
ένα από τα καλύτερα κατασκοπικά θρίλερ, 
«Υπόθεση Κικέρων» με τον θαυμάσιο Τζέιμς 
Μέισον και τον Μάνκιεβιτς να είναι και πάλι 
υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθεσίας. Τον 
επόμενο χρόνο θα μεταφέρει στη μεγάλη 
οθόνη το σαιξπηρικό «Ιούλιος Καίσαρ», με 
τον Μάρλον Μπράντο, ενώ το 1954 θα γυ-
ρίσει το ρομαντικό δράμα «Η Ξυπόλητη Κό-
μισσα», που παρότι διαθέτει ως πρωταγωνι-
στικό ζευγάρι Μπόγκαρντ και Άβα Γκάρντνερ 
δεν έχει την αναμενόμενη απήχηση, αλλά 
ήταν γοητευτικό. Ενδιάμεσα είχε γυρίσει το 
όχι και τόσο πετυχημένο μιούζικαλ, για τα 
επίπεδα ενός Μάνκιεβιτς πάντα, «Μάγκες 
και Κούκλες», με τους Μπράντο και Σινάτρα, 
οι οποίοι ούτε καν μιλιόντουσαν μεταξύ 
τους, ενώ το 1958 θα μεταφέρει άνισα - 
κατόπιν πιέσεων - το μυθιστόρημα του Γκρά-
χαμ Γκριν «The Quiet American». Το 1959 
θα γυρίσει το αξιομνημόνευτο ψυχολογικό 
δράμα «Ξαφνικά Πέρσι το Καλοκαίρι», με 
Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μοντγκόμερι Κλιφτ και 
Κάθριν Χέπμπορν, βασισμένος στο ομώνυμο 
θεατρικό έργο του Τενεσί Ουίλιαμς.
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Στις 7 Φεβρουαριου 1973, ο Ίγκι και οι 
Stooges κυκλοφόρησαν το Raw Power. 
Την παραγωγή έκανε ο ίδιος ο Ίγκι, μαζί 
με έναν κολλητό του, ονόματι Ντέιβιντ 

Μπόουι. 
Η τετράς του Ντιτρόιτ λοιπόν, η οποία ήταν ήδη 
σε πυραυλοκίνητη κατάσταση από καιρό, θα 
έβγαζε το τρίτο και όπως πολλοί ανέμεναν, πιο 
ώριμο άλμπουμ της.
Εντάξει, ήταν ώριμο. Αλλά ήταν και μια μηχανή 
500 ίππων οργής, πλάκας, σόλο και του Ίγκι, που 
από τότε κυκλοφορούσε ξεμπλέτσωτος.
Καταρχάς, είχαν περάσει ήδη 3 χρόνια τότε από 
το προηγούμενο άλμπουμ (το οποίο ήταν το Fun 
House, όχι κανένα τιποτένιο) και όλοι νόμιζαν 

ότι οι Stooges είχαν διαλυθεί. Μέσες-άκρες δεν 
είχαν άδικο, καθώς το αλκοόλ και τα ναρκωτικά 
ήταν στο καθημερινό μενού της μπάντας.
Μέχρι που ο Ίγκι γνώρισε τον Μπόουι. Αυτός 
έβαλε μέτρο στις καταχρήσεις και τη μπάντα στο 
στούντιο, όπου προσήλθαν οι αφοι Άσετον επί-
σης και η μπάντα ξεκίνησε να γράφει υπό νέο 
όνομα: Iggy and the Stooges.
Επειδή τα λεφτά ήταν σε ανεπάρκεια, μπήκα-
νε όλοι μαζί σε ένα στούντιο στο LA με αρχαία 
μηχανήματα. Ο Μπόουι άκουσε κάθε σημείο του 
δίσκου, «πείραξε» διάφορα πράγματα και θα θυ-
μόταν αργότερα ως την πιο παράξενη εμπειρία 
του σε στούντιο. «Μου ‘φερε (ο Ίγκι) μια 24αρα 
κασέτα με μόνο τρία τρακ χρησιμοποιημένα και 
μου είπε ‘δες τι μπορεί να κάνεις με αυτό’. Και 
του απάντησα ‘Τζιμ (τον Ίγκι τον λένε Τζιμ btw), 
δεν υπάρχει τίποτα να μιξάρουμε». Το μόνο που 

έκανε ήταν να ανεβάζει ενίοτα την κιθάρα και 
τέλος. Raw Power, όνομα και πράμα.
Το επίπεδο «γκαραζιάς» του άλμπουμ είναι από 
μόνο του μέγεθος, ακόμα και σήμερα. Το άλμπουμ 
ήταν «πολύ ριζοσπαστικό» για τις εταιρίες της 
εποχής, αλλά η δύναμή του ήταν ισοπεδωτική, 
σε σημείο, ο Ντέιβ Μάρς, ο κριτικός του Creem 
και άλλων εντύπων αργότερα, να το χαρακτηρί-
σει «καλύτερο άλμπουμ των ‘70s». Ο Λένι Κέι, ο 
κιθαρίστας της Πάτι Σμιθ, έλεγε λίγο αργότερα 
ότι οι Stooges, για πρώτη φορά ηχογράφησαν μια 
συναυλία τους σε στούντιο και ο πολύς Λέστερ 
Μπανγκς συμπέρανε ότι στην μπάντα ταίριαζε ο 
μπανάλ χαρακτηρισμός «heavy metal».
Την επόμενη χρονιά οι Stooges διαλύθηκαν. 
Επανασυνδέθηκαν αργότερα, ενώ ο Ίγκι συνέχιζε 
να κάνει διάφορα θαυμαστά, μέχρι σήμερα. Χω-
ρίς μπλούζα. 

Raw 
Power
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