
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΤΕΥΧΟΣ #025

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΙΑ
: U

N
SP

LA
SH

/A
RL

EE
N

-W
IE

SE

Παιδική 
προστασία 
σε δύσκολες 
εποχές

Παιδική 
προστασία 
σε δύσκολες 
εποχές

Μεταμοσχεύσεις 
στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο

Μια συζήτηση με τη 
Δήμητρα Λαρεντζάκη 

https://typos-i.gr


2|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr

[ ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΚΩΣΤΑ ]

Τις ημέρες των Χριστου-
γέννων, στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων, μια μητέρα 

θα προσφέρει στην κόρη της τον 
νεφρό της. Πρόκειται για δωρεά 
από ζωντανό δότη, κατά την 
οποία δίνεται ένα όργανο από 
ένα ζωντανό άτομο σε συγγενή 
εξ αίματος ή σε μη εξ αίματος 
συγγενή. Δεν έχουν όμως όλοι 
την τύχη της κοπέλας αυτής. 
Όπως δεν έχουν όλοι την τύχη 
της 53χρονης από την Πρέβεζα, 
που πριν από λίγες ημέρες, στο 
ίδιο νοσοκομείο, δέχτηκε στο 
σώμα της έναν νεφρό χάρη σε 
μια πράξη ζωής που έκανε μια 
οικογένεια ενός νέου ανθρώπου 
που έχασε τη ζωή του. Οι περισ-
σότεροι νεφροπαθείς περιμένουν 
επί χρόνια το συμβατό μόσχευμα, 
που μπορεί να μην έρθει ποτέ…
Δεν είναι τυχαίο που στη Μο-
νάδα Μεταμοσχεύσεων του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων, γίνονται πια μόλις 
3 με 4 μεταμοσχεύσεις νεφρού 
το χρόνο, με τη λίστα αναμονής 
νεφροπαθών να ξεπερνά τα 50 
άτομα.
Κατά τη διάρκεια των πέντε χρό-
νων λειτουργίας της Μονάδας, 
έχουν πραγματοποιηθεί συνολι-
κά 35 μεταμοσχεύσεις, με τις 34 
να χαρακτηρίζονται επιτυχείς, 
καθώς έχει «χαθεί» μόνο ένας 
νεφρός. Σύμφωνα με τον διευ-
θυντή της Μονάδας, καθηγητή 
Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων 
Μιχάλη Μήτση, υπήρξαν χρο-
νιές που μεγάλα νοσοκομεία του 
κέντρου και της περιφέρειας, 
δεν αξιοποίησαν ούτε έναν δυ-
νητικό δότη. 
Χωρίς επάρκεια μοσχευμάτων 
όμως, θα παραμείνει χωρίς ου-
σιαστική εφαρμογή και η συ-
νεργασία των Κέντρων Μεταμο-
σχεύσεων των Πανεπιστημιακών 

Νοσοκομείων Ιωαννίνων και 
Πάτρας. Πρόκειται για μια πρω-
τοβουλία, η οποία προβλέπει πως 
η χειρουργική ομάδα του πρώτου, 
θα παρέχει υποστήριξη στο γει-
τονικό κέντρο, που τα τελευταία 
χρόνια, από χειρουργικής από-
ψεως, έχει αποδυναμωθεί. Την 
ίδια στιγμή, σημαντική θα είναι 
για το «εδώ» Κέντρο, η συμβολή 
του επιστημονικά υπεύθυνου του 
Μεταμοσχευτικού Κέντρου της 
Πάτρας, καθηγητή Νεφρολογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών Δη-
μήτρη Γούμενου. 
«Τις πταίει» όμως για την έλλει-
ψη μοσχευμάτων στη χώρα μας, 
μιας χώρας «πρωταθλήτριας» 
στα τροχαία δυστυχήματα και 
ταυτόχρονα ουραγού στη δωρεά 
οργάνων; 
O φόβος, η άγνοια και η έλλειψη 
εμπιστοσύνης σε ένα σύστημα 
που τα «γρανάζια» του, έχουν 
σκουριάσει. Η Ελλάδα, στο θέμα 
της δωρεάς οργάνων, γράφει, 
σβήνει και ξαναγράφει υπουργι-
κές αποφάσεις, γεννώντας νέα 
προβλήματα, χωρίς να επενδύει 
στην ουσιαστική ενημέρωση και 
την οργάνωση του συστήματος 
αναζήτησης και αξιοποίησης μο-
σχευμάτων.
Στον ΕΟΜ έχει δημιουργηθεί ένα 
νέο «Εθνικό Μητρώο Δωρητών», 
στο οποίο κάθε ενήλικος πολίτης 
μπορεί να εγγραφεί συμπληρώ-
νοντας τη σχετική δήλωση δω-
ρεάς οργάνων και ιστών με την 
οποία εκφράζει τη βούλησή του 
να δωρίσει ένα ή περισσότερα 
όργανα και ιστούς προς μεταμό-
σχευση, σε περίπτωση διάγνω-
σης εγκεφαλικού θανάτου. Όσοι 
εγγράφονται στο μητρώο αυτό, 
παραλαμβάνουν ταχυδρομικά 
τη νέα κάρτα δωρητή. Αντίστοι-
χα, δημιουργείται και «Μητρώο 
Αρνητών» για όσους επιθυμούν 
να δηλώσουν την αντίθεσή τους 
στη δωρεά οργάνων. Οι πολί-
τες που έχουν ενταχθεί είτε στο 

«Μητρώο Δωρητών» είτε στο 
«Μητρώο Αρνητών», μπορούν 
να αναιρέσουν ανά πάσα στιγμή 
την απόφασή τους. Η συναίνεση 
της οικογένειας για την αφαίρε-
ση οργάνων προς μεταμόσχευση 
ζητείται μόνο στις περιπτώσεις 
που ο δυνητικά δότης δεν είναι 
ενταγμένος σε κάποιο από τα 
δύο μητρώα.
Tο νέο «Μητρώο Δωρητών», 
αναμένεται να αντικαταστήσει 
το απενεργοποιημένο παλαιό 
μητρώο που διατηρούσε ο ΕΟΜ, 
και το οποίο στην ουσία καταρ-
γήθηκε το 2011 όταν είχε θεσπι-
στεί η εικαζόμενη συναίνεση, η 
οποία δημιούργησε περισσότερα 
προβλήματα, από όσα υποτίθε-
ται πως προσπαθούσε να λύσει. 
Παράλληλα, ο υπουργός Υγεί-
ας Παύλος Πολάκης, αυτή την 
περίοδο προσβλέπει στην εφαρ-
μογή μιας πρότασης που βασί-
ζεται στο ισπανικό μοντέλο, το 
οποίο εφαρμόζεται σε όλη την 
Ευρώπη, και αφορά την ύπαρ-
ξη σε κάθε νοσοκομείο ενός 
γιατρού-συντονιστή, εξειδικευ-
μένου στη δωρεά οργάνων. Ο 
επικουρικός γιατρός θα παρακο-
λουθεί την πορεία ασθενών που 
θα μπορούσαν να είναι δότες, 
δηλαδή όσων διακομίζονται στο 
νοσοκομείο π.χ. λόγω εγκεφαλι-
κού ή τροχαίου.
Ο πρώην αναπληρωτής υπουρ-
γός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, 
το 2012, κατήργησε το καθεστώς 
του «τοπικού νεφρού», με την αι-
τιολογία του… εκδημοκρατισμού 
της διανομής των μοσχευμάτων. 
Μέχρι τη λήψη αυτής της από-
φασης, όταν γινόταν λήψη των 
μοσχευμάτων, το ένα από αυτά 
παρέμενε για αξιοποίηση στο 
Κέντρο που την πραγματοποιού-
σε, ως πράξη ανταπόδοσης.
Εν αναμονή λοιπόν, των αποφά-
σεων του σημερινού υπουργού 
Υγείας, με την ευχή για περισσό-
τερα «δώρα ζωής» …

ΜΌΛΙΣ 3-4 ΜΕΤΑΜΌΣΧΕΎΣΕΙΣ ΝΕΦΡΌΎ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΝΌΣΌΚΌΜΕΙΌ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μια λίστα με λίγα «δώρα ζωής»

Η Ελλάδα, στο θέμα της δωρεάς οργάνων, 
γράφει, σβήνει και ξαναγράφει υπουργικές 
αποφάσεις, γεννώντας νέα προβλήματα, 
χωρίς να επενδύει στην ουσιαστική 
ενημέρωση και την οργάνωση 
του συστήματος αναζήτησης 
και αξιοποίησης μοσχευμάτων.
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Aναδοχή και υιοθεσία: 
Δύο βασικοί θεσμοί 
της παιδικής προστα-
σίας, η οποία επί δεκα-

ετίες κινήθηκε γύρω από το «μο-
ντέλο» της ιδρυματοποίησης. Τα 
τελευταία χρόνια, το υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, και με επικεφαλής την 
αναπληρώτρια υπουργό Θεανώ 
Φωτίου, προσπαθεί να δημιουρ-
γήσει ένα νέο μοντέλο, πολύ πιο 
υγιές, με σύνθημα «Κανένα παιδί 
σε ίδρυμα». Μια προσπάθεια που 
γίνεται προς δύο κατευθύνσεις: 
αφενός μεν στην πρώιμη παρέμ-
βαση στην οικογένεια και αφετέ-
ρου στην «έξοδο» των παιδιών 
που διαβιούν ίσως και χρόνια σε 
ιδρύματα, κρατικά ή ιδιωτικά. Η 
αναδοχή και η υιοθεσία είναι τα 
δύο εργαλεία για την αποϊδρυμα-
τοποίηση που ενισχύθηκαν πολύ 
με τον νέο νόμο 4538/2018, ο 
οποίος κατά κοινή ομολογία έρ-
χεται να καλύψει ένα μεγάλο έλ-
λειμμα στην παιδική προστασία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2017 έγιναν 
393 υιοθεσίες σε όλη τη χώρα. 
Στην Ήπειρο, καταγράφηκαν 
9 περιπτώσεις. Οι αριθμοί των 
πράξεων στην Ήπειρο είναι γε-
νικά σταθεροί στο πέρασμα των 
ετών, με κάποιες εξαιρέσεις. 
Ωστόσο, ασφαλή συμπεράσματα 
δεν μπορούν να εξαχθούν, κα-
θώς λείπουν κρίσιμα στατιστικά 
στοιχεία. Για παράδειγμα λεί-
πουν στοιχεία από τις ιδιωτικές 
υιοθεσίες, τις συγγενικές ή εν-
δοοικογενειακές. «Στη χώρα μας 
ισχύουν περισσότερο οι ιδιωτι-
κές υιοθεσίες. Πηγαίνουν χέρι 
με χέρι. Δεν λέω ότι είναι κακές, 
αλλά δεν υπάρχουν αυξημένες 
εγγυήσεις. Πάντα υφίσταται ο 
κίνδυνος μιας αγοραπωλησίας» 
τόνισε η Ματίνα Πούλου, δικη-
γόρος και μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου Αναδοχής-Υιοθεσί-
ας, κατά τη διάρκεια μιας ενδια-
φέρουσας ημερίδας για την ανα-
δοχή και την υιοθεσία με τίτλο 
«Άφησέ με να 'ρθω μαζί σου…» 
που διοργάνωσε την Παρασκευή 
16 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, 
το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ηπείρου.
Η κ. Πούλου, αφού ανέλυσε σε 
νομικό επίπεδο τις ρυθμίσεις του 

νέου νόμου, εκτίμησε ότι «ο νό-
μος κινείται προς την κατεύθυν-
ση με σκοπό να αντιμετωπίσει 
τους όποιους κινδύνους κι όχι 
να θέσει σε κίνδυνο τα παιδιά». 
Ο νέος νόμος έρχεται επίσης να 
αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα 
που δυσχέραιναν την παιδική 
προστασία: από τις καθυστερή-
σεις στην εφαρμογή των διαδι-
κασιών αναδοχής και υιοθεσίας 
μέχρι τη μη καταγραφή των παι-
διών που ζούσαν σε ιδρύματα, 
δημόσια και ιδιωτικά, ενώ πα-
ράλληλα εισάγει τον θεσμό της 
επαγγελματικής αναδοχής που 
δεν είχε εφαρμοστεί στην Ελλά-
δα.
Το όραμα των υπηρεσιών κοινω-
νικής πρόνοιας για την παιδική 
προστασία περιέγραψε η Σοφία 
Κωνσταντέλλια, πρόεδρος του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Αττικής. «Θέλουμε 
να υποστηρίξουμε  την οικογέ-
νεια να κρατήσει το παιδί παρά 
να βγάλουμε το παιδί από τις ανή-

μπορες οικογένειες. Θέλουμε να 
αναπτύξουμε εξειδικευμένα προ-
γράμματα για την αντιμετώπιση 
της κρίσης. Θέλουμε να αλλάξουν 
μορφή οι κλειστές μας μονάδες» 
τόνισε. Ένα μεγάλο στοίχημα, εί-
ναι επίσης να μη εισάγονται σε 
ιδρύματα και πιο δύσκολες περι-
πτώσεις παιδιών, όπως είναι τα 
παιδιά με αναπηρία.
«Κάθε μορφή ιδρυματοποιησης, 
καταλύει κάθε έννοια ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων» τόνισε 
ο Γιάννης Λυμβαίος, γενικός 
γραμματέας της Εθνικής Συνο-
μοσπονδίας Ατόμων με Αναπη-
ρία. Ο κ. Λυμβαίος, αφού ανέφε-
ρε και ο ίδιος ότι το νέο θεσμικό 
πλαίσιο κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση, υπογράμμισε ότι 
μεγάλη σημασία έχει η ολιστι-
κή προσέγγιση τη αναπηρίας, σε 
όλα τα επίπεδα της κοινωνικής 
ζωής (εκπαίδευση, υγεία, άθλη-
ση, ψυχαγωγία κ.λπ.).
Η Ελευθερία Ψαρρά, κοινωνική 
λειτουργός και επιστημονική 

διευθύντρια στο κέντρο «Μη-
τέρα» , μίλησε για τη διαδρομή 
του κέντρου, εστιάζοντας περισ-
σότερο στο πρόγραμμα «Πρώτη 
Αγκαλιά» που υλοποιείται πιο 
συστηματικά τα τελευταία δυό-
μισι χρόνια. Η «Πρώτη Αγκαλιά» 
ήρθε να δώσει μια διέξοδο στην 
εγκατάλειψη βρεφών από τους 
γονείς στα μαιευτήρια.  «Υπήρχε 
μια απαράδεκτη κατάσταση. Δι-
άφοροι άνθρωποι έμπαιναν στα 
μαιευτήρια και έκαναν… σχέδια» 
τόνισε. Το πρόγραμμα λοιπόν 
αφορά τη βραχυπρόθεσμη ανα-
δοχή ενός βρέφους.
Όλοι σχεδόν οι ομιλητές μίλη-
σαν για την ανάγκη αποσαφή-
νισης των όρων «αναδοχή» και 
«υιοθεσία», καθώς συνήθως 
συγχέονται. Η υιοθεσία είναι 
η νομική διαδικασία κατά την 
οποία κάποιος αποκτά δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις γονέα για 
ένα παιδί του οποίου δεν είναι ο 
φυσικός γονιός. Η αναδοχή είναι 
άλλο πράγμα. Είναι η φροντίδα 
ενός παιδιού για κάποιο χρονικό 
διάστημα από μια οικογένεια. 
Στη συνέχεια, το παιδί αυτό θα 
επιστρέψει στους φυσικούς τους 
γονείς (που για κάποιους λόγους 
δεν μπορούσαν να το φροντί-
σουν) ή θα δοθεί για υιοθεσία. 
«Ένα από τα βασικά προβλήματα 
για την αναδοχή είναι ότι πολλές 
οικογένειες που εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον να γίνουν ανάδοχες, 
έχουν βαθύτερο κίνητρο την υιο-
θεσία» τόνισε η κ. Ψαρρά.
Ένα ζευγάρι ανάδοχου παιδιού, 
περιέγραψε με τον δικό του τρό-
πο τι σημαίνει αναδοχή και πώς 
τη βίωσε το ίδιο μέσα από το 
πρόγραμμα «Πρώτη Αγκαλιά»: 
«Ήταν ξεκάθαρο και για μας από 
την πρώτη στιγμή ότι το παιδί 
που θα πάρουμε, δεν είναι δικό 
μας. Εμείς θέλαμε απλώς να  το 
φροντίσουμε»…
Οι φορείς της παιδικής προστα-
σίας λοιπόν συνεχίζουν να κα-
ταβάλλουν προσπάθειες για ό,τι 
καλύτερο, ιδίως σε μια εποχή 
κρίσης.

Στην εκδήλωση, το καλωσό-
ρισμα έκανε η πρόεδρος του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηπείρου Κατερίνα Μιτοπούλου, 
ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν η 
υφυπουργός Παιδείας Μερόπη 
Τζούφη, ο βουλευτής Ιωαννίνων 
του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος και 
ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς 
Μπέγκας.

Η παιδική προστασία 
και οι επιλογές
Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, το 2017 έγι-
ναν 393 υιοθεσίες 
σε όλη τη χώρα. 
Στην Ήπειρο, κατα-
γράφηκαν 9 περι-
πτώσεις. Οι αριθμοί 
των πράξεων στην 
Ήπειρο είναι γενικά 
σταθεροί στο πέρα-
σμα των ετών, 
με κάποιες 
εξαιρέσεις.
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Δήμητρα 
Λαρεντζάκη: 
«Μέλημά μου 
ήταν να μη 
‘χαθεί’ 
το έργο 
της Άλκης Ζέη»

Η Δήμητρα Λαρεντζάκη, ηθοποιός 
και σκηνοθέτης, είναι ο άνθρωπος 
που ανέλαβε να ανεβάσει για πρώτη 
φορά στο θεατρικό σανίδι το βιβλίο 
της Άλκης Ζέη «Η Μωβ ομπρέλα». 
Το εγχείρημα αυτό έγινε πραγματι-
κότητα χάρη στη συνεργασία των 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και Βέροιας. Η 
παράσταση ξεκίνησε ήδη να παίζεται, 
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώ-
σεις. Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, στις 
19:00, η «Μωβ ομπρέλα» κάνει την 
επίσημη πρεμιέρα της στο Καμπέρειο 
Θέατρο. Με αφορμή την πρεμιέρα, ο 
«Τύπος Ιωαννίνων» μίλησε με την κ. 
Λαρεντζάκη, η οποία, εκτός από τη 
σκηνοθεσία, έκανε μαζί με τη Σοφία 
Ευτυχιάδου τη διασκευή του έργου 
της Άλκης Ζέη.

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

https://typos-i.gr/article/h-mwb-omprela-exei-epishmh-premiera


Πολιτισμός|5ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

«Η Μωβ ομπρέλα», ένα βι-
βλίο της Άλκης Ζέη που έχει 
αφήσει το δικό του στίγμα στη 
λογοτεχνία. 
Ναι, κι εδώ πρέπει να πω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στην Άλκη 
Ζέη επειδή μου εμπιστεύτηκε τη 
«Μωβ ομπρέλα». Είναι η πρώτη 
φορά που ανεβαίνει στο θέατρο. 
Η «Μωβ Ομπρέλα» είναι ένα βι-
βλίο που απευθύνεται σε παιδιά 
άνω των 11 και 12 ετών. Εδώ 
έχει γίνει μια διασκευή για να 
προσεγγίσει και παιδιά του Δη-
μοτικού.

Γιατί τη «Μωβ ομπρέλα»; Τι 
σας παρακίνησε;
Είναι ένα έργο που με συγκινεί 
πολύ. Κινείται ανάμεσα σε κάτι 
που χάνεται και σε κάτι που εί-
ναι άφθαρτο. Είναι ένα έργο 
που διαδραματίζεται μέσα στο 
καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που 
είναι πιο έντονο στη μνήμη των 
παιδιών  -γι’ αυτά που θα γίνουν 
μετά από αυτό (σ.σ. ο πόλεμος). 
Η μνήμη του πόσο ανέμελο ήταν.
Σε πιο προσωπικό επίπεδο, στο 
βιβλίο υπάρχουν στοιχεία που 
με συνδέουν με τις αναμνήσεις 
μου, με την παιδική μου ηλικία. 
Όταν ήμουν παιδί και πήγαινα 
διακοπές στο χωριό μου, υπήρχε 
ένα δενδρόσπιτο σε μια λεμονιά. 
Ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι 
ήταν το ιδανικό σπίτι του κό-
σμου. Η «Μωβ ομπρέλα» έρχεται 
να μας θυμίσει πόσο σημαντική 
είναι η επαφή των παιδιών με 
τη φύση. Είναι ένα έργο που δια-

δραματίζεται έξω, στον κήπο της 
Λέτρως, της Βίτως, σε μαγικούς 
κήπους.

Σε σκηνοθετικό επίπεδο, ποια 
ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση; 
Ο χωροχρόνος. Ένα ζήτημα που 
αντιμετώπισα κατά τη διαδικα-
σία της διασκευής. Κατά κάποιο 
τρόπο είχα προμελετήσει τα της 
σκηνοθεσίας γιατί συνέγραψα 
το έργο με τη Σοφία. Η «Μωβ 
Ομπρέλα» έχει επίσης κάτι περί-
εργο από άποψη δραματουργίας. 
Δείχνει τα παιδιά όταν δεν έχουν 
σχολείο. Είναι κάτι σχεδόν επα-
ναστατικό. Η Άλκη παίρνει μια 
δυνατή θέση έτσι κι αλλιώς όσον 
αφορά την παιδεία. Άλλο η παι-
δεία άλλο η εκπαίδευση. «Εσείς 
δεν ξέρετε να διαβάζετε το ανα-
γνωστικό σας» είναι μια ατάκα 
του έργου, για να απαντήσει ένα 
παιδί «εκεί είναι όλα βαρετά».
Επειδή η «Μωβ ομπρέλα» εί-
ναι γραμμένη μέσα από βιώμα-
τα, αναφέρεται επίσης σε έναν 
απόλυτο ρεαλισμό. Είναι πολύ 
δύσκολο να βγάλεις στη σκηνή 
τον ρεαλισμό αυτόν στη σκηνή. 
Οι ήρωες δεν είναι γραφικοί, δεν 
είναι καρικατούρες. Είναι άν-
θρωποι.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις μιας 
παιδικής θεατρικής παράστα-
σης;
Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι 
να μην υποτιμάμε τα παιδιά. Τα 
παιδιά έχουν μια πολύ ισχυρή 
αντίληψη και λένε αλήθειες. 

Εμείς οι μεγάλοι είμαστε που δεν 
αντέχουμε τις αλήθειες. Και όταν 
έχεις στα χέρια σου κείμενα όπως 
της Άλκης Ζέη, τότε το παιδικό 
θέατρο βρίσκεται στη σωστή κα-
τεύθυνση. Η Άλκη Ζέη δεν κάνει 
διδακτική στα έργα της. Δεν σε 
βάζει στο θρανίο. Τα έργα της τα 
διαπερνάει η ιστορία ως βίωμα, 
χωρίς αυτά να γίνονται ιστορικά. 
Όπως και να ‘χει, ένα παιδικό 
έργο αν έχει μια έγνοια, είναι να 
αφήσει έναν ανοιχτό χώρο στα 
παιδιά να αναρωτηθούν και να 
αναζητήσουν. 
Σε αυτή την παράσταση δεν έχει 
γίνει καμία έκπτωση. Όλοι μας 
δουλέψαμε σαν να ανεβάζουμε 
μια παράσταση βραδινή.

Μπορείτε να πείτε δηλαδή ότι 
είστε ικανοποιημένη από το 
όλο εγχείρημα;
Ναι. Και αυτό επειδή το αποτέ-
λεσμα δεν απέχει από την ποιό-
τητα του έργου της Άλκης Ζέη. 
Ήταν πολύ μεγάλο το μέλημα να 
μη ‘χαθεί’ το έργο. Σε πολλά ση-
μεία, η διασκευή είναι ελεύθερη, 
έχοντας το πράσινο φως από τη 
συγγραφέα. Το βιβλίο  της Άλκης 
Ζέη είναι γεμάτο με δράση εσω-
τερική, είναι κινηματογραφικό 
–σπονδυλωτό με πολλές ιστορί-
ες. Κατά κάποιο τρόπο, για μένα 
η «Μωβ Ομπρέλα» είναι ένας 
«Ψεύτης Ήλιος» του Μιχάλκοφ 
σε παιδικό.
Όπως και να’ χει, οι ήρωες τε-
λικά καταφέρνουν με τον δικό 
τους τρόπο να πετάξουν.

Η οικογένεια Φιλίτη, 
η Ζίτσα και ένας 
δρόμος στον Πλάτανο
Η ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑ Φιλίτη από τη Ζίτσα, είναι από τις 
πλέον επιφανείς της περιοχής, με τουλάχιστον πέντε 
μέλη της να μνημονεύονται ως ευεργέτες.
Δύο από αυτά, τιμώνται και στα Γιάννενα, με τα ονόμα-
τά τους να ορίζουν δύο οδούς της πόλης. Ο ένας, είναι 
ο Αναστάσιος Φιλίτης, στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Ο άλλος είναι ο Δοσίθεος, μακρινός θείος του. Ο Δο-
σίθεος, κατά κόσμο Δημήτριος, θεωρείται ο πρωτεργά-
της της ευεργεσίας στην περιοχή της Ζίτσας και των 
Κουρεντοχωρίων.
Γεννήθηκε στην Πογδόριανη το 1734. Γονείς του ήταν 
ο Χρίστος Φιλίτης (Παπαχρίστος) και Άννα Κούρτη, 
πρωτοπήγε σχολείο στη Ζίτσα, παρότι δεν καταγόταν 
από αυτή.
Στη μονή Προφήτη Ηλία πήγε σχολείο και αργότερα, 
με δαπάνη του μοναστηρίου, σπούδασε στη Μπαλά-
νειο σχολή, στα Γιάννενα.
Ο Δοσίθεος ανελίχθηκε πολύ σύντομα στην ιερατική 
κλίμακα, από τη στιγμή που ακολούθησε τον ηγού-
μενο Ζαχαρία στο Βουκουρέστι. Έγινε αρχιμανδρίτης 
το 1757 και το 1776 ήταν διευθυντής της μητρόπολης 
Βουκουρεστίου. Το 1793 γίνεται μητροπολίτης Ουγ-
γροβλαχίας, έχοντας κερδίσει την εύνοια των ντόπιων 
ηγεμόνων.
Ο Δοσίθεος Φιλίτης καταγράφηκε ως μαικήνας της 
παιδείας στη Ζίτσα και στα Γιάννενα, με δύο κυρίως 
τρόπους: είτε με τη βοήθεια που παρείχε σε ανθρώπους 
από τη Ζίτσα, να σπουδάσουν στις παραδουνάβιες ή 
στην Ευρώπη (μεταξύ τους ήταν ο Δημήτρης Νικολίδης 
και ο Χριστόδουλος Μπουτάτης) ή με κληροδοτήματα.
Το 1825 συνέταξε τη διαθήκη του, η οποία προέβλε-
πε την ανάληψη των δαπανών μισθοδοσίας δασκάλων 
στην Πογδόριανη και στη Ζίτσα. Τέσσερα χρόνια αρ-
γότερα, οι εκτελεστές της διαθήκης του ίδρυσαν το 
«Πνευματικό Ίδρυμα του Μητροπολίτη Δοσιθέου Φιλί-
τη» και η σχολή της Ζίτσας ξεκίνησε λίγα χρόνια αρ-
γότερα να λαμβάνει τα χρήματα του κληροδοτήματος.
Ο Φιλίτης πέθανε το 1826, εκθρονισμένος και εξόρι-
στος στη Ρωσία πια, στο Μπρασόφ.
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μια βραδιά-αφιέρωμα στον ποταμό Αώο/Vjosa 
και στους ποταμούς των Βαλκανίων γενικό-
τερα, διοργανώνει η οργάνωση «Πίνδος Πε-
ριβαλλοντική», στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος «Saving Europe’s last free flowing wild river-Vjosa/
Aoos», στις 22 Νοεμβρίου, στις 20:00, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, στα 
Γιάννενα. Στόχος της εκδήλωσης είναι να ευαισθητοποι-
ηθεί το ευρύ κοινό για τις απειλές που αντιμετωπίζουν 

τα βαλκανικά ποτάμια οικοσυστήματα, η «μπλε καρδιά» 
της Ευρώπης.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την προβολή ενός νέου 
ντοκιμαντέρ της Patagonia με τίτλο «Blue Heart» που 
αφηγείται την ιστορία των αγώνων για να αποτραπεί η 
καταστροφή των τελευταίων ποταμών ελεύθερης ροής 
της Ευρώπης, από την κατασκευή 3.000 υδροηλεκτρι-
κών έργων. 
Πιο συγκεκριμένα, η ταινία περιγράφει τη μάχη για την 
προστασία του Αώου/Vjosa στην Αλβανία, του ποταμού 
με το μεγαλύτερο μήκος χωρίς φράγματα, τις προσπά-

θειες για τη σωτηρία του οικοσυστήματος στην πΓΔΜ 
όπου φιλοξενείται ο Βαλκανικός Λύγκας, τον πολύμηνο 
αγώνα των γυναικών της Κρούζιτσα στη Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη.
Αμέσως μετά την προβολή της ταινίας, θα ακολουθήσει 
ενημέρωση από τον Όλσι Νίκα για την κατάσταση του 
ποταμού Αώου/Vjosa και τους αγώνες στην αλβανική 
πλευρά για την προστασία του και από τον Γιάννη Πα-
παδημητρίου, μέλος του Δικτύου Οικολογικών Οργανώ-
σεων Ηπείρου, σχετικά με τις προσπάθειες διεθνούς συ-
ντονισμού για τη σωτηρία των ποταμών της Ευρώπης.

Ένα 
αφιέρωμα 
στον 
ποταμό 
Αώο

Οι psych rockers The Steams 
στο Beatnik
ΟΙ STEAMS παίζουν στις 20 Νοεμβρίου στο Beatnik (Ανεξαρ-
τησίας 123)-εισιτήριο 4 ευρώ. To Wild Ferment είναι ο πρώτος δί-
σκος τους, κυκλοφόρησε σε βινύλιο τον Ιούνιο και η πρώτη κοπή 
εξαντλήθηκε μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα. Με αφορμή την άφιξη 
της 2ης κοπής σε coloured vinyl, οι psych rockers θα μπούνε στο 
van για να μοιραστούν την μουσική τους σε 6 πόλεις της Ελλάδας.

«Καλές 
θάλασσες», ένα 
ντοκιμαντέρ 
για τη ΘΕΣΠΙ
Η ΘΈ.Σ.Π.Ι. για πρώτη 
φορά στις 23 Νοεμβρίου, 
παρουσιάζει ένα ντοκιμα-
ντέρ με θέμα την ιστορία 
της. Μέσα από τα λόγια 
παλιών και νέων μελών 
γίνεται ένα θεατρικό ταξίδι 
το οποίο ξεκινά από το 1983 
και φτάνει μέχρι και σήμερα. 
Είσοδος ελεύθερη, στο θεα-
τράκι της ΘΕΣΠΙ, απέναντι 
από τη φοιτητική λέσχη στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για 
περισσότερες πληροφορίες : 
6940027032

«Ο βασιλιάς μου» στην «Εξαύδα»
ΣΥΝΈΧΙΖΈΙ το αφιέρωμά του στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο (με 
επιλογή ταινιών που επικεντρώνονται στις ανθρώπινες σχέσεις) το 
καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» στα Γιάννενα. 
Στις 18 και 19 Νοεμβρίου, στις 20:15, θα προβληθεί η βραβευμένη 
γαλλική ταινία «Ο βασιλιάς μου» (2015) σε σκηνοθεσία της Μαϊγου-
έν με τον Βενσάν Κασέλ και την Εμανουέλ Μπερκό, στον χώρο της 
«Εξαύδα», στην οδό Κουντουριώτου 31, με οικονομική ενίσχυση 2 
ευρώ.

https://www.facebook.com/theSteams/
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Επόμενος καλεσμένος 
ο Θανάσης Χειμωνάς

«Φθινοπωρινή Συμφωνία» από τη Συμφωνική Ορχήστρα

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ο Θανάσης Χειμωνάς είναι ο επόμενος κα-
λεσμένος του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο του κύ-
κλου «Οι συγγραφείς και τα βιβλία τους».

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, 
στις 20:00, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης 
Χατζής», στα παλιά σφαγεία. Ο Θανάσης Χειμωνάς 
θα συνομιλήσει με τον ραδιοφωνικό παραγωγό Μι-
χάλη Παπαγεωργίου με αφορμή το νέο μυθιστόρη-
μα του συγγραφέα «Παραφροσύνη» που κυκλοφό-
ρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη.
Για το βιβλίο: Ο Ανδρέας είναι ένας ελπιδοφόρος 
δοκιμιογράφος που πιστεύει ότι η ενεργός συμμε-
τοχή του στην πολιτική θα μπορέσει να ξαναδώσει 
στο κόμμα της Πράσινης Θύελλας τη χαμένη του 
ιδεολογία και δυναμική.Η Μυρτώ –αν και ενταγ-

μένη στον αντιεξουσιαστικό χώρο– γοητεύεται απ’ 
αυτόν και επιδιώκει να τον προσεγγίσει, την ίδια 
περίοδο που η εκθαμβωτική και διάσημη ηθοποι-
ός Βανέσσα βιώνει μια σχέση πάθους μαζί του που 
υπονομεύεται από την εύθραυστη ψυχική της κα-
τάσταση.
Ο Βλάσης, ένας αστυνομικός με σκοτεινό οικογε-
νειακό παρελθόν, ζει με τους δικούς του εφιάλτες. 
Ανθρώπινες ζωές που διασταυρώνονται απρόσμε-
να με φόντο μια χώρα που μαστίζεται από οικονο-
μική, πολιτική, μα κυρίως ηθική κρίση. Και που η 
παραφροσύνη καραδοκεί στη γωνία με απρόβλε-
πτα αποτελέσματα.
Στην εκδήλωση της 19ης Νοεμβρίου, η οποία 
πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Εκδόσεων 
Πατάκη, συμμετέχει και το γιαννιώτικο βιβλιοπω-
λείο «Αναγνώστης».
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΈΝΑ ΑΦΙΈΡΩΜΑ στον ποιητή από 
το Συρράκο Κώστα Κρυστάλλη διορ-
γανώνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρ-
κων, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Συρρακιωτών Ιωαννίνων και τον Δήμο 
Ιωαννιτών, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, 
στις 19:30, στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών.
Η εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, πε-
ριλαμβάνει ομιλία, ανάγνωση αποσπα-
σμάτων από το έργο του ποιητή και 
μία θεατρική παράσταση και γίνεται με 
αφορμή τη συμπλήρωση 150 ετών από 
τη γέννηση του ποιητή.
Η ομιλία θα γίνει από   τη Συρρακιώ-

τισσα και πρώην σύμβουλο φιλολόγων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννί-
νων Βούλα Σκαμνέλου με θέμα «Κρυ-
στάλλινα περάσματα και διέξοδοι στον 
Κώστα Κρυστάλλη: Αγώνες για να μη 
μας ‘φάει ο κάμπος’». Θα ακολουθήσει 
από την εκπαιδευτικό Αμαλία Σούλτη 
και τον ραδιοφωνικό παραγωγό Γιάννη 
Μπισέλα.
Στις 20:00, η ομάδα τέχνης «Βορείως» 
θα παρουσιάσει μια θεατρική προσέγ-
γιση της ζωής και του έργου του Κρυ-
στάλλη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σεντελέ, 
δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων.  Ο τίτ-
λος της παράστασης είναι «… δι’ αυτόν 
τον προορισμόν…».

Τη φθινοπωρινή συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του 
Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων με τίτλο «Φθινοπωρινή Συμ-
φωνία» διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 

Ιωαννιτών την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, στις 20:00, στην αίθουσα 
«Β. Πυρσινέλλας».
Τη συμφωνική ορχήστρα διευθύνει ο Γιώργος Χλίτσιος.
Το πρόγραμμα της συναυλίας έχει ως εξής:
Carl Maria von Weber (1786-1826):  Εισαγωγή «Oberon» σε ρε 

μείζονα, έργο 306, Adagio sostenuto - Allegro con fuoco
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Κοντσέρτο για κλαρινέ-
το και ορχήστρα σε λα μείζονα, Κ.622: i. Allegro, σολίστ: Άγγελος 
Αντώνογλου
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Συμφωνία αριθ.4 έργο 
90 σε λα μείζονα «Ιταλική»: i. Allegro vivace
ii. Andante con moto, iii. Con moto moderato, iv. Saltarello - Presto
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Μια εκδήλωση για τον ποιητή Κώστα Κρυστάλλη
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πολύ πριν οι Genesis γίνουν μια ποπ μπά-
ντα που έχασε τον Πίτερ Γκάμπριελ, για 
κακή της τύχη και όχι τον Φιλ Κόλινς πχ, 
ήταν ένα «ανοιχτό βιβλίο» του «τεχνοκρα-

τικού» ροκ εν ρολ. Αυτού του είδους που ή το μι-
σείς ή το αγαπάς, δηλαδή.
Πριν από 44 χρόνια, κυκλοφόρησαν ένα από τα δύο 
πιο εμβληματικά τους άλμπουμ, το διπλό The lamb 
lies down in Broadway.
 Αυτός που έριξε την ιδέα για ένα concept δίσκο, 
με θέμα μάλιστα το «Μικρό Πρίγκιπα» του Εξιπερί, 
ήταν ο Μάικ Ράδερφορντ, ο κιθαρίστας του γκρουπ 

και ένας από τους τρεις που θα μείνουν στη νέα 
φάση της μπάντας, λίγο αργότερα. Ο Γκάμπριελ 
όμως διαφώνησε και επειδή ήδη η περσόνα του 
ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα τετραγωνικά του 
γκρουπ, πέρασε το δικό του. Συγκεκριμένα, δεν 
ήθελε ένα τόσο «φωτεινό θέμα».
Αντί του Μικρού Πρίγκιπα, ο Γκάμπριελ κατέθεσε ένα 
υπερσύνθετο διήγημα σχετικά με έναν πορτορικάνο 
νεαρό που προσπαθεί να βρει το απώτερο νόημα στη 
Νέα Υόρκη, συναντώντας διάφορους χαρακτήρες.
Το αποτέλεσμα είναι δύο δόσεις ελιτίστικο και 
άλλες τόσες χιλιάδες, υποβλητικό. Η ιδέα του 
Γκάμπριελ, επηρεασμένη από τα φιλμ του Αλεχά-
ντρο Τσοντορόφσκι, γέννησε ένα εγκυκλοπαιδικό 

μουσικό έργο που από τα αυλάκια του, περνούν 
μια σειρά αμερικάνικες αναφορές ενός αγγλικού 
γκρουπ: Ο Λένι Μπρους, ο Ίβελ Κανίνελ, η ΚΚΚ, 
οι αφοί Μαρξ… 
Πώς χωράνε όλα αυτά μέσα σε ένα μουσικό έργο; 
Αυτό είναι κάτι που μόνο η ιδιοφυία του Γκάμπριελ 
μπορούσε να συλλάβει, δυστυχώς όμως και να εξη-
γήσει, μερικές φορές. 
Έτσι λοιπόν, λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του 
άλμπουμ, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στις 
ΗΠΑ, ο Γκάμπριελ είπε στη μπάντα ότι φεύγει. Στη 
δημόσια ανακοίνωση του χωρισμού του, έβαλε τίτ-
λο «Έξω άγγελοι, έξω», υπογράφοντας το εξόδιο 
μιας τρομερής, όσο και ιδιόρρυθμης εποχής.

Όταν ο αμνός προσγειώθηκε 
στο Μπρόντγουεϊ

https://www.youtube.com/watch?v=MRSgvfNZcWA
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από καμιά δεκα-
ριά χρόνια, η Disney 
εξαγόρασε τη Marvel 
κόμικς και έκτοτε, το 

φιλοθέαμον κοινό γνώρισε από 
κοντά τύπους σαν τον Χουλκ, 
τον Iron Man, τον Κάπτεν Αμέ-
ρικα, τον Spiderman, τους Ασ-
γκαρντιανούς καυγατζήδες, λίαν 
πρόσφατως τον Ant-man   (αλή-
θεια, υπάρχει και spiderman 
ΚΑΙ ant-man; pου εύλογα ρωτά-
ει και ο Μπρους Μπάνερ στους 
Avengers).
Χτες όμως, όλο το φανατικό και 
μη κοινό των χάρτινων υπε-
ρηρώων έχασε αυτόν που τους 
εμπνεύστηκε. 
Ο Σταν Λι πέθανε στα 95 του, 
αφού πρόλαβε και ίδρυσε τη 
Marvel Comics.
Το 1941, στα 16 του, ο Σταν (Λί-
μπερ ακόμα τότε), έκανε το 
ντεμπούτο του με τον Κάπτεν 
Αμέρικα. Χρησιμοποίησε το 
ψευδώνυμο «Σταν Λι» που τον 
συνόδευσε μέχρι το τέλος. 
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο ο Λι, μαζί με τον Τζακ Κίρμπι 
και άλλους δημιουργούς, έστη-
σαν αυτό που μέχρι τότε κανείς 

δεν είχε συλλάβει: ένα πάνθεον 
ηρώων που αλληλεπιδρούσαν 
μεταξύ τους, αλλά και με τον 
κοινωνικό περίγυρό τους και 
κυρίως, με το αναγνωστικό τους 
κοινό. 
Σε αντίθεση με τους μοναχικούς 
της DC Comics, ο Λι συνέθεσε 
χαρακτήρες που είτε μόνοι τους, 
είτε με παρέα, ήταν κάτι περισ-
σότερο από το ξεκάθαρο «ξύλο 
στους κακούς», αν και αυτό δεν 
έλειπε ούτε κατ’ ελάχιστο. Ωστό-
σο, δύσκολα θα βρεθεί ξεκάθαρα 
καλός ή ξεκάθαρα κακός χαρα-
κτήρας στο σύμπαν της Marvel 
(άντε, ίσως τα μέλη της HYDRA 
και ο Red Skull), καθώς, όλοι 
παίζουν το ρόλο τους σε μια συ-
μπαντική ισορροπία. 
Στη δεκαετία του ’60, η Marvel 
συνέθεσε ιστορίες με αναφορές 
στις καυτές πολιτικές εξελίξεις, 
στον ακτιβισμό, στον πόλεμο 
του Βιετνάμ, εισήγαγε ακόμα και 
τον πρώτο μαύρο σούπερ ήρωα 
που δεν δίστασε να τον ονομάσει 
Μαύρο Πάνθηρα (Ουακάντα φο-
ρέβα!).
Τα πραγματικά ωραία όμως, άρ-
χισαν να συμβαίνουν όταν ο Λι 
συνέλαβε την έννοια των «οντο-
τήτων», όπως ο Γκαλάκτους 

για παράδειγμα, που ίσως κάνει 
κάποια εμφάνιση προσεχώς. Οι 
ιστορίες απογειώθηκαν εντελώς 
και τα υπερβατικά σενάρια συνο-
δεύτηκαν από εξαιρετικά σκίτσα, 
σε στριπάκια που έσπαγαν τα 
περιοριστικά όρια των λευκών 
γραμμών. 
Ο Λι πρακτικά αποχώρησε στα-
διακά από τη συγγραφή από τη 
δεκαετία του ’70, αναλαμβάνο-
ντας πιο διοικητικό ρόλο. Έτσι 
και αλλιώς, με το δημιουργικό 
κομμάτι, στην Marvel, κατα-
πιάστηκαν κατά καιρούς πιο 
ταλαντούχοι από αυτόν, όπως o 
Χίκμαν, ο Γιούινγκ, ο Μίλερ στο 
πέρασμά του από την εταιρία, 
κ.α. . Ωστόσο, κανείς δεν ξεπέρα-
σε ποτέ τον Λι στην αρχική ιδέα 
και στην αντίληψη για το χτίσι-
μο αυτής της αυτοκρατορίας της 
φαντασίας. 
Σε μερικούς μήνες θα βγει η 
νέα ταινία της Marvel, που θα 
είναι κάτι σαν pre-prequel στα 
Infinity Wars και τη συνέχεια 
των Avengers. Ο Λι ενδεχομέ-
νως να εμφανιστεί σε κάποιο 
cameo, όπως έκανε σε όλες τις 
ταινίες της Marvel comics μέχρι 
τώρα. Με λίγη προσοχή, θα τον 
παρατηρήσετε… 

Ο Σταν Λι 
δεν μένει πια εδώ

ΠΕΘΑΝΕ Ό «ΠΑΤΕΡΑΣ» ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ MARVEL
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Τι σημαίνει Αναθεώρηση του Συντάγ-
ματος;
Αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η 
τροποποίηση ή κατάργηση ή αντικατά-
σταση ή προσθήκη ή αυθεντική ερμη-
νεία συνταγματικών διατάξεων, η οποία 
ενεργείται στο πλαίσιο του ισχύοντος 
Συντάγματος και με τη διαδικασία που το 
Σύνταγμα προβλέπει.

Ποιες διατάξεις ορίζουν τη διαδικασία 
της Αναθεώρησης του Συντάγματος;
Το άρθρο 110 του Συντάγματος καθορίζει 
τη διαδικασία της Αναθεώρησης, καθώς 
και το άρθρο 119 του Κανονισμού της 
Βουλής.

Πόσες ψήφους απαιτεί μια διάταξη για 
να αναθεωρηθεί;
Όποιες διατάξεις συγκεντρώσουν σε αυτή 
τη Βουλή 180 ψήφους, δηλαδή, πλειο-
ψηφία τριών πέμπτων, τότε στην ανα-
θεωρητική Βουλή, την επόμενη Βουλή 
δηλαδή, αρκεί για αυτές πλειοψηφία του 
όλου αριθμού των βουλευτών, ήτοι 151 
ψήφοι. Αντιθέτως, όποιες διατάξεις στην 
παρούσα Βουλή συγκεντρώσουν πλειο-
ψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, 
αλλά όχι πλειοψηφία τριών πέμπτων, 
τότε στην αναθεωρητική Βουλή θα απαι-
τήσουν 180 ψήφους.

Η απόφαση που θα λάβει η παρού-
σα Βουλή για τις προς αναθεώρηση 
διατάξεις σε ποιον βαθμό δεσμεύει την 
επόμενη Βουλή;
Η απόφαση αυτής της Βουλής προσδιορί-
ζει ειδικά και δεσμευτικά τις υπό αναθε-
ώρηση διατάξεις, αλλά δεν προσδιορίζει 
το ακριβές νέο περιεχόμενό τους, το οποίο 
αποτελεί έργο της επόμενης Βουλής. Ακο-
λουθούν εκλογές και το εκλογικό σώμα 
αναδεικνύει την επόμενη Βουλή. Η Βου-
λή που προκύπτει από τις εκλογές αυτές 
είναι η «αναθεωρητική» Βουλή, η οποία 
στην πρώτη σύνοδό της θα αποφασίσει 
σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.
 

Αν η παρούσα Βουλή καθορίζει τον 
κατάλογο των διατάξεων που πρέπει 
να αναθεωρηθούν, τότε γιατί ο ΣΎΡΙΖΑ 
στην πρότασή του καταθέτει και σχέδιο 
των προτεινομένων προς αναθεώρηση 
διατάξεων;
Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι θα επιδιώξει συ-
ναινέσεις, όχι μόνο ως προς τον κατάλογο 
των άρθρων που θα αναθεωρηθούν, αλλά 
και ως προς την κατεύθυνση της αναθεώ-
ρησής τους, και επικαλούμενος την από-
φαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 
11/2003, εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
τελική πρόταση της Ειδικής Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του 
Συντάγματος θα πρέπει να προσδιορίζει 
δεσμευτικά και το περιεχόμενο των αναθε-
ωρητέων διατάξεων.

Αν σε αυτή τη Βουλή ολοκληρωθεί η 
πρώτη φάση της διαδικασίας αναθε-
ώρησης του Συντάγματος, η επόμενη 
Βουλή είναι οπωσδήποτε «αναθεωρη-
τική»;
Όχι. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί 
από την παρούσα Βουλή, η επόμενη Βου-
λή, κατά την πρώτη σύνοδό της αποφα-
σίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 
όλου αριθμού των μελών της σχετικά με 
τις αναθεωρητέες διατάξεις. ‘Αρα, για να 
είναι αναθεωρητική η επόμενη Βουλή 
απαιτούνται τουλάχιστον 151 ψήφοι. Η 
ΝΔ προσέρχεται σήμερα στη διαδικασία, 
με δική της πρόταση, αλλά δεν δεσμεύε-
ται ότι θα καταστήσει αναθεωρητική την 
επόμενη Βουλή, αν εκείνη αναδειχθεί κυ-
βέρνηση στις προσεχείς εκλογές, καθώς, 
όπως δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της 
Κυριάκος Μητσοτάκης, «η ΝΔ δεν θα συ-
ναινέσει σε εργαλειακή αναθεώρηση. Δεν 
θα επιτρέψουμε συρρικνωμένη αναθεω-
ρητική διαδικασία και θα εμποδίσουμε 
μια τέτοια εξέλιξη ως η επόμενη κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία».

Η «αναθεωρητική» Βουλή μπορεί να 
προσθέσει ή να αφαιρέσει κάποιες από 
τις υπό αναθεώρηση διατάξεις;
Όχι. Η «αναθεωρητική» Βουλή δεσμεύ-
εται από τον καθορισμό των υπό αναθε-
ώρηση διατάξεων που έκανε η προηγού-
μενη Βουλή (σ.σ.: Η παρούσα), αλλά δεν 
δικαιούται να επεκτείνει την αναθεωρη-

τική πρωτοβουλία σε άλλες διατάξεις. 
Ουσιαστικά η δέσμευση αυτή συνιστά 
δικλείδα ασφαλείας, καθώς η Βουλή που 
έχει αρχικά την αναθεωρητική πρωτο-
βουλία προσδιορίζει τις αναθεωρητέες 
διατάξεις, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τις 
αναθεωρήσει. Απεναντίας, η νεοεκλεγμέ-
νη «αναθεωρητική» Βουλή προσδιορίζει 
το περιεχόμενό τους, χωρίς ωστόσο να 
μπορεί να αναθεωρήσει διατάξεις άλλες 
από αυτές που προσδιόρισε η προηγούμε-
νη Βουλή.

Είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν όλα 
τα άρθρα του Συντάγματος;
Όχι. Το άρθρο 110 του Συντάγματος ορίζει 
ότι οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκει-
νται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες 
που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή 
του πολιτεύματος, ως Προεδρευομένης 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς 
και από διατάξεις των άρθρων 2 παρά-
γραφος 1, άρθρο 4 παράγραφοι 1,4 και 7, 
το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 
13 παράγραφος 1 και 26.

Μπορεί οποτεδήποτε να γίνεται αναθε-
ώρηση του Συντάγματος;
Όχι. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 110 του Συντάγματος, δεν επιτρέ-
πεται να κινηθεί νέα διαδικασία αναθε-
ώρησης, πριν παρέλθουν πέντε έτη από 
την περάτωση της προηγούμενης. Η διά-
ταξη αυτή απονέμει ιδιάζουσα βαρύτητα 
σε κάθε αναθεώρηση διότι, ανεξάρτητα 
από το περιεχόμενό της, την επιτυχία 
της ή μη και την έκτασή της, δεσμεύει το 
Σύνταγμα για πέντε έτη. Η ρύθμιση αυτή 
αποσκοπεί, προδήλως, να αποτρέψει τις 
κυβερνήσεις από συχνές και ευκαιριακές 
αναθεωρήσεις, οι οποίες μπορούν τελι-
κά να έχουν αντίθετο αποτέλεσμα και να 
θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο το κράτος δι-
καίου.

Πότε εφαρμόζεται η αναθεώρηση;
Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξε-
ων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε 
δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη 
Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψή-
φισμά της.

Στις 15 Ιανουαρίου του 2019 θα παραδοθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η έκθεση 
της αρμόδιας Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως αποφάσισε 
το βράδυ της Τετάρτης το βουλευτικό σώμα, κατόπιν ψηφοφορίας.
Ακολουθούν δέκα ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους για την κορυφαία αυτή διαδι-
κασία της αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη της χώρας.

ερωτήσεις
απαντήσεις

ΣΎΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
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