ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σο ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΤΡΑ, παρουςιάηει το ζργο ‘ΓΕΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΣΘΕΙ’, βαςιςμζνο ςτθν
Ιςτορία τθσ Κουηίνασ τθσ Κζρκυρασ, όπωσ αυτι απεικονίηεται ςτισ παραδοςιακζσ
Κορφιάτικεσ ςυνταγζσ , που αντανακλοφν τθν πολφπλοκθ Ιςτορία των Κατακτιςεων τθσ
Κζρκυρασ.
Βενετοί, Φράγκοι, Γάλλοι του Ναπολζοντα, Αγγλοι, ωσ κατακτθτζσ ι ‘προςτάτεσ’
κλικθκαν να εξουςιάςουν ζνα ψθφιδωτό λαϊν, Ελλθνεσ, Ιταλοφσ, Μαλτζηουσ, Εβραίουσ,
ουλιϊτεσ, Παργινοφσ, που αργότερα ςυμπλθρϊκθκαν από ζρβουσ πρόςφυγεσ,
Πόντιουσ και Μικραςιάτεσ, Πελοποννιςιουσ και λοιποφσ Ελλαδίτεσ μετά
τθν
Επανάςταςθ και τθν Ενωςθ με τθ μθτζρα-πατρίδα. Σα νεϊτερα χρόνια προςτζκθκαν
οικονομικοί μετανάςτεσ από τθν Αλβανία και τα υπόλοιπα Βαλκάνια, αλλά και πολλοί
μόνιμοι κάτοικοι από τθν Ευρϊπθ και τθν υπόλοιπθ Μεςόγειο , που ‘κατακτικθκαν’ με
τθ ςειρά τουσ από τθ μοναδικι, κατά κοινι ομολογία Κζρκυρα, τθν ‘Πολιτεία των
Κορφϊν’.

Σο ζργο «Γεφςεισ κ’ Κατακτιςεισ» πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του
NeTT «Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage» με
τθ χρθματοδότθςθ του Προγράμματοσ Εδαφικισ ςυνεργαςίασ «Ελλάδα - Ιταλία
Interreg V - A 2014-2020»
τόχοσ του ζργου είναι θ υποςτιριξθ τθσ προϊκθςθσ των τοπικϊν προϊόντων και τθσ
τοπικισ οικονομίασ, μζςα από τθ ςυνεργαςία πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ προϊόντοσ,
κακώσ και θ ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, με καινοτόμεσ
πρακτικζσ οι οποίεσ να εμπλζκουν τθν κοινωνικι και πολιτιςμικι βιωςιμότθτα , όςο και τθν
επιχειρθματικι.

Σο ζργο τελεί υπό τθν αιγίδα του ΕΟΣ

Σο ζργο κα παρουςιαςτεί ςε δφο εκδοχζσ:
Ωσ 45λεπτο κεατρικό ντοκυμαντζρ, με ξεχωριςτό ςενάριο και γυρίςματα ςε διάφορα
εμβλθματικά ςθμεία τθσ Κζρκυρασ, που ζχουν ςχζςθ με τθ γαςτρονομία, τον τουριςμό
και τθ γευςιγνωςία (το κτιμα ‘ΑΜΠΕΛΩΝΑ’, βιοτεχνίεσ κουμ-κουάτ, αναδεικνφοντασ
προϊόντα ΠΟΠ όπωσ το νοφμπουλο, καινοτόμεσ βιομθχανίεσ όπωσ τα γαλακτοκομικά
προϊόντα ΚΑΣΡΟ, κ.ά) αλλά και ςε ιςτορικά ςθμεία όπωσ το πανζμορφο, πετρόχτιςτο,
αρχοντικό του 1500, τθσ οικογενείασ Λάςκαρι , ςτο οποίο ζηθςε και θ ςυγγραφζασ Νινζττα
Λάςκαρι, του βιβλίου ‘ΚΕΡΚΤΡΑ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟ ΧΡΟΝΟ’, που αποτζλεςε τθν αφορμι για
αυτό το ζργο.

τισ 30 , 31 Ιουλίου και 1 Αυγοφςτου, κα παρουςιαςτεί ωσ κεατρικό ζργο, ςτο Θζατρο
‘Ρζνα Βλαχοποφλου’ ςτο Μον Ρεπό, και ταυτόχρονα ςτο γφρω υπαίκριο χϊρο, κα
πραγματοποιθκεί ζκκεςθ των τοπικϊν προϊόντων.

ΓΕΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΣΘΕΙ
ΤΝΣΕΛΕΣΕ
υγγραφι- κθνοκεςία : Βαρβάρα Δοφκα
κθνικά : Άκθσ Χειρδάρθσ
Κοςτοφμια / κθνικά Αντικείμενα : Πθνελόπθ Μαμάλου
Μουςικι : Γιώργοσ Βλάχοσ
Θκοποιοί
ΣΗΙΑ: Μαριζττα αββανι
ΑΓΓΕΛΙΚΘ: Αγγελικι Μιχαλοποφλου
ΜΑΝΩΛΘ: Γιώργοσ Βλάχοσ
Φωτιςμοί/ Κινθματογράφθςθ: Μιχάλθσ Καπετανίδθσ
Σο ζργο βαςίςτθκε ςτο εμβλθματικό βιβλίο τθσ Νινζττασ Χ. Λάςκαρι, «ΚΕΡΚΤΡΑ,
μια ματιά μζςα ςτο χρόνο» εκδ. Ποταμόσ
Σο απόςπαςμα του «Γιατροφ από τουσ Περουλάδεσ», είναι από το βιβλίο τθσ
Ελζνθσ Αρμζνθ «Εμιςκοβόλουνε….» Εκδόςεισ Λοράνδου
υνοδοιπόροσ μασ ςε αυτό το γευςτικό ταξίδι, βρζκθκαν και οι αναηθτιςεισ
«…τθσ χαμζνθσ κανκιόφολασ» και το βιβλίο «Κερκυραϊκι Κουηίνα» τθσ Βαςιλικισ
Καροφνου, ψυχι τθσ Acordo Corfu Specialty Foods, Artisan + Natural.
Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνολικι ςτιριξθ ςτθν προςπάκεια μασ:
Σον κ. Περικλι Λάςκαρι, και τθ φιλόξενθ ‘Οικία Λάςκαρι’
Σθν Ζφορο Αρχαιοτιτων Κζρκυρασ κα Διαμάντω Ρθγάκου
Σον Τ.Π.Α.Π. Κζρκυρασ και τον Πρόεδρό του πυρίδωνα Μωραΐτθ

Ευχαριςτοφμε κερμά για τθ φιλοξενία τουσ κατά τθ διάρκεια των γυριςμάτων:
Σον «Αμπελϊνα Κζρκυρασ» και τθ Βαςιλικι Καροφνου

Σο εςτιατόριο «Veranda» και το Γιάννθ Γραμμζνο
Σο ηαχαροπλαςτείο «Παπαγιϊργθσ» και το Γιϊργο Δαφνι
Σο «πετςερικό» και το Δθμιτρθ Δελλι
Σο «Αubergine Café» και τθν Κατερίνα Δελλι
Σον Φοφρνο – Ηαχαροπλαςτείο «Μθνάσ» για τα υπζροχα κιφελ του!

Ευχαριςτοφμε τουσ τοπικοφσ παραγωγοφσ και επιχειριςεισ που προςζφεραν τα
προϊόντα τουσ για τισ ανάγκεσ των γυριςμάτων:
Acordo Corfu Specialty Foods, Artisan + Natural
Κερκυραϊκι Ηυκοποιία - CORFU BEER
Olive Fabrica - The Governor
ΚΑΣΡΟ Κερκυραϊκά Γαλακτοκομικά
Lazaris Distillery & Artisan Sweets
Κερκυραϊκό Εργαςτιριο Ηυμαρικϊν «PASTA CORFU»
Κερκυραϊκι Εταιρεία Κρεάτων Α.Ε. / COMECO S.A.
Ηαχαροπλαςτείο « O ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΘ»
Οικ. Λιναρά «ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΚΘ ΚΕΡΚΤΡΑ»
Περιβόλια Κουμ-Κουάτ Άνω Γαροφνα Κζρκυρασ Dennis & Corfiot
Παραδοςιακό παντοπωλείο «ΠΕΣΕΡΙΚΟ»
Οικογζνεια Γραμμζνου
Επιςκζψιμο Βιολογικό Αγρόκτθμα «Estate ΕΛ + ΑΙΩΝ»
Μελιςςοκομικι Κζρκυρασ Βαςιλάκθσ

Ευχαριςτοφμε τουσ χορθγοφσ μασ
Ενδφματα
«Indi Stores» και τον Νίκο Γαϊτανίδθ
«OUTLET ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ» και τον πφρο Σριανταφφλλου
Αξεςουάρ μόδασ
«Harem Accessories Corfu» και τον Σρφφωνα Κυριαηίδθ
Κοςμιματα
«ROLANDOS Art» και τουσ Μαρί Ροδίτθ, Ρολάνδο Ξανκόπουλο
Λευκά είδθ
«KATSAROS HOME - Αφοί π. Κατςαροφ» και τουσ οφλα Κατςαροφ, Νικόλα
Κατςαρό
Φυτά
«Φυτώριο Νικόλαοσ Δ. Μάμαλοσ» και τον Δθμιτρθ Μάμαλο
Αρτοπαραςκευάςματα
Φοφρνοσ – Ζαχαροπλαςτείο «Μθνάσ» και τον Κωνςταντίνο Μθνά
Catering
«ΝOSTOS food hall» και τον Θοδωρι Πανιπζρθ

