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Η Χαρ. Τρικούπη 
αλλάζει...
ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ της σύμβασης για παρεμβάσεις 
στην οδό Χαρ. Τρικούπη, από την πλατεία Πάργης 
μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου, προχώρησαν σήμερα 
ο δήμαρχος Ιωαννίνων και ο ανάδοχος του έργου.
https://typos-i.gr/article/megalytera-pezodromia-
sth-xar-trikoyph

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Και ξαφνικά, έντονη 
χαλαζόπτωση
Η ΕΜΥ πρόλαβε μεν να ενημερώσει με έκτακτο δελ-
τίο επιδείνωσης του καιρού, αλλά για την Τετάρτη. 
Στα Γιάννενα ήρθε σήμερα με έντονη καταιγίδα και 
χαλαζόπτωση. Η ένταση της βροχόπτωσης ήταν 
τέτοια που αρκετοί δρόμοι γέμισαν νερό πολύ γρήγο-
ρα, λίγο πριν ακολουθήσει το χαλάζι.
https://typos-i.gr/article/kai-3afnika-entonh-
xalazoptwsh

Η ΔΑΠ χάνει την πρωτιά 
στα πανεπιστήμια 
ΜΕΤΑ από 30 χρόνια η ΔΑΠ, φοιτητική παράταξη της ΝΔ, έχασε την 
πρωτιά στις φοιτητικές κάλπες. Το αποτέλεσμα φυσικά κυμαίνεται από 
το τι δίνει κάθε παράταξη, αλλά οι πιο αξιόπιστες και αναλυτικές κατα-
γραφές είναι αυτές που δίνουν οι παρατάξεις της Αριστεράς συνήθως.. 
https://typos-i.gr/article/h-dap-xanei-thn-prwtia-sta-panepisthmia

Φεύγει ο Μεταξάς;
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ Μεταξάς ήρθε ως άγνωστος προπο-
νητής στην Ελλάδα και στον ΠΑΣ, αλλά απέδειξε 
στην πράξη ότι είναι μια ακόμα από τις εξαιρετικές 
περιπτώσεις που «βγάζει από το καπέλο» η ΠΑΕ.
https://typos-i.gr/article/feygei-o-meta3as
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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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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένα μεγάλο και ανοιχτό ζήτημα 
στην Ελλάδα, είναι τα διόδια. 
Το πολύ μεγάλο κόστος που 
πληρώνουν οι οδηγοί, ανα-

ντίστοιχο κυρίως με τα εισοδήματα και 
ενίοτε, με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, 
«προσαυξάνεται» από τις συμφωνίες πα-
ραχώρησης που προβλέπουν ακόμα και 
αποζημιώσεις στις εταιρίες διαχείρισης.
Ο αντίλογος στις παραχωρήσεις δημόσιου 
χώρου και υπηρεσιών όπως οι αυτοκινη-
τόδρομοι είναι ήδη παλιός και ειδικά για 
τις ΣΔΙΤ στην Ελλάδα έχει διατυπώσει 
επιφυλάξεις και η ΕΕ, ειδικά για το πώς 
έγιναν οι αυτοκινητόδρομοι. Το πρόσφατο 
παράδειγμα της Αττικής οδού, του πρώ-
του αστικού αυτοκινητόδρομου με διό-
δια στην Ελλάδα, που έκλεισε λόγω χιο-
νόπτωσης και εγκλώβισε οδηγούς στην 
Αθήνα, είναι από τα πιο τρανταχτά. Το δε 
κόστος της Ιόνιας οδού ειδικά, αλλά και 

το συνολικό κόστος διοδίων για το ταξί-
δι στην Αθήνα που φτάνει τα 38,05 ευρώ 
σήμερα, δεν προσθέτει τίποτα θετικό στη 
γενική ακρίβεια και το κόστος των μετα-
φορών.
Ενίοτε, η εγκατάσταση διοδίων έχει προ-
καλέσει πολιτικό πρόβλημα και σε τοπι-

κούς φορείς, όπως πχ η Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, ειδικά όταν ξεκίνησε να λειτουργεί ο 
σταθμός στο Δροσοχώρι και οι κάτοικοι 
των Ιωαννίνων  πήραν μια γεύση… Ατ-
τικής οδού, με παρεμβάσεις της Περιφέ-
ρειας για απαλλαγές που κατηγορήθηκαν 
ως επιλεκτικές, όχι άδικα. Το ίδιο φυσικά 

ισχύει για τους ανθρώπους που μετα-
κινούνται καθημερινά μεταξύ Ιωαννί-
νων-Ηγουμενίτσας εδώ και χρόνια.
Μάλιστα, το 2017 που εξελισσόταν το πιο 
πρόσφατο «δράμα διοδίων», η ΝΔ Ιω-
αννίνων καλούσε σε «ξεσηκωμό» κατά 
των διοδίων Δροσοχωρίου, ενώ ήταν ήδη 
νωπή η κριτική του κόμματος στο κίνημα 
«δεν πληρώνω» που είχε σθεναρή παρου-
σία για ένα διάστημα και άδοξο τέλος.
Μια διαχρονική προσδοκώμενη λύση, 
ήταν τα «ηλεκτρονικά διόδια» που τώρα, 
φαίνεται ότι επιστρέφουν για πολλοστή 
φορά. Το Υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει 
το διαγωνισμό μέσα στο 2022, για το έργο 
προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ που θα 
γίνει με ΣΔΙΤ (αλίμονο…) και θα είναι έτοι-
μο κατ’ εκτίμηση, το 2024-αρχές 2025.
Το νέο σύστημα θα έχει χρεώσεις στην 
είσοδο και την έξοδο των αυτοκινητο-
δρόμων. Έτσι, οι οδηγοί θα πληρώνουν 
το αντίτιμο που αντιστοιχεί ακριβώς στην 
απόσταση που έχουν διανύσει. Αυτό, σε 

Διόδια: Μια «ηλεκτρονική» 
υπόθεση 15 ετών

Το μοντέλο «εισόδου-εξόδου» που θα ελέγχεται με 
κάμερα αναγνώρισης της πινακίδας για τα ΙΧ, ακο-
λουθείται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες της Ευρώ-
πης. Στην Ελλάδα όπου το εταιρικό συμφέρον μπαίνει 
πάντα πάνω από όλα, έγινε εφικτή η κοινή χρήση των 
e-pass tabs που παρέχουν οι εταιρίες για το «ηλε-
κτρονικό πέρασμα» από τους σταθμούς διοδίων, μό-
λις πριν από 1,5 χρόνο.
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» και 
«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι»

«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δή-
μαρχοι» είναι η ιστορία των δημοτικών 
εκλογών στα Ιωάννινα, από το 1925 ως 
το 2014. Δήμαρχοι, παρατάξεις, αντιπα-
ραθέσεις, επεισόδια σε προεκλογικές 
περιόδους, ανέκδοτα και ιδιοτροπίες των 
υποψηφίων και των δημάρχων. Ποιος ήταν 
ο μακροβιότερος δήμαρχος; Ποιος δήμαρ-
χος ευχήθηκε στον βασιλιά «και εις ανώ-
τερα»; Ποιες οι «ανίερες» προεκλογικές 
συμμαχίες που έγιναν; Ποιοι κατηγορήθη-
καν 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 υπο-
ψήφιος μοίραζε φέιγ βολάν στην πόλη με 
κουτσομπολιά για τον αντίπαλό του; Ποιος 
δήμαρχος ήταν ο μπον βιβέρ της εποχής 
του; Πότε έγινε το πρώτο προεκλογικό 
debate; Ποιοι δήμαρχοι 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 ιστο-
ρίες από το παρελθόν των Ιωαννίνων, με 
φωτογραφίες και κείμενα από τη σαβ-
βατιάτικη στήλη του typos-i.gr, «Ρετρό». 
Είναι ένα άλμπουμ με σκληρό εξώφυλ-
λο, δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) που 
τώρα, είναι πια στη δεύτερή του έκδοση. Οι 
«25+1 ρετρό ιστορίες» επιδιώκουν να ξα-
νασυστήσουν, με έναν διαφορετικό τρόπο, 
την πόλη των Ιωαννίνων στους ίδιους τους 
Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. 
Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» 
για να αφηγηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας 
ιστορικά δεδομένα, επιστημονική βιβλιο-
γραφία, αρχειακό υλικό, αλλά και μύθους 
που κρύβουν τη δική τους αλήθεια. Στη 
«σύμπραξη»αυτή το δικό της λιθαράκι βά-
ζει και η αποτύπωση μιας ιστορίας σε κό-
μικς.

αρκετές περιπτώσεις θα μειώ-
σει το αντίτιμο που πληρώνουν 
σήμερα κυρίως οι άνθρωποι που 
μετακινούνται σε κοντινές, μέ-
σες αποστάσεις και παραμένουν 
κάτω από το όριο μετακινήσεων 
που προϋποθέτουν οι εταιρίες 
για να παρέχουν εκπτώσεις.
Δεν είναι ωστόσο σίγουρο ότι θα 
μειώσει το κόστος ενός μεγάλου 
ταξιδιού μεταξύ των «άκρων» 
ενός αυτοκινητοδρόμου, καθώς 
και σήμερα, ο τρόπος υπολογι-
σμού του κόστους είναι αναλο-
γικός, με βάση ένα κόστος ανά 
χιλιόμετρο που καθορίζεται με 
νόμο.
Επίσης, για να μειωθεί όντως το 
κόστος της μετακίνησης προ-
ϋποτίθεται και κάτι ακόμα: να 
μην αυξηθεί το ίδιο το κόστος 
χιλιομέτρου. Κάτι τέτοιο για πα-
ράδειγμα θεωρείται βέβαιο ότι 
θα συμβεί στην Εγνατία οδό που 
ιδιωτικοποιήθηκε, για παρά-
δειγμα, ενώ υπάρχει και το εξής 
παράδοξο: ότι παρά τη συζήτη-
ση και τις (αργές) εξελίξεις για 
το ηλεκτρονικό σύστημα χρέω-
σης, οι μετωπικοί και πλευρικοί 
σταθμοί στην Εγνατία αυξάνο-
νται διαρκώς. Πιο πρόσφατος 
είναι ο σταθμός της Καβάλας και 
οι αντίστοιχοι πλευρικοί, που δεν 
θα είναι οι τελευταίοι.
Πάντως, η πρώτη «υβριδική» 
εφαρμογή ακριβούς χιλιομετρι-
κής χρέωσης στην Ολυμπία οδό, 
δείχνει ότι το κόστος όντως μει-
ώνεται.
Το μοντέλο «εισόδου-εξόδου» 
που θα ελέγχεται με κάμερα ανα-
γνώρισης της πινακίδας για τα 
ΙΧ, ακολουθείται εδώ και χρόνια 
σε πολλές χώρες της Ευρώπης. 
Στην Ελλάδα όπου το εταιρικό 
συμφέρον μπαίνει πάντα πάνω 
από όλα, έγινε εφικτή η κοινή 
χρήση των e-pass tabs που πα-
ρέχουν οι εταιρίες για το «ηλε-
κτρονικό πέρασμα» από τους 
σταθμούς διοδίων, μόλις πριν 
από 1,5 χρόνο.
Ο δε διαγωνισμός για την εφαρ-
μογή των ηλεκτρονικών συστη-
μάτων ελέγχου και χρέωσης, εί-
ναι σχεδόν… στοιχειωμένος στην 
Ελλάδα. Φέτος κλείνει μια δεκα-
πενταετία επιτροπών, μελετών, 
συζητήσεων, διαγωνισμών που 
δεν έγιναν ποτέ (με πιο πρόσφα-
το αυτόν του 2018 που η σημε-
ρινή κυβέρνηση ακύρωσε), από 
το 2007 που θεσπίστηκε στην 
Ελλάδα το «τηλεδιόδιο», με προ-
εδρικό διάταγμα.
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ΘΈΆΤΡΟ

ΣΙΝΈΜΆ

22-23 ΜΑΐΟΥ

«Η παγίδα» από την ομάδα «Σφάλμα X 
Γκοντώ»
Η ομάδα «Σφάλμα Χ Γκοντώ» ανεβάζει τη θεατρική παράσταση 
«Η παγίδα» του Robert Thomas έως τις 23 Μαΐου, στις 21:15, 
στο Θέατρο «Κύκλος» (Αραβαντινού 14).
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Κατερίνα Τσολίγκα. Παίζουν: Γιώρ-
γος Αγγέλης, Ευάγγελος Θεοδωρής, Όλια Λέγγα, Αλέξανδρος 
Ντάκης, Αναστασία Σκουλάδα, Μυρτώ Τόλη. Η σκηνογραφία 
είναι του Χρήστου Κόλλια και η πρωτότυπη μουσική της Έφης 
Ζαβογιάννη, του Κωνσταντίνου Κουτσουγιάννη και του Γιώρ-
γου Λεονταρίτη.
Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων: 6983300004.

22 ΜΑΐΟΥ

«Ο άνθρωπος που έβλεπε 
τα τρένα να περνούν»
Την ταινία «Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν» προ-
βάλλουν οι «Κυριακές στο πανί’ του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Ιωαννιτών την Κυριακή 22 Μαΐου, στις 20:30, στον πο-
λιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, με 
ελεύθερη είσοδο. 
Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Νέο 
Κύμα του τσέχικου κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60 σε 
συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο της Αθήνας.

22-23 ΜΑΐΟΥ

«Τελευταίο ταξίδι»
Τo νέο ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Άρη Χατζηστεφάνου «Τε-
λευταίο ταξίδι» θα προβάλλει το Θέατρο Actina (Άννης Κομνηνής 
8, Ιωάννινα) στις 22 και 23 Μαΐου, στις 21:00 στο Θέατρο Actina.
Ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου συναντά τον Γιάννη 
Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου στο νέο ντοκιμαντέρ που κυ-
κλοφορεί από τις 24 Μαρτίου στις αίθουσες. Μαζί ακολουθούν τα 
βήματα του Νίκου Καζαντζάκη σε δυο ταξίδια, τα οποία πραγμα-
τοποίησε στην Ιαπωνία πριν και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και που καθόρισαν τη σκέψη του και τελικά στοίχισαν τη ζωή του.
Η διάρκεια του ντοκιμαντέρ είναι 58 λεπτά. Τιμή εισιτηρίου: 7 
ευρώ. Προπώληση: viva.gr, Θέατρο Actina. Τηλ. επικοινωνίας: 
6974865401.

22 ΜΑΐΟΥ

Ο Χαΐγκ Γιαζιτζιάν 
στα Γιάννενα
ΣΤΙΣ 22 ΜΑΐΟΎ ο Πολυχώρος 
Αγορά φιλοξενεί τον Χαΐγκ 
Γιαζιτζιάν (εισιτήρια 12 ευρώ, 
viva.gr και Πολυχώρος, για 
προπώληση), έναν από τους πιο 
χαρακτηριστικούς σολίστες της 
ανατολικής (και ανατολικότρο-
πης) μουσικής.
Ο Γιαζιτζιάν, γεννημένος στην 
Συρία από γονείς Αρμένιους, ζει 
και εργάζεται στην Ελλάδα.  Στις 
παραστάσεις του παρουσιάζει 
κομμάτια από τα άλμπουμ του 
Talar, Garin, το Κτήνος στο Φεγ-
γάρι, Υeraz και Amalur καθώς 
και απρόσμενες μουσικές που 
γεννιούνται την στιγμή του αυτο-
σχεδιασμού.
Μαζί του παίζουν οι Τάσος Πού-
λιος (κανονάκι), Θάνος Χατζηα-
ναγνώστου

23 ΜΑΐΟΥ

Συναυλία 
του Μουσικού 
Σχολείου Ιωαννίνων
ΣΎΝΑΎΛΙΑ του Τμήματος Κλα-
σικής Κιθάρας του Μουσικού 
Σχολείου Ιωαννίνων «Νικόλαος 
Δούμπας» διοργανώνει το Πολι-
τιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραι-
ώς, τη Δευτέρα 23 Μαΐου, στις 

27-28 ΜΑΐΟΥ

«ΠαρΙΠΠΗΣ» στη «Σκηνή 125»
Την παράσταση «ΠαρΙΠΠΗΣ», μια κοινωνική σάτιρα βασισμένη 
στους Ιππείς του Αριστοφάνη, θα φιλοξενήσει η «Σκηνή 125» της 
«Θεατρικής Συμπαιγνίας» (εντός του ΚΕΠΑΒΙ) στις 27 και 28 Μα-
ΐου, στις 21:30. 
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιάννης Τσάκωνας. Παίζουν: Άννα 
Ζιάκα, Κατερίνα Κολλυροπούλου, Γεώργιος Κομνηνόγλου
Τιμές εισιτηρίων: 11€ γενική είσοδος/9€ μειωμένο/9€ προπώλη-
ση
Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 12830, 26510 37676, 694533242 & 
6944503266
Προπώληση εισιτηρίων: καφέ-μπαρ «Σκάλα», «Θεατρική Συ-
μπαιγνία» & «Σκηνή 125» και ηλεκτρονικά στο viva.gr

ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ
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25 MΑΐΟΥ

Μια διάλεξη για τον αρχιτέκτονα Γιώργο Παρλαπά

25 MΑΐΟΥ

Τιμητική εκδήλωση για τον καθηγητή Δημήτρη Τζιόβα

ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ ΈΚΔΗΛΩΣΈΙΣ

18:30, στο Μουσείο Αργυροτε-
χνίας.
Με την καθοδήγηση-διδασκαλία 
της μουσικού και υπεύθυνης 
καθηγήτριας του Τμήματος, 
Ελένης Κιτσούλη, οι μαθητές 
θα παρουσιάσουν το αποτέλε-
σμα της εργασίας τους κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
ερμηνεύοντας έργα ελληνικού 
και κλασικού ρεπερτορίου.
Η είσοδος στη συναυλία είναι 
δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση 
θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες 
στο Μουσείο, στο τηλέφωνο 
26510 64065 (καθημερινά 
εκτός Τρίτης, 10:00-18:00)

23 ΜΑΐΟΥ

Μια ακόμη 
εκδήλωση-αφιέρωμα 
στον Μίκη Θεοδωράκη
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του δεύτερου 
κύκλου του αφιερώματος στον 
Μίκη Θεοδωράκη, το Πνευματι-
κό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
διοργανώνει εκδήλωση τη Δευ-
τέρα 23 Μαΐου, στις 20:30, στον 
πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. 
Χατζής».
Θα ερμηνευτούν τα έργα 
«Επιφάνια» και «Μυθιστόρημα» 
σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη και 
«Romancero Gitano» σε ποίηση 
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και 

ελληνική απόδοση του Οδυσσέα 
Ελύτη. Σολίστ η Ιωάννα Φόρτη 
στο τραγούδι και μαζί της η 
Γεωργία Αναστάση στο πιάνο και 
ο Ελευθέριος Καραγιάννης στα 
πνευστά. Ο Ελευθέριος Καρα-
γιάννης έχει επιμεληθεί και την 
ενορχήστρωση.

28 ΜΑΐΟΥ

Junkheart+Πεθαίνουν 
στο Τέλος, 
στο Beatnik
ΟΙ JUNKHEART και οι Πεθαί-
νουν Στο Τέλος, έρχονται στο 
Beatnik στις 28 Μαΐου (είσοδος 
8 ευρώ) για ένα double bill live.

29 ΜΑΐΟΥ

«Εκ βαθέων» 
με την πιανίστρια 
Δήμητρα Ηγουμενίδη
TO ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΟ Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει 
την πιανίστρια Δήμητρα Ηγου-
μενίδη σε ένα αφιέρωμα στον 
Frédéric Chopin την Κυριακή 29 
Μαΐου, στις 20:30, στην αίθουσα 
«Βασ. Πυρσινέλλας». Η εκδήλω-
ση έχει τίτλο «Εκ βαθέων».
Κείμενα της Δήμητρας Ηγουμε-
νίδη θα διαβάσει η καθηγήτρια 
του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννί-
νων Φωτεινή Κοτσιάφτη.

Διάλεξη της δρ Ιουλίας Παπασταύρου 
με θέμα «Το αρχιτεκτονικό όραμα του 
Γεωργίου Παρλαπά (1932-1993)» διορ-
γανώνει η Εταιρεία Ηπειρωτικών Με-

λετών (ΕΗΜ) την Τετάρτη 25 Μαΐου, στις 19:00, 
στην αίθουσα «Κ. Κατσάρη» του μεγάρου της.
Σε σημείωμά της, η αρχιτέκτονας και διδάκτο-
ρας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα Παπα-
σταύρου αναφέρει:
«Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 εμφανίζεται 
στα Ιωάννινα ένας νέος αρχιτέκτονας, το έργο 
του οποίου θα σφραγίσει τη μεταπολεμική αρ-
χιτεκτονική της πόλης.
Ο Γεώργιος Παρλαπάς υπήρξε ένας πρωτο-
πόρος αρχιτέκτονας, που άφησε το στίγμα του 
στην εικόνα του δομημένου χώρου, σχεδιάζο-
ντας κτίρια με προσωπικό και αναγνωρίσιμο 
ύφος. Με αρχιτεκτονικές σπουδές στη Ρώμη, 
γαλουχήθηκε μέσα σε ένα κλίμα έντονων αρ-
χιτεκτονικών προβληματισμών και αναζητή-

σεων. Επιστρέφοντας στα Ιωάννινα, επηρεα-
σμένος από τα διεθνή αρχιτεκτονικά ρεύματα 
και, κυρίως, από το έργο του Αμερικανού αρχι-
τέκτονα Frank Lloyd Wright, δημιουργεί κτίρια 
που ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη γεωμετρία 
τους, το συνδυασμό των σχημάτων και την 
εφευρετική χρήση των υλικών.
Τα έργα του, κυρίως κατοικίες, δεν αποτελούν 
παραλλαγές τυποποιημένων λύσεων, καθώς 
ο Παρλαπάς πειραματιζόταν συνεχώς για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων αρχιτεκτονι-
κής σύνθεσης. Αξιοποιώντας περιορισμένα και 
συμβατικά μέσα, δημιουργεί σύνθετα και συ-
ναρπαστικά κελύφη, που χαρακτηρίζονται από 
την πλαστικότητα των μορφών, τα τολμηρά 
χρώματα, τα τόξα και τα γωνιακά υαλοστάσια.
Ο αναπάντεχος θάνατός του, το 1993, διέκοψε 
τη δημιουργική πορεία του και στέρησε την 
αρχιτεκτονική από έναν ιδιοφυή και αυθεντικό 
δημιουργό».

Τιμητική εκδήλωση για τον καθηγητή Νεοελληνι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγ-
χαμ Δημήτρη Τζιόβα διοργανώνειε το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών την Τετάρτη 25 Μα-

ΐου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής».  
Ο Δημήτρης Τζιόβας που τιμήθηκε πρόσφατα με το Με-
γάλο Βραβείο Γραμμάτων, γεννήθηκε στα Γιάννενα το 
1957. Την περίοδο 2000-2003 διετέλεσε διευθυντής του 
Κέντρου Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, στο οποίο, 
τώρα, είναι καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών.
Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε πολλά Πανεπι-
στήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και έχει διευθύνει 
τη μεταφραστική σειρά νεοελληνικής λογοτεχνίας που εκ-
δίδεται από το Κέντρο Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεο-
ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ. 
Έχει διατελέσει Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νε-
οελληνικών Σπουδών (1995-1998) και μέλος της συντακτι-
κής επιτροπής των περιοδικών Journal of Modern Greek 
Studies (1992-2007), Byzantine and Modern Greek Studies 
(1995-2009), Journal of Greek Media and Culture (Advisory 
Board 2014 μέχρι σήμερα) και Gramma, που εκδίδεται από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2003 μέχρι 
σήμερα).
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο κ. Τζιόβας, ο Γιάννης Πα-
παθεοδώρου, αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και η Ελένη Πα-
παργυρίου, δρ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρ-
δης. Θα συντονίσει ο Κώστας Καραβίδας, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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ΡΊΤΑ ΧΈΙΓΟΥΟΡΘ 

Το sex symbol 
και ο μύθος της Τζίλντα

Η Μαργαρίτα Κάρμεν Ντολόρες 
Κανσίνο, όπως ήταν το πραγμα-
τικό της όνομα, γεννήθηκε το 
1918, στο Μπρούκλιν της Νέας 

Υόρκης από Ισπανό πατέρα, έναν χορευτή 
του φλαμένκο, τον Εντουάρντο Κανσίνο, 
και μητέρα την Αμερικανίδα ηθοποιό 
Βόλγκα Χέιγουορθ. Τα μαρτύρια ξεκίνη-
σαν από την παιδική της ηλικία, όταν ο 
βάναυσος πατέρας της την ανάγκασε να 
ξεκινήσει μαθήματα χορού από τριών 
ετών. 
Η παιδική της ζωή ήταν μόνο πρόβες, αν 
και, όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια, δεν 
της άρεσε ο χορός και ίσως για αυτό ποτέ 
δεν άφησε το υποσυνείδητό της να μπει 
στο κορμί της ο ρυθμός. Πριν πάει στο 
γυμνάσιο, αναγκάστηκε να διακόψει το 
σχολείο, για να γίνει η παρτενέρ του πατέ-
ρα της, απ' τον οποίο έτρωγε πολύ ξύλο, 
όταν δεν τον υπάκουε. Χόρευαν σε πλοία 
για χαρτοπαίχτες, σε άθλια καζίνο του 
Μεξικού. Και όλα αυτά δεν ήταν τίποτα, 
μπροστά σε αυτά που αποκάλυψε χρόνια 
μετά ο Όρσον Γουέλς, για τον πατέρα-τέ-
ρας. Ο Εντουάρντο, που την παρουσίαζε 
ως... σύζυγό του, για να αποφεύγει και τον 
νόμο που απαγόρευε την παιδική εργασία, 
το απόγευμα την κακοποιούσε σεξουαλι-
κά και το βράδυ χόρευε μαζί της...
   
ΚΑΙ ΣΎΖΎΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΟΣ

Η Ρίτα θα ξεφύγει από τα νύχια του πατέ-
ρα της και το 1937 θα παντρευτεί, όπως 
συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, έναν απατεωνίσκο, τον Έντουαρντ 
Τσαρλς Τζάντσον, που της παρουσιάστηκε 
ως Τεξανός πετρελαιάς, ενώ ήταν ένας 
πωλητής αυτοκινήτων! 
Ο Τζάνστσον την έπεισε να γίνει ο προσω-
πικός της μάνατζερ, αλλά αποδείχθηκε 
ο χειρότερος από τους πέντε άνδρες που 
παντρεύτηκε. Είναι αυτός που την ανά-
γκασε να αλλάξει, με επώδυνο τρόπο, κά-
ποια χαρακτηριστικά του προσώπου της. 
Φυσικά, ήταν κι αυτός βίαιος, ξεσπώντας 
πάνω της όταν του αρνιόταν να πάει με 
άλλους άνδρες. Μάλιστα, δεν δίστασε να 
προτείνει στον διευθυντή τής Columbia 
να κοιμηθεί μαζί της για να την προωθή-
σει. Συμβόλαιο που, τελικά, υπέγραψε ως 
Χέιγουορθ, ακόμη μια ιδέα του Τζάνστσον.
   
ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΎΜΒΟΛΟ

Το 1939 θα κάνει την πρώτη της σημαντι-
κή εμφάνιση, στο δράμα του Χάουαρντ 
Χοκς «Μόνο οι Άγγελοι έχουν Φτερά», 
δίπλα σε Κάρι Γκραντ και Τζιν Άρθουρ. 
Θα ακολουθήσει το μιούζικαλ «Ποτέ Δεν 
θα Πλουτίσεις» με τον Φρεντ Αστέρ και η 
κλασική ρομαντική περιπέτεια «Αίμα και 
Άμμος» με τον Τάιρον Πάουερ, που την 
έκαναν φίρμα και εξώφυλλο στο Time. 
Ένα εξώφυλλο που έγινε αφίσα σε εκα-

Αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα στην παραγωγή ειδώλων, sex symbol, από το Χόλιγουντ. Και συνάμα 
από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις λαμπερών σταρ που έζησε περισσότερο μέσα στη δυστυχία, την κακοποίηση, που 
δεν γεύτηκε ποτέ τη δόξα της και είχε ένα οδυνηρό τέλος. 
Είναι η περίφημη, πλέον, Ρίτα Χέιγουορθ, το κορίτσι από το Μπρούκλιν που μπήκε στον χώρο του θεάματος, λόγω της απαρά-
μιλλης ομορφιά της, ως μοντέλο pin up, έφτασε στην κορυφή του Χόλιγουντ, έκανε πέντε καταστροφικούς γάμους -μεταξύ 
των οποίων και με τον Όρσον Γουέλς- πολλές φορές πνιγόταν σε πελάγη αλκοόλ και πέθανε μοναχικά, αφού από σχετικά 
μικρή ηλικία έπασχε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.
Η τραγική ιστορία τής ζωής της δημιούργησε έναν θρύλο, κυρίως μετά την απόσυρσή της από το σινεμά, πέρα και πάνω 
από το υποκριτικό της ταλέντο, που, κακά τα ψέματα, δεν ήταν ιδιαίτερο. Οι ερμηνείες της Χέιγουορθ ήταν απλοϊκές, χωρίς 
κανένα βάθος, που καλύπτονταν ως ένα σημείο από ικανότατους σκηνοθέτες, ενώ ακόμη και η κίνησή της, παρότι δεν ήταν 
ιδιαιτέρως ψηλή, ήταν άχαρη. Αυτό, όμως, που ήταν αδιαπραγμάτευτο πάνω της ήταν η απαστράπτουσα λάμψη της, τα σμι-
λεμένα χαρακτηριστικά τού προσώπου της, η αλαβάστρινη επιδερμίδα της, η ικανότητα ενός μοντέλου να παίρνει πόζες, που 
κλέβουν τη ματιά από την ηθοποιία. Ίσως γι' αυτό και το καλύτερό της ήταν οι αφίσες των ταινιών και φυσικά τα εξώφυλλα.
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τομμύρια τοίχους πάνω από τα κρεβάτια 
εφήβων. 
Όμως, η μεγαλύτερη επιτυχία της ήταν το 
πολυπόθητο διαζύγιο που θα έπαιρνε επι-
τέλους από τον άνδρα της το 1942, αφού 
του έδωσε ένα σεβαστό ποσό κι ενώ την 
είχε απειλήσει ότι θα της χαρακώσει το 
πρόσωπο. Θα ακολουθήσει το εξώφυλλο 
στο Life με τίτλο «Η Μεγάλη Αμερικανί-
δα Θεά του Έρωτα», με την Χέιγουορθ να 
είναι γονατιστή στο κρεβάτι με ένα δαντε-
λένιο νυχτικό. Για την εποχή, πραγματικά 
μια φωτογραφία που υπονοούσε πολλά, 
αλλά ουδείς δεν μπορούσε να καταλάβει 
την αληθινή Χέιγουορθ, μια σταρ, που 
ζούσε μέσα στην ανασφάλεια, με κόμπλεξ 
κατωτερότητας, μόνιμο θύμα κακοποίη-
σης και εκμετάλλευσης και προφανώς με 
το Σύνδρομο της Στοκχόλμης...
   
ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΤΟΎ ΑΛΉ ΧΑΝ
   
Εκείνη την εποχή η Χέιγουορθ ήταν η 
πιο ακριβοπληρωμένη σταρ, με 5 εκα-
τομμύρια δολάρια ετησίως -εκτός από τις 
τεράστιες αμοιβές της από εταιρίες καλ-
λυντικών-, αλλά και πάλι δεν έβρισκε την 
ικανοποίηση, νιώθοντας εγκλωβισμένη 
στο Χόλιγουντ. Θα γνωριστεί με τον πλέι 
μπόι πρίγκηπα Αλή Χαν το 1949 στις 
Κάννες, απ' τον οποίο θα γοητευτεί και 
τον ίδιο χρόνο, κι ενώ είναι δυο μηνών 
έγκυος, θα τον παντρευτεί σε μια χλιδάτη 
τελετή στην Κυανή Ακτή. Λίγους μήνες 
μετά θα γεννήσει στην Ελβετία την κόρη 
τους πριγκίπισσα Γιασμίν. Θα ακολουθή-
σουν ακόμη τέσσερα σκληρά χρόνια, με 
τον Χαν να της κάνει τη ζωή μαρτύριο, με 
τις απιστίες του και την περιφρόνηση που 
της έδειχνε. Ουσιαστικά την ήθελε ως 
έπαθλο, ενώ όπως παραδέχθηκε έπειτα 
από χρόνια και η ίδια, ήταν ένας από τους 
άνδρες «που ερωτεύτηκαν την Τζίλντα 
και ξύπναγαν με τη Ρίτα».
   
ΒΟΎΤΙΑ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
   
Η αυτοκαταστροφική πορεία της συνεχί-
στηκε και πάλι με τον τέταρτο γάμο της, 
καθώς το 1953 παντρεύτηκε τον αλκοολι-
κό τραγουδιστή, με κακή φήμη στο Χόλι-
γουντ, Ντικ Χέιμς. Ο γάμος τους θα λήξει 
έπειτα από δυο χρόνια με πολύ ξύλο, ενώ 
θα έρθει και το αλκοόλ, για να καλμάρει 
τα τσακισμένα νεύρα της. Παρά ταύτα, η 
Ρίτα, θα προχωρήσει και σε πέμπτο γάμο, 
όταν το 1958 θα παντρευτεί τον παραγω-
γό Τζέιμς Χιλ, ακόμη ένα βάναυσο σύζυγο, 
που θα τη μαυρίσει στο ξύλο. Το 1961 θα 
πάρει και το πέμπτο διαζύγιο, αλλά η ζωή 
της είχε καταστραφεί, παρότι συνέχιζε να 
«γράφει» στη μεγάλη οθόνη.
   
ΜΑΡΤΎΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
   
Το 1971 θα κάνει την τελευταία απόπειρά 

της να μπει στα στούντιο, αλλά εγκατέλει-
ψε τα γυρίσματα, επειδή ξεχνούσε τα λό-
για της. Όλοι νόμισαν ότι αυτό είναι απο-
τέλεσμα του αλκοολισμού της, αλλά στην 
πραγματικότητα είχε αρχίσει το επόμενο 
μαρτύριο, καθώς έπασχε από τη νόσο του 

Αλτσχάιμερ. Η μόνη που θα μείνει δίπλα 
της, ήταν η κόρη της Γιασμίν.
Η Ρίτα Χέιγουορθ θα γυρίσει συνολικά 60 
ταινίες, δίπλα σε μεγάλους σταρ και έχο-
ντας πίσω της πολλές φορές σπουδαίους 
σκηνοθέτες, αλλά αυτό τελικά είχε μικρή 

σημασία. Είναι άγνωστο αν θα διάλεγε μια 
ήσυχη απλή ζωή ή όσα πέρασε ως σταρ, 
αλλά σίγουρα ήπιε και την τελευταία στα-
γόνα τού «αμερικάνικου ονείρου», που 
αποδείχθηκε εφιάλτης και απ' τον οποίο 
δεν κατάφερε να βγει ποτέ.

Ο Όρσον, η Τζίλντα και η βόμβα
   
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ της θάμπωσε και τον Όρσον Γουέλς, ο 
οποίος θα αγνοήσει τις φήμες για τη σύντομη θυελλώδη 
σχέση της με τον ιδιόρρυθμο και διαταραγμένο, δισεκα-
τομμυριούχο Χάουαρντ Χιουζ, θα την προσεγγίσει και θα 
παντρευτούν το 1943. Τον επόμενο χρόνο θα αποκτή-
σουν την κόρη τους Ρεμπέκα. 
Το 1946, θα είναι μια χρονιά σημαδιακή, καθώς θα γυ-
ρίσει την περίφημη «Τζίλντα». Ένα αξιόλογο αν και άνισο 
φιλμ νουάρ, με γλυκερό τέλος, που συμβάδιζε με αυτό 
που ήθελε το ευρύ κοινό, το οποίο γύρισε ο έμπειρος 
Τσαρλς Βίντορ, τοποθετώντας δίπλα της τον εξαιρετικό 
και ιδιαιτέρως αξιόπιστο πρωταγωνιστή Γκλεν Φορντ. 
Ωστόσο, εξετάζοντας ψύχραιμα την ερμηνεία της, μάλ-
λον θα χαρακτηριζόταν μέτρια και είναι ενδεικτικό της 
δύναμης που είχε το Χόλιγουντ να φτιάχνει από το τίποτα 
τεράστιες επιτυχίες, χειραγωγώντας και σημαντικό 
μέρος του Τύπου. 
Ενδεικτικό πάντως της επιτυχίας, αλλά και της κατά-
στασης που επικρατούσε τότε στην Αμερική, είναι και η 
ιστορία με την κλασική φωτογραφία από την ταινία που 

τοποθετήθηκε στη βόμβα υδρογόνου, κατά την πρώτη 
δοκιμή, ανοικτά της ατόλης Μπικίνι. Η Χέιγουορθ, όπως 
είχε πει ο Γουέλς, έγινε έξαλλη, «σχεδόν τρελάθηκε», 
ήθελε να πάει στην Ουάσινγκτον για να διαμαρτυρηθεί, 
αλλά την απέτρεψε τελικά ο διευθυντής της Columbia, 
λέγοντάς της ότι «δεν είναι πατριωτικό»!

ΤΟ ΔΙΑΖΎΓΙΟ ΤΉΣ ΚΎΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΉ ΣΑΓΚΑΉ
   
Και ο δεύτερος γάμος της πήγαινε από το κακό στο 
χειρότερο, καθώς ο Γουέλς προσπαθούσε με πολλά 
βιβλία να τη «βελτιώσει» πνευματικά, ήταν πιεστικός και 
χωρίς να το καταλάβει την απομάκρυνε από κοντά του. 
Όπως είχε πει η Ρίτα «δεν άντεχα άλλο την ιδιοφυΐα του». 
Ωστόσο, θα προλάβουν να γυρίσουν μαζί το φιλμ νουάρ 
«Η Κυρία απ' την Σαγκάη», τη δεύτερη πιο γνωστή ταινία 
της. Ως σκηνοθέτης ο Γουέλς, θα φροντίσει να της δώσει 
μια διαφορετική περσόνα, θα την προστατέψει από 
υπερβολές και θα της χαρίσει την ασύγκριτη σκηνή με 
τους καθρέφτες.



10|Βιβλίο ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022

ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Από την ιστορία και τον μύθο 
στη σκαλωσιά της οικογένειας

Η οικογένεια αποτελεί την πιο περί-
πλοκη σκαλωσιά της ζωής μας όχι 
με την έννοια των ιερών και των 
οσίων στα οποία έχουμε εξαρχής 

ορκιστεί αταλάντευτη πίστη, αλλά ως ζωτική 
βάση από την οποία εκκινούν και στην οποία 
καταλήγουν τα πάντα, περίπου ανεξάρτητα 
από την ατομική μας βούληση και κόντρα σε 
όσα πιθανόν σημάδεψαν τον νεανικό μας βίο, 
όταν φυσούσε (και για ποιον δεν έχει φυσήσει) 
ο άνεμος της αμφισβήτησης και της αποκα-
θήλωσης των ριζών. Αυτό είναι το στοχαστικό 
συμπέρασμα που προκύπτει από το καινούρ-
γιο μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη, το οποίο 
μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «Εμμανουήλ και 
Αικατερίνη. Τα παραμύθια που δεν είναι παρα-
μύθια» από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Έχοντας δημοσιεύσει μια σειρά από σημαντικά 
ιστορικά μυθιστορήματα (είναι η πρώτη που 
έσυρε τον χορό στα τέλη της δεκαετίας του 
1980 για τη ριζική ανανέωση ενός λογοτεχνι-
κού είδους το οποίο είχε αρχίσει να γερνά μετά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο παρά την ανθηρή 
γέννηση και διαδρομή του κατά τον 19ο αιώ-
να), έχοντας εκ παραλλήλου γράψει μυθιστο-
ρηματικές συνθέσεις, διηγήματα και νουβέλες 
για τη νεότερη ιστορία και την αρχαία μυθολο-
γία της Κρήτης, για την οικονομική κρίση στο 
κέντρο της Αθήνας ή για τον βασανισμένο κό-
σμο του Γιαννούλη Χαλεπά, η Γαλανάκη έδει-
ξε πολλές φορές στα βιβλία της πώς μπορεί ο 
συγγραφέας να χτίσει τα θεμέλια για τον διά-
λογο μεταξύ μύθου και Ιστορίας, υπογραμμίζο-
ντας ταυτοχρόνως το βάθος το οποίο διεκδικεί 
στη σύγχρονη λογοτεχνία όχι μόνο η ιστορική 
και η μυθική φαντασία, αλλά και ο παραδεδο-
μένος (προφορικός ή γραπτός) μύθος ενός τό-
που. Μύθος και τόπος που μας βοηθούν να εν-
νοήσουμε εντελέστερα τους δεσμούς οι οποίοι 
συνδέουν άρρηκτα το παρόν με το παρελθόν. 
Γι' αυτούς τους άρρηκτους δεσμούς του παρελ-
θόντος με το παρόν κάνει λόγο η Γαλανάκη στο 
νέο της βιβλίο, που μιλάει για τους γονείς της, 
τον Εμμανουήλ και την Αικατερίνη, και για τη 
διαδρομή τους μέσα από τους ιστορικούς δαι-

δάλους της εποχής τους: από τον Εθνικό Δι-
χασμό, τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 
και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τον Εμφύ-
λιο και τη χούντα του 1967. Και δεν πρόκειται 
μόνο γι' αυτά. Θέση στις μυθιστορηματικές 
εικόνες της Γαλανάκη παίρνουν και οι μακρό-
χρονοι αγώνες της Κρήτης για ανεξαρτησία, 
τα χωριά και οι παραδόσεις του νησιού, όπως 
αποτυπώθηκαν στις εμπειρίες και στη μνήμη 
των γονιών και του ευρύτερου οικογενειακού 
περιβάλλοντος, καθώς και οι τόποι της Ευρώ-
πης, όσοι υποδέχθηκαν τους γιατρούς γονείς 
για τις σπουδές τους: μεταξύ άλλων, η Βιέννη, 
το Μπορντό και το Παρίσι. 
Το «Εμμανουήλ και Αικατερίνη» είναι ένα μυ-
θιστόρημα πολλαπλών απολήξεων, συνταιριά-
ζοντας τη βιογραφία (την ιστορία των γονιών) 
με την αυτοβιογραφία (την ιστορία της κόρης 
με την αντιδικτατορική δράση, που συγκρούε-
ται σφοδρά μαζί τους στα νεανικά της χρόνια).
Μια άλλη πλευρά του μυθιστορήματος της 
Γαλανάκη είναι η ιστορία της κρητικής λο-
γοτεχνίας και λογιοσύνης: από τον Ιωάννη 
Κονδυλάκη, που αναλαμβάνει ξεχωριστό ρόλο 
στον περίγυρο της πλοκής, και τον Νίκο Κα-
ζαντζάκη, μέχρι τους φιλολόγους Μενέλαο 
Παρλαμά και Στυλιανό Αλεξίου και τον έφορο 
της Βικελαίας Βιβλιοθήκης Ηρακλείου Νίκο 
Γιανναδάκη (τον πρώτο σύζυγο της συγγραφέ-
ως). Ας μην ξεχάσουμε, πάντως, κλείνοντας, 
πως κέντρο βάρους του έργου παραμένει η 
ανασύσταση της ιστορίας των γονιών, η κομ-
μάτι-κομμάτι επανένωση των χαμένων ψη-
φίων της οικογένειας και, αναπόφευκτα, των 
λησμονημένων ή όχι ιστορικών στοιχείων 
για την Κρήτη και την Ελλάδα του 20ου αιώ-
να, που έρχονται στην επιφάνεια με μοναδική 
εκφραστική δύναμη και ζωντάνια, με λογισμό 
και με όνειρο, από απόσταση, όχι, εντούτοις, 
και δίχως συναίσθημα. Οπωσδήποτε, ένα από 
τα καλύτερα βιβλία της Γαλανάκη, ένα βιβλίο 
που σίγουρα θα απασχολήσει αναγνώστες, 
κριτικούς και ερευνητές στο παρόν μα και στο 
απώτερο ή στο απώτατο μέλλον. 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΜΜΑΝΟΎΗΛ 
ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Το «Εμμανουήλ 
και Αικατερί-
νη» είναι ένα 
μυθιστόρημα 
πολλαπλών 
απολήξεων, 
συνταιριάζο-
ντας τη βιο-
γραφία (την 
ιστορία των 
γονιών) με την 
αυτοβιογραφία 
(την ιστορία της 
κόρης με την 
αντιδικτατορι-
κή δράση, που 
συγκρούεται 
σφοδρά μαζί 
τους στα νεανι-
κά της χρόνια)
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

Το 666 έμελλε να γίνει ένα διπλό άλμπουμ όπου 
θα συναντιούνταν και άλλοι που σήμερα, τα ονό-
ματά τους μπορεί να μη λένε πολλά (κακώς): Για 
παράδειγμα, ο Χάρης Χαλκίτης, ένας από τους 
πιο σημαντικούς διαχρονικά έλληνες «πνευ-
στούς» ή ο Τζιόρτζιο Γκομέλσκι που υπήρξε ένας 
από τους μεγαλύτερους κινηματογραφιστές και 
παραγωγούς (με δουλειές μεταξύ άλλων, με τους 

Soft Machine, Μπράιαν Όγκερ, Gong κ.α.) του 
κινήματος της «αντικουλτούρας». Κάπου ανάμε-
σα στα release parties και το γενικό κλίμα, υπήρ-
χε και ο Σαλβαντόρ Νταλί.
Το 666-The Apocalypse of John, 13/18 δεν θα 
μπορούσε να ήταν ένα τυχαίο άλμπουμ, λοιπόν. 
Ο Φέρρης τω καιρώ εκείνω πάθαινε την πλάκα 
του με το Ρασομόν (παρεμπιπτόντως, οι μισοί 
μηχανικοί ήχου ήταν Γιαπωνέζοι στον δίσκο) και 
το Killing (του Κιούμπρικ), καθώς και με το Sgt 
Pepper’s αλλά και το Tommy.
O Παπαθανασίου από την άλλη ήταν κυριολεκτι-
κά χείμαρρος synths, σε ένα κατά βάση instru-
mental άλμπουμ, με περίπου το ένα τρίτο του να 
έχει στίχους. Ευτυχώς, τα πιο «προσιτά» κομμά-
τια του δεν πέρασαν απαρατήρητα και «τράβη-
ξαν» την υπόλοιπη παραγωγή. Τo Four Horse-
men για παράδειγμα που ήταν το πιο γνωστό του 
δίσκου, ήταν πριν το Lamb και το Seventh Seal, 
μια χαωτική, όσο και υπέροχη μουσική ακολου-
θία.
Ο δίσκος ξεκινάει με το The System και μια χο-
ρωδία που απαγγέλλει… Άμπι Χόφμαν: «We got 
the system to fuck the system».

Οι Aphrodite’s Child είχαν πάψει να είναι το μπα-
ρόκ συγκρότημα που διασκεύαζε τα οργανικά 
του Γιόχαν Πάχεμπελ (βλ. Rain and tears) και 
είχε εξελιχθεί στο θηρίον της (μουσικής) απο-
καλύψεως που είχε τελικά την ιδέα να μεθερ-
μηνεύσει τη βιβλική καταγραφή, σε μια εκδοχή 
αντικουλτούρας, στο τότε σήμερα της μπάντας 
και της κοινωνίας.
Σήμερα, 50 χρόνια μετά και με τους εναπομείνα-
ντες συντελεστές στα 70+ να έχουν κάνει μερικά 
από τα μικρά μουσικά θαύματα του κόσμου μας 
(ακούστε δίσκους του Χαλκίτη ή τις δουλειές του 
Σιδερά και του Κουλούρη και θα καταλάβετε), 
δεν νοείται η δήλωση «ακούω μουσική», χωρίς 
έστω μια γεύση από το «666»…
Όσο για τον Vangelis, τα λόγια περισσεύουν, κα-
θώς υπήρξε ο πιο σημαντικός οργανίστας και 
συνθέτης του ευρωπαϊκού στερεώματος, πλάι 
στον Μωρίς Ζαρ (και πάνω από τον Ζαν-Μισέλ) 
και δίπλα σε τύπους όπως ο Κιθ Έμερσον, o Γιάν 
Χάμερ και ο Τόνι Μπάνκς. Όχι μόνο στις οσκα-
ρικές και εμπορικές στιγμές του, αλλά και στις 
«κρυφές», μετά τα πρώτα 5 λεπτά των κομμα-
τιών…

666: Εκεί που συναντήθηκε 
όλος ο κόσμος

 ον Ιούνιο του 1972, 50 χρόνια πριν δηλα-
 δή, µια ελληνική µπάντα µάρκαρε ανεξί-
 τηλα την παγκόσµια µουσική και ειδικά
 το prog rock: Οι Aphrodite’s Child θα 
κυκλοφορούσαν το τρίτο και τελευταίο άλµπουµ 
τους, το αποκύηµα του Vangelis Παπαθανασί- 
ου που πέθανε πριν από µερικές µέρες και του 
Κώστα Φέρρη βασικά, το οποίο θα συγκέντρωνε 
το ελληνικό ανφάν γκατέ του Παρισιού, στον πέ- 
µπτο χρόνο της ελληνικής χούντας: Γιάννης Τσα- 
ρούχης, Ειρήνη Παππά και φυσικά την υπόλοιπη 
µπάντα: Τον Αρτέµη Ρούσσο στα φωνητικά, που 
τον φώναζαν Ντέµη, τον Silver Κουλούρη στην 
κιθάρα και τον Λουκά Σιδερά στα τύµπανα.



[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 20 Φεβρουαρίου 2020, 
οι Villagers of Ioannina 
City έδιναν το τελευταίο 
μεγάλο live στα Γιάννε-

να, πριν ξεκινήσει η υπερδιετής 
πανδημική περιπέτεια, οι κα-
ραντίνες και τα αναγκαία, αλλά 
«ημίμετρα», σε ό,τι αφορά το ρο-
κενρόλ και τα live του.
Μια μικρή υπενθύμιση για το τι 
είχε γίνει εκείνη τη βραδιά (από 
τις τελευταίες «ανέμελες») θα 
βρείτε εδώ.
Η συνέχεια ήταν γνωστή: για δύο 
καλοκαίρια τα μεγάλα open air 
φεστιβάλ, ένα από τα πιο σημα-
ντικά πολιτιστικά προϊόντα της 
Ελλάδας, δεν έγιναν ή περιορί-
στηκαν σε ακουστικά σετ, μικρό-
τερα κοινά κ.λπ.
Φέτος, τα φεστιβάλ επιστρέφουν 
και κυριολεκτικά, το καλοκαίρι 
του 2022 είναι γεμάτο με μεγά-
λα, ενδιαφέροντα, θρυλικά, νέα, 
παλιά, δημοφιλή, εστέτ και ό,τι 
άλλο είδος θέλετε, ονόματα.
Ένα bill όμως συγκεντρώνει με-
γαλύτερο ενδιαφέρον: το Athens 
Rocks στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, 
προμηνύει βραδιά ιρλανδέζι-
κου μπαρ, με μπόλικη δόση από 
ηπειρώτικο post stoner-pro-

gressive καθώς και… weapon-
ized funk που λέει και ένας ροκ 
προφήτης.
Το φεστιβάλ στις 13 Ιουνίου έχει 
τους Villagers που επιστρέφουν 
στα μεγάλα, ανοιχτά, καλοκαιρι-

νά live, μετά το «ακουστικό διά-
λειμμα» του περασμένου καλο-
καιριού, που το είδαμε και στην 
ΕΗΜ. 
Έχει όμως και τους Fundracar που 
σιγά σιγά γίνονται συνώνυμο των 

τρομερών live εμφανίσεων, με κλί-
μακες και ταχύτητες που κυμαίνο-
νται από το στιβαρό ροκ, μέχρι το 
πανκ, τη ρέγγε και ένα renegade 
funk που είναι όλα τα λεφτά.
Το άλλο 50% του live είναι ιρ-
λανδέζικο: οι Rumjacks που ήρ-
θαν και αυτοί «ακουστικοί» στη 
Δωδώνη πέρυσι, που είναι μεν 
Αυστραλοί, αλλά όπως λέει και 
ένας φίλος «παντού υπάρχει ένα 
ιρλανδέζικο μπαρ» και φυσικά, 
οι Dropkick Murphys.
Η πλέον αγαπημένη μπάντα του 
ελληνικού κοινού, ενός από τα 
λίγα ανά τον κόσμο που μπορεί 
απνευστί να σου πει πέντε ονό-
ματα celtic punk συγκροτημά-
των, έρχεται από το σημείο του 
πλανήτη με τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση irish people, 

μετά το Μπέλφαστ: τη μητροπο-
λιτική Βοστώνη και συγκεκριμέ-
να το Κουίνσι. Τόσο Ιρλανδοί όσο 
και ο Τζέιμς Τζόις, σχεδόν όσο 
μελωδικοί, όσο και ο Ρόρι (ένας 
είναι ο Ρόρι…), πολύ ζόρικοι, όσο 
και οι Ramones, τόσο ταξικοί, 
όσο και οι Clash. Ο Κεν Κέισι, ο 
βασικός πυλώνας τους έχει γρά-
ψει μέχρι και κομμάτι για τον 
παππού του, Τζον Κέλι, ο οποίος 
ήταν εργάτης και συνδικαλιστής: 
Boys in the docks, αν το έχετε 
ακουστά.
Εν ολίγοις, το Athens Rocks 
φέτος έχει όλα εκείνα που «φω-
νάζουν» ότι φέτος, του Αγίου 
Πνεύματος, η έννοια του συναυ-
λιακού πάρτι θα λάβει σάρκα, 
οστά και νότες, στο Μαρούσι.
Εισιτήρια διατίθενται εδώ
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Από τα Γιάννενα στον κόσμο 
και… σε ένα ιρλανδέζικο μπαρ
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