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Αρβανιτάκη, Βιτάλη, 
Δάκης και λοιποί 
στα Γιάννενα
ΤΟ STAGE ανακοίνωσε το πρόγραμμα συναυλιών 
για τον Δεκέμβριο
https://typos-i.gr/article/arbanitakh-bitalh-
dakhs-kai-loipoi-sta-giannena

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε, ήταν οι εξής:

Η Σκάλα με τα πολλά 
πρόσωπα
ΤΟ 1953, ο Δημήτρης Χατζής εκδίδει για πρώτη 
φορά «Το τέλος της μικρής μας πόλης», μια συλλογή 
διηγημάτων που έχει «σημαδέψει» τα Γιάννενα. Στα 
διηγήματά του, ο γιαννιώτης συγγραφέας περιγρά-
φει έναν κόσμο που πεθαίνει και έναν κόσμο που 
προσπαθεί να ξαναγεννηθεί. Και σε αυτούς τους 
κόσμους, με πρωταγωνιστές απλούς, καθημερινούς 
ανθρώπους, σημαντικά τοπόσημα της πόλης των 
Ιωαννίνων είναι εκεί. Όπως η Σκάλα.
https://typos-i.gr/article/h-skala-me-ta-polla-
proswpa

Ηθοποιοί κατά 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων
ΔΏΔΕΚΑ γιαννιώτες και γιαννιώτισσες ηθοποιοί 
υπογράφουν κείμενο διαμαρτυρίας, που απευθύνε-
ται στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων, 
που ξεκίνησε μια δημόσια αντιπαράθεση με ανταλ-
λαγή ανακοινώσεων.
https://typos-i.gr/article/h8opoioi-kata-dhpe8e-
iwanninwn
3. Θανατηφόρο τροχαίο στην Ανατολή
Ένας συμπολίτης έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο, στην 
Ανατολή, την περασμένη Τρίτη
https://typos-i.gr/article/8anathforo-troxaio-
sthn-anatolh

Μας ψάχνουνε στη Google;
Η GOOGLE ανακοίνωσε σήμερα τα πιο «ψαγμένα» θέματά 
της, με την ελληνική θεματολογία να είναι σχετικά… αναμενό-
μενη. Με τα Γιάννενα όμως, τι γίνεται;
https://typos-i.gr/article/mas-psaxnoyne-sth-google

https://typos-i.gr/article/arbanitakh-bitalh-dakhs-kai-loipoi-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/arbanitakh-bitalh-dakhs-kai-loipoi-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/h-skala-me-ta-polla-proswpa
https://typos-i.gr/article/h-skala-me-ta-polla-proswpa
https://typos-i.gr/article/h8opoioi-kata-dhpe8e-iwanninwn
https://typos-i.gr/article/h8opoioi-kata-dhpe8e-iwanninwn
https://typos-i.gr/article/8anathforo-troxaio-sthn-anatolh
https://typos-i.gr/article/8anathforo-troxaio-sthn-anatolh
https://typos-i.gr/article/mas-psaxnoyne-sth-google
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Έρχεται η ένατη (και 
τελευταία;) ταινία Star Wars
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Episode 4
A new hope

Η πρώτη ταινία που ξεκινάει
στη “µέση της ιστορίας”

Episode 5
The Empire strikes again

Episode 6
Return of the Jedi

Η τελευταία ταινία 
της πρώτης τριλογίας

Episode 1
Phantom Manace
Η πρώτη ταινία της
πρώτης “επανεκκίνησης”
και πρώτη στην ιστορική σειρά

Episode 2
Attack of the clones

Episode 3
Revenge of the Sith

Episode 7
The force awakens

Η πρώτη ταινία της
δεύτερης “επανεκκίνησης”

που συµβαίνει ιστορικά
µετά το Return of the Jedi Rogue 1

A Star Wars story
Η πρώτη “εµβόλιµη” ταινία

Episode 8
The Last Jedi

Solo-
A Star Wars Story

Episode 9
The rise of

the Skywalker

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
Η χρονική σειρά των ταινιών
του Πολέµου των Άστρων

Πηγή: typos-i.gr, starwars.fandom.com

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου κά-
νει πρεμιέρα η ένατη ταινία του 
έπους του Πολέμου των Άστρων. 
Πάνε ήδη 42 χρόνια από όταν ο 

Τζωρτζ Λούκας πυροδότησε τη μεγαλύ-
τερη κινηματογραφική μανία όλων των 
εποχών, η οποία εξελίχθηκε σε μια τερά-
στια, σχεδόν αυτονομημένη κινηματο-
γραφική βιομηχανία. 
Τώρα, στην εποχή των (ακόμα μεγαλύ-
τερων) συγκεντρώσεων κεφαλαίου, που 
όλο το «πακέτο» ανήκει πια στη Disney, 
το «εννιάπτυχο» φτάνει στο τέλος του, 
αλλά στην πραγματικότητα, το φραντσάιζ 
ετοιμάζεται να «ξεχειλώσει» την ιστορία 
προκειμένου να εκμεταλλευτεί την πα-
ραμικρή της πτυχή ή και να φτιάξει και 
άλλες.
Το 1977 λοιπόν, ο Τζορτζ Λούκας έφτια-
ξε το Star Wars, την ταινία που αρχικά 
δεν έπεισε ιδιαίτερα τη σινε-βιομηχανία, 
αλλά στη συνέχεια, τη διέψευσε πανηγυ-
ρικά. 
Ο Βασίλης Ραφαηλίδης, έγραφε στο 
«Βήμα», στις 6 Δεκεμβρίου του 1977: 
«Και παρά το γεγονός πως ο χώρος της 
ταινίας – το γαλαξιακό σύστημα – είναι 
ο ίδιος μ’ αυτόν των ταινιών «διαστημι-

κής επιστημονικής φαντασίας», το φιλμ 
είναι μια έξοχη σύνοψη όλων των λαϊκών 
χολιγουντιανών ειδών: του ουέστερν, του 
μελοδράματος, των ταινιών καταδίωξης, 
των πολεμικών φιλμ κ.λπ. Με τη διαφο-
ρά πως ο χώρος της δράσης έχει διαστα-
λεί μέχρι το άπειρο, ενώ οι ‘καλοί’ και οι 
‘κακοί’ – οι δικτάτορες που προσπαθούν 
να ελέγξουν το Σύμπαν και οι επαναστά-
τες που επιχειρούν επιτυχώς να επανα-
φέρουν τη Δημοκρατία, από την οποία, 
ωστόσο, δεν λείπουν οι παραμυθένιες 
πριγκίπισσες – είναι μυθικά όντα του 
‘γουέστ’ του Σύμπαντος : αξίζει να υπο-
γραμμιστεί εντελώς η άψογη χρήση των 
τρικ».
Τα «τρικ» έγιναν στην πορεία τα πανάκρι-
βα cgi’s, που όμως δεν εξασφάλιζαν πά-
ντα την καλλιτεχνική επιτυχία (αναζητεί-
στε για παράδειγμα, το δικαιολογημένο 
σε ένα βαθμό μένος των οπαδών για τα 
επεισόδια 1-3), ενώ η επανεκκίνηση του 
2015 έφερε την ιστορία σε άλλο επίπεδο, 
για να την οδηγήσει στο τέλος του «έπους 
Skywalker», την προσεχή Τετάρτη.
Παράλληλα όμως, εμφανίστηκαν και τα, 
κυρίως εμπορικά, παρακλάδια: Το Rogue 
1 ήταν μάλλον το καλύτερο Star Wars 
των τελευταίων χρόνων, ενώ το Solo 
ήταν από τα μετριότερα.

Ακόμα πιο πρόσφατα, το Mandalorian 
που έκανε πρεμιέρα πριν από ένα μήνα 
περίπου, είναι η πρώτη τηλεοπτική σειρά 
(εκτός από τα animations) και είναι εξαι-
ρετική. 
Η ιστορία είναι μια και αδιαίρετη, ακόμα. 
Η πιο συνηθισμένη χρονολόγηση, είναι 
τα γεγονότα πριν και μετά την καταστρο-
φή του πρώτου Death Star, στη (μεγαλει-
ώδη) μάχη του Γιάβιν.
Όλη η ιστορία των εννιά (συν 2) ταινιών, 
εκτυλίσσεται μέσα σε περίπου 70 χρόνια. 
Τόσα είναι από τα γεγονότα που οδήγησαν 
στην ανάδειξη του Παλπάτιν ως καγκε-
λάριου της Galactic Republic και την εμ-
φάνιση του τάγματος των Sith, που συμ-
βαίνει 32 χρόνια πριν τη μάχη του Γιάβιν, 
μέχρι 35 χρόνια μετά, που συμβαίνουν τα 
γεγονότα του Rise of the Skywalker. Ενη-
μερωτικά, το Rogue 1 συμβαίνει το «έτος 
μηδέν» και το Mandalorian, 10 χρόνια 
μετά τη μάχη. 
Φυσικά, υπάρχει και η… Machete order, 
ο τρόπος δηλαδή να δει κάποιος-α τις 
ταινίες με διαφορετική σειρά: A new 
Hope, The Empire Strikes Back, Attack 
of the Clones, Revenge of the Sith, 
Return of the Jedi, The Force awakens. 
To Phantom Menace δεν περιλαμβάνεται 
καν…

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΙΚΉ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΉΣ
Episode 1 Phantom Menace (1999)
Episode 2 Attack of the Clones (2002)
Episode 3 Revenge of the Sith (2005)
Episode 4 A new hope (1977)
Episode 5 Empire strikes back (1980)
Episode 6 Return of the Jedi (1983)
Episode 7 The force awakens (2015)

Rogue 1 A Star Wars story (2016)
Episode 8  The Last Jedi (2017)

Solo A Star Wars Story (2018)
Episode 9 The rise of the Skywalker (2019)

ΣΕΙΡΕΣ Mandalorian (2019)
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15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

SLEEPING BUGS 
ΣΤΟ BEATNIK
ΟΙ SLEEPING Bugs είναι μια θεσ-
σαλονικιώτικη μπάντα που παίζει 
Experimental Alternative/Indie Rock. 
Παίζουν στο Beatnik στις 21.30 (είσοδος 
6 ευρώ με μπύρα).

15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«ΓΑΒΓΙΣΜΑΤΑ» 
ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 
ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ
Ο ΣΤΑΘΗΣ Παναγιωτόπουλος πα-
ρουσιάζει το βιβλίο του «Γαβγίσματα» 
στο Δάσος των Ευχών, στο Ψυχαγωγικό 
Πάρκο Φρόντζου, στις 20.00,

16 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Ο ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» ΣΤΟ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ
ΣΤΟ ΦΟΎΑΓΙΕ του Πνευματικού 
Κέντρου, στις 19.00 θα παρουσιαστεί το 
παιδικό βιβλίο «Ο μάγειρας των επο-
χών» συνοδεία μουσικής και κουκλοθε-
άτρου

15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

Από τον Ρήγα στον Μπάιρον

15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Touch me if you can» την Κυριακή

Μια αυτοσχεδιαστική δράση-παρουσίαση με 
τίτλο «Touch me if you can» του Τμήματος 
Αυτοσχεδιασμού Ενηλίκων της διοργανώ-
νει η Σχολή Χορού του Πνευματικού Κέ-

ντρου Δήμου Ιωαννιτών.
H δράση είχε προγραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου. 
Λόγω όμως των καιρικών συνθηκών, η δράση θα γί-
νει την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, στις 13:30, στον πε-
ζόδρομο της Παπαδοπούλου και στον προαύλιο χώρο 
του αρχοντικού Πυρσινέλλα.
Περιγραφή: Ένα παιχνίδι αγκαλιών και επαφών, όπως 
προέκυψε μέσα από την εξέλιξη των μαθημάτων αυ-
τοσχεδιασμού. Πώς αγγίζουμε, τι σηματοδοτεί η αγκα-
λιά για τον καθένα από μας; Πόσο σημαντική είναι η 
επαφή στο «ξεκλείδωμα» και το «άνοιγμα» του νου και 
των σωμάτων; Πόσο χρόνο αποφασίζω να μείνω μαζί 
με ένα σώμα; Κι αν φύγω, η ενέργεια του αγγίγματος 
με ακολουθεί; Πώς κινούμαι όταν νιώθω ασφαλής, 

μαζί με άλλα σώματα ή αν απομακρυνθώ από αυτά; 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 

Α’ Μέρος 
Χορογραφία: Έλενα Ανδρεάδη 
Ερμηνεία: Ελένη Ασπρή, Δήμητρα Αντωνιάδη, Αρετή 
Γκιώκα, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Θωμάς Ζήσης, 
Βασίλης Κοψίδας 

Β’ Μέρος 
Ιδέα/Συντονισμός Δράσης και Εργαστηρίου : Ελεο-
νώρα Ηλία 
Συνοδεία Ακορντεόν: Σοφία Πατσιούρα 
Ερμηνεία: Δέσποινα Κυριαζή, Ελένη Ασπρή, Δήμη-
τρα Αντωνιάδη, Κατερίνα Παπουτσή, Αρετή Γκιώκα, 
Λώρα Γεροντή, Κωστής Τσιρούκης, Χρήστος Πανα-
γιωτόπουλος, Θωμάς Ζήσης, Αριάδνη Καραγιαννίδου

Tα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης έχει ξεκινήσει να γιορτάσει ήδη η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Στο πνεύμα 
του εορτασμού, η Εφορεία εγκαινιάζει την περι-

οδική έκθεση με τίτλο «Ο καιρός της Επανάστασης. Τα 
Γιάννενα από τον Ρήγα στον Byron» σήμερα Κυριακή 15 
Δεκεμβρίου, στις 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών εκδη-
λώσεων «Δημήτριος Κωνστάντιος» στο Ιτς Καλέ, στο Κά-
στρο των Ιωαννίνων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκθεση απο-
σκοπεί στο να αποδώσει το πνευματικό, κοινωνικό και 
καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της προεπαναστατικής και της 
επαναστατικής περιόδου της πόλης των Ιωαννίνων και 
της ευρύτερης περιοχής μέσω εποπτικού υλικού. Ιδιαί-
τερη έμφαση δίνεται σε προεξέχουσες προσωπικότητες 
της εποχής, όπως ο Ρήγας και ο Λόρδος Βύρων με άμεσες 
αναφορές στον Ελληνικό Διαφωτισμό, στους ευρωπαίους 
περιηγητές και τους ηπειρώτες ευεργέτες. Εμβληματικά 
έργα ιδιαίτερα συμβολικού χαρακτήρα της εποχής, όπως 
η Χάρτα του Ρήγα (αντίγραφο Καπεσόβου) και το έργο 
του Λόρδου Βύρωνα Child Harold΄ς Pilgrimage (1812), 

που συνδέουν την Ήπειρο και τη Δωδώνη των προεπα-
ναστατικών χρόνων με τα τεκταινόμενα της εποχής, απο-
τελούν βασικούς άξονες της εν λόγω έκθεσης.
Πρόσωπα όπως ο Δημήτριος Νικολίδης, ο Αλέξιος Νού-
τσος, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο 
Αθανάσιος Ψαλίδας, ο Αλή Πασάς, οι Ζωσιμάδες, συμ-
μετείχαν στη ροή γεγονότων και συμβάντων, τα οποία 
διαμορφώθηκαν τόσο από τη στρωματογραφία της αρ-
χαιότητας όσο και από τις θεμελιώδεις παραδόσεις του 
Βυζαντίου και των νεότερων ευρωπαϊκών κινημάτων, 
όπως οι διεκδικήσεις των δικαιωμάτων του ατόμου για 
παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία. 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων διοργανώνει την έκθεση αυτή 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τη Ζωσιμαία 
Βιβλιοθήκη, τους Δήμους Ιωαννίνων, Ζίτσας, Ζαγορίου, 
Δωδώνης, την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, το Ίδρυ-
μα Ακτία Νικόπολις, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων, την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπου-
δών, την Εταιρεία Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ιωαννίνων και άλλους φορείς και συλλέκτες της πόλης.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021.
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16 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

Minima, 
μια 
εκδοτική 
σειρά

To Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου 
Ιωαννιτών και 
το Μορφωτικό 

Ίδρυμα της Εθνικής 
Τράπεζας (Μ.Ι.Ε.Τ.) 
παρουσιάζουν τέσσερα 
βιβλία από την εκδο-
τική σειρά minima τη 
Δευτέρα 16 Δεκεμβρί-
ου, ώρα 20:00, στον 
Πολιτιστικό Πολυχώρο 
«Δημ. Χατζής» στα πα-
λιά σφαγεία.
Ο Σταύρος Ζουμπου-
λάκης, συγγραφέας 
και πρόεδρος του εφο-
ρευτικού συμβουλίου 
της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης, θα παρουσιάσει 
τα βιβλία Η δόξα των 
σιδηροδρόμων   του 
Tony Junt και Η συμ-
μετοχή μας σ´ αυτόν 
τον πόλεμο του Hans 
Jonas και ο Διονύσης 
Καψάλης, ποιητής και 
διευθυντής του ΜΙΕΤ, 
τα βιβλία Ο Σαίξπηρ 
σήμερα του Stephen 
Greenblatt και Ο ξένος 
- Δύο δοκίμια για την 
εξορία του Richard 
Sennett.
Η είσοδος για το κοινό 
είναι ελεύθερη.
Η σειρά minima του 
ΜΙΕΤ περιλαμβάνει 
σύντομα δοκίμια από 
το ευρύ θεματικό πεδίο 
των Επιστημών του 
Ανθρώπου. Φιλοδοξία 
της είναι να επαληθεύ-
σει την ιδέα που ενέ-
πνευσε τον σχεδιασμό 
της: το μικρό μέγεθος 
ενός κειμένου όχι μό-
νον δεν αποκλείει, 
αλλά μπορεί κάλλιστα 
να συμβαδίζει με την 
ξεχωριστή αξία του, το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
του, τη σημασία του 
για τους μελετητές και 
για το ευρύτερο ανα-
γνωστικό κοινό.

15-16 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Lady Bird» από την «Εξαύδα»

Το κινηματογραφικό αφιέρωμά του με τίτλο «Ιστορίες ενηλικίωσης» 
συνεχίζει το καλλιτεχνικό σωματείο Ιωαννίνων «Εξαύδα». Στις 15 
και 16 Δεκεμβρίου, στις 20:15, θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία 
της Γκρέτα Γκέργουιγκ «Lady Bird», στο θεατράκι του σωματείου 

(Κουντουριώτη 31, οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ, τηλ. 6945377240).
Η υπόθεση: Η Κριστίν είναι 17 χρονών. Μισεί το Σακραμέντο. Θέλει να την 
αποκαλούν Lady Bird και θέλει να «πετάξει» μακριά, σε ένα κολέγιο της 
Νέας Υόρκης. Μακριά από τη μιζέρια της οικονομικής κρίσης που βιώνει η 
οικογένειά της, μακριά από μια μάνα που της στερεί την αγάπη, μακριά από 
καθετί που γεμίζει άδοξα την καθημερινότητά της.
Πρωταγωνιστούν: Σίρσα Ρόναν, Λόρι Μέτκλαφ, Μπίνι Φέλντστιν, Τίμοθι Σα-
λαμέ, Τρέισι Λιτς.

15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Ένας χωρισμός» του Φαραντί 
στα παλιά σφαγεία

Οι «Κυριακές στο πανί» και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαν-
νιτών προβάλλουν την ιρανική ταινία «Ένας χωρισμός» του Ασγκάρ 
Φαραντί σήμερα Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτι-
στικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, με είσοδο 

ελεύθερη.
Το φιλμ αυτό έχει κερδίσει το όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. «Πρόκειται για 
ένα δυνατό και νευρώδες κοινωνικό δράμα που εξελίσσεται στη σύγχρονη 
Τεχεράνη… Μια κατ’ εξοχήν ταινία χαρακτήρων με γρήγορο και σφιχτοδεμέ-
νο μοντάζ, εξαιρετικές ερμηνείες (η κόρη του σκηνοθέτη είναι και η κόρη 
του φιλμ) που κινδύνεψε να μη πραγματοποιηθεί ποτέ καθότι ο Φαραντί 
εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξη του στους αντιδραστικούς κινηματο-
γραφιστές Μοζέν Μακμάλμπαφ και Τζαφάρ Παναχί, ο πρώτος εξόριστος και 
ο δεύτερος σε κατ’ οίκον περιορισμό εκείνη την εποχή, ερχόμενος σε ρήξη 
με το καθεστώς» όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.
Η υπόθεση: Η Σιμίν και ο Ναντέρ οδεύουν προς το διαζύγιο καθώς η Σιμίν 
θέλει να φύγουν από την χώρα μαζί με την έφηβη κόρη τους προς αναζή-
τηση ενός περιβάλλοντος πιο απελευθερωμένου. Ο Ναντέρ φροντίζει τον 
πατέρα του που πάσχει από Αλτσχάιμερ και αρνείται οποιαδήποτε αλλαγή. 
Ταυτόχρονα λόγω μιας παρεξήγησης μπλέκει σε περιπέτεια και με την έγκυο 
Ραζιέ που φροντίζει τον πατέρα του και που, άθελά της, τον υποδεικνύει ως 
υπαίτιο για την αποβολή του μωρού της.

19 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

LIA HIDE 
ΣΤΟ CASTILLO
Η LIA HIDE (Λία Γεωργακο-
πούλου) γεννήθηκε, ζει και ερ-
γάζεται στην Αθήνα. Συνθέτει, 
γράφει μουσική, τραγουδάει 
και παίζει και πιάνο. Παίζει 
στο Castillo, στις 22.00.

20 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΤΟΥ ISM
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ 20 
Δεκεμβρίου το ISM διοργα-
νώνει σεμινάριο στο Castillo 
(20.30) και κατόπιν, live, με 
τον Μπάμπη Τυρόπουλο και 
τον Κώστα Μαγγίνα. 

21 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

ΟΙ BLISS 
ΣΤΟ CASTILLO
ΟΙ BLISS έρχονται από τη 
Θεσσαλονίκη για ένα live στο 
Castillo, στις 22.00

21 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

ELECTRO 
VAMPIRES ΣΤΟ 
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΟΙ ELECTRO Vampires πα-
ρουσιάζουν το δεύτερο δίσκο 
τους στο Θυμωμένο Πορ-
τραίτο, στις 21 Δεκεμβρίου 
στις 21.00. Είσοδος 5 ευρώ.

21 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
ΣΤΟ STAGE
Η ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ Αρβανιτάκη 
έρχεται στο Stage, για μια 
μουσική παράσταση. Γενική εί-
σοδος 15 ευρώ, προπώληση 
13 ευρώ (Giorgio στοά Ορ-
φέα, Vision of Sound Ν. Ζέρβα 
78 Look Soko Παραλίμνιο).
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η δεύτερη σεζόν του, μπορεί να 
μην έχει την παγερή υποβλητι-
κότητα της πρώτης, είναι όμως 
και αυτή καλή.

Καταρχάς, το Terror:Infamy συγκατα-
λέγεται στην κατηγορία «θεματική True 
Detective», δηλαδή σειρές που έχουν 
αυτοτελείς περιόδους και κάθε μια, κα-
ταπιάνεται με διαφορετικούς χαρακτήρες, 
σε διαφορετικές περιόδους και διαφορετι-
κά αντικείμενα.
Η πρώτη σημαντική έκπληξη λοιπόν 
του φετινού Terror, είναι ότι ασχολείται 
με τους Αμερικανογιαπωνέζους και τα 
παιδιά τους, τους Νίσεϊ (δεύτερη γενιά), 
σε μια ιστορική καμπή που οι ΗΠΑ τους 
έβαλαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Μετά την επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ 
Χάρμπορ και την είσοδο των ΗΠΑ στο πο-

λεμικό θέατρο, η κυβέρνηση Ρούσβελτ, 
παρά τη γενικά φιλελεύθερη πολιτική 
της, αποφάσισε να μαζέψει τους Γιαπω-
νέζους μετανάστες και τις οικογένειές 
τους και να τους μετεγκαταστήσει σε 
κλειστά στρατόπεδα. Αν σας θυμίζει κάτι 
τους σημερινούς πρόσφυγες, καλώς σας 
το θυμίζει.
Οι Γιαπωνέζοι της Δυτικής Ακτής λοιπόν, 
εκτοπίστηκαν για λόγους «εθνικής ασφά-
λειας», από το φόβο δηλαδή ότι θα στή-
ριζαν την Ιαπωνία σε μια ενδεχόμενη ει-
σβολή της στις ΗΠΑ. Η μεταχείρισή τους 
ήταν από μέτρια ως κακή και αρκετοί εξ 
αυτών, όταν επέστρεψαν στα σπίτια τους, 
τα βρήκαν απαλλοτριωμένα από τις πολι-
τειακές κυβερνήσεις. 
Το Terror: Infamy εκτυλίσσεται αρχικά 
στη νήσο Τέρμιναλ, στην Καλιφόρνια, 
όπου μια κοινωνία Αμερικανογιαπω-
νέζων πρώτης και δεύτερης γενιάς κα-

τατρύχεται από ένα «γιούρεϊ», ένα κακό 
πνεύμα που ζητάει εκδίκηση. 
Εκτός από το ενδιαφέρον ιστορικό σκηνι-
κό, που ακολουθεί τους Γιαπωνέζους σε 
όλη τους την περιπέτεια, μέχρι τα ανώτα-
τα δικαστήρια των ΗΠΑ να αποφανθούν 
ότι εκτοπίστηκαν και κρατούνταν άδικα, 
υπάρχει και μια ατμόσφαιρα που το άπω 
ανατολικό σινεμά αιχμαλωτίζει με τρομε-
ρό τρόπο: Ο τρόμος. 
Χρησιμοποιώντας τις «βασικές αρχές» 
του Japanese gore, η σειρά περνάει από 
το ιστορικό και το πραγματικό, στο φα-
ντασιακό. Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί και 
αυτή την «εισβολή» της πολύ επιτυχη-
μένης συνταγής των κορεάτικων και 
γιαπωνέζικων ταινιών τρόμου της προη-
γούμενης δεκαετίας, στην τηλεόραση (βλ. 
Κingdom). 
Η ιστορία, μόνιμα καταδιωκτική για τους 
ήρωες, είτε από φαντάσματα είτε από 

την ίδια την αμερικάνικη κοινωνία, εκτυ-
λίσσεται σε δέκα επεισόδια. Στο τέλος, 
υπάρχει η αφιέρωση σε όλους εκείνους 
και εκείνες που πέρασαν ένα κομμάτι της 
ζωής τους στα στρατόπεδα και έπειτα, 
υποχρεώθηκαν να ξεκινήσουν από την 
αρχή, αλλά και εκείνους που υπηρέτησαν 
στο 442ο Σύνταγμα, το οποίο αποτελού-
σαν σχεδόν αποκλειστικά Νίσεϊ.
Η σειρά δεν «χαρίζεται» ούτε στη χρήση 
της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, βά-
ζοντας τους Ιάπωνες των ΗΠΑ στη μέση 
δύο τραγωδιών.
Ένας ακόμα λόγος για να δει κανείς το 
Terror: Infamy, είναι ο… μίστερ Σούλου. 
Ο μεγάλος Τζωρτζ Τακέι ή αλλιώς, πηδα-
λιούχος Χικάρου Σούλου του Σταρ Τρεκ, 
κρατάει ένα συμπρωταγωνιστικό ρόλο. 
Λεπτομέρεια: Ο ίδιος ο Τακέι έζησε σε ένα 
από τα στρατόπεδα του Β’ Παγκοσμίου, 
στη λίμνη Τούλι της Καλιφόρνια…

ΤΡΟΜΟΣ, Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: TERROR INFAMY

Η πρώτη σεζόν του «Terror» ήταν υποβλητική, τρομακτική 
και γενικώς, συγκλονιστική. Σίγουρα, μια από τις καλύτερες τ

ηλεοπτικές σειρές που έχουν εμφανιστεί στη μικρομέγαλη οθόνη.

Η δεύτερη, 
πολύ καλή 
σεζόν 
της σειράς
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 14 Δεκεμβρίου του 1979, χτύπησε το τη-
λέφωνο και ήταν το Λονδίνο.
Μια από τις μεγαλύτερες εκρήξεις στην 
ιστορία της μουσικής, καταγράφηκε εκείνη 

τη μέρα, όταν οι Clash έβγαλαν το τρίτο κατά σειρά 
άλμπουμ τους, σαράντα χρόνια πριν.
Σήμερα, η επέτειος της τεσσερακονταετίας συμπί-
πτει με μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές μεταβά-
σεις στη Βρετανία, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. 
Σίγουρα, οι Clash θα είχαν αρκετά να «χώσουν» 
στον Μπόρις, αλλά ενδεχομένως και στον Κόρ-
μπιν…
Οι Clash το 1979 ήταν ήδη γνωστοί και ζόρικοι, μια 
συνειδητοποιημένη πανκ μπάντα με πολιτικό στίχο 
και όχι γενικό, μοδάτο σιχτίρι στο οποίο επιδίδο-
νταν άριστα οι Sex Pistols.
Εκείνος ο Δεκέμβριος ήταν το επιστέγασμα έξι πε-

ρίπου εβδομάδων ηχογραφήσεων της τετραμελούς 
μπάντας προλεταρίων στα Wessex Studios.
Χωρίς πολλά-πολλά, η μπάντα έγραψε πολλά από 
τα τραγούδια του δίσκου στη δεύτερη, το πολύ 
εκτέλεσή τους, γιατί έτσι και αλλιώς, δεν ήθελαν 
και παραπάνω.
Ανάμεσά τους, εκτός από το υπερκλασικό ομώνυ-
μο, μερικές από τις λαμπρότερες στιγμές του χωρίς 
περιστροφές ροκ εν ρολ, με επιστέγασμα το Brand 
New Cadillac. Αυτό ήταν και το πρώτο τραγούδι 
που γράφτηκε σε μάστερ, παρότι αρχικά ήταν το… 
ζέσταμα της μπάντας.
Ο δίσκος δεν έχει ούτε ένα κομμάτι που να μειο-
νεκτεί, κατόρθωμα που δεν το έχουν στο παλμαρέ 
τους μπάντες με μεγαλύτερες μουσικές περγα-
μηνές από τους Clash: Clampdown, Lost in the 
supermarket, Guns of Brixton, Death or Glory, 
Spanish Bombs, αλλά και οι Τζίμι/Ρούντι, το Train 
in Vain… Όλα τους προσφέρονται για ελεγείες.

Οι Clash όμως δεν ήταν ελεγειακοί τύποι. Ήταν 
πρώην (και νυν) φτωχοδιάβολοι, αταίριαστοι, ταξι-
τζήδες, λιμενεργάτες, ψιλοϋπόδικοι που αποφάσι-
σαν ότι δεν τους φτάνει ένα πάιντ κάθε βράδυ και 
μερικά μπινελίκια με την αστυνομία.
Φέτος λοιπόν, το London Calling έγινε 40. Και αυτά 
που λέει, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. 

Έχετε κλήση από 
το Λονδίνο

ΤΟ LONDON CALLING ΕΓΊΝΕ 40 ΕΤΏΝ
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Kάθε χρόνο στις 12 Δεκεμβρίου 
η Ιταλία με συγκίνηση αναπο-
λεί κι αναθεματίζει ένα από τα 
τραγικότερα γεγονότα, το οποίο, 

σύμφωνα με τα σημερινά αφιερώμα-
τα στον Τύπο, θεωρείται πως σημάδεψε 
ανεξίτηλα τη μεταπολεμική της ιστορία 
στον αιώνα που πέρασε, και το οποίο στις 
σημερινές συνθήκες αναβίωσης της τρο-
μοκρατίας και της ανόδου της ακροδεξιάς 
αποκτά συμπληρωματικό συμβολικό χα-
ρακτήρα. 
Η πολυαίμακτη έκρηξη της 12ης Δεκεμ-
βρίου 1969, στις 16:37 στην Αγροτική Τρά-
πεζα της Πιάτσα Φοντάνα του Μιλάνου, 
που στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους, 
ακόμη δεν έχει δικαιώσει τα θύματά της. 
Τα θύματα κι η κοινή γνώμη της Ιταλίας 
ακόμη δεν έχουν δει να τιμωρούνται οι 
δράστες της ειδεχθούς αυτής επίθεσης, 
μολονότι είναι πλέον ηλίου φαεινότερο 
από ποιον (νεοφασιστικό) χώρο προέρχο-
νταν οι εκτελεστές της και πως οργανώ-
θηκε και από ποιους ηθικούς αυτουργούς.
Σύμφωνα με τους ιστορικούς και τον 
Τύπο, αυτή η βομβιστική επίθεση «ήταν 
η απαρχή της "πολιτικής της έντασης" οι-
κοδομημένη πάνω στις βόμβες, στις επι-
θέσεις σε τρένα και σε συνδικαλιστικές 
συνεδριάσεις. Το επεισόδιο της Πιάτσα 
Φοντάνα, και ό,τι επακολούθησε -ιδίως με 
την «αυτοκτόνηση» του «υπόπτου» αναρ-
χοσυνδικαλιστή Τζουζέπε Πινέλι μέσα 
στο αστυνομικό τμήμα, ένα επεισόδιο που 
ενέπνευσε τον μεγάλο θεατράνθρωπο 
Ντάριο Φο να γράψει το μεγαλειώδες «Ο 
τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού»- απο-
τελεί ένα δείγμα πως διαχειρίστηκε το 
τότε ιταλικό καθεστώς, την ευρύτατη κι-
νητοποίηση και τις απεργίες που από τον 
Σεπτέμβριο συγκλόνιζαν την Ιταλία με αι-
τήματα τις κλαδικές συμβάσεις και καλύ-
τερες συνθήκες εργασίας κι ασφάλισης.
Η δολιοφθορά των κινητοποιήσεων, όπως 
έχουν βεβαιώσει πλέον όλες οι ενδείξεις, 
στήθηκε με τη συμβολή των μυστικών 
υπηρεσιών, και την πανταχού παρούσα 
στην ψυχροπολεμική εκείνη εποχή CIA 
(με τις διάφορες επιχειρήσεις της Gladio, 
που είχε απλώσει και τα παρακλάδια της 
και στην Ελλάδα των Συνταγματαρχών).

ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ ΑΚΡΑΊΏΝ 
ΦΑΣΊΣΤΊΚΏΝ ΣΤΟΊΧΕΊΏΝ

Η στρατηγική της έντασης είχε ως κύριο 

μέλημα τον εξοπλισμό των ακραίων νε-
οφασιστικών στοιχείων, όπως της «Νέας 
Τάξης» (Ordine Nuovo) του Πίνο Ράουτι 
και την επιμελητειακή, πολιτική, επικοι-
νωνιακή τους συνδρομή στο να πραγμα-
τοποιούν ένοπλες προβοκάτσιες, τις οποί-
ες ο Τύπος και η κυβέρνηση απέδιδαν 
στην «κόκκινη τρομοκρατία».
Μέχρι κι ο τότε πρόεδρος της Ιταλικής 
Δημοκρατίας Τζουζέπε Σάραγκατ είχε επι-
στρατευθεί για να συκοφαντήσει τις αρι-
στερές οργανώσεις και το πρωτοποριακό 
συνδικαλιστικό και φοιτητικό κίνημα της 
εποχής. Παράδειγμα, η περίπτωση του 

τυχαίου θανάτου του αστυνομικού Αννα-
ρούμμα σε σύγκρουση δύο περιπολικών 
στην διάρκεια της καταστολής μίας από 
τις διαδηλώσεις των απεργών στις με-
γάλες κινητοποιήσεις του Σεπτεμβρίου 
–Δεκεμβρίου 1969, που όλος ο κρατικός 
μηχανισμός είχε σπεύσει να την αποδώ-
σει στο αριστερό κίνημα, εξαφανίζοντας 
το φιλμ γαλλικού συνεργείου τηλεόρασης 
που κατέγραφε το γεγονός.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες από την 
έκρηξη στην Πλατεία Φοντάνα, κι έως 
ότου αποδειχθεί η αυτουργία των νεο-
φασιστών και η πιθανή συνέργεια των 

κρατικών υπηρεσιών, είχε ξεκινήσει 
ένα πραγματικό πογκρόμ και κατασκευή 
υπόπτων -όπως αποδεικνύει η μεγάλη 
περιπέτεια του επίσης αναρχικού Πιέτρο 
Βαλπρέντα, που παρουσιάσθηκε ως ο φυ-
σικός αυτουργός της.
Τελικά, όχι μόνον η έκρηξη στην Πιάτσα 
Φοντάνα, αποδείχθηκε πως υπήρξε ορ-
γανωμένο σχέδιο κι εκτέλεση των νεο-
φασιστικών στοιχείων, αλλά επίσης και 
πολλές άλλες παρόμοιες ενέργειες, από 
τη δολοφονία αστυνομικών στο Φρίουλι 
κι αλλού, έως τη βομβιστική επίθεση στο 
σταθμό της Μπολόνια. Άλλωστε, είτε οι 
έρευνες, είτε τυχαία περιστατικά, τελικά 
επιβεβαίωσαν στο κύλισμα του χρόνου 
το πόσο ευσταθούσε το -επιστημονικής 
φαντασίας υπό άλλες συνθήκες-σενάριο 
για συνεργασία όλων αυτών των κύκλων, 
περιλαμβανομένης και της CIA: η σύλ-
ληψη το 1972 του «Νεοταξικού» Φράνκο 
Φρέντα κι η διαπίστωση ότι τα εκρηκτικά 
της έκρηξης προέρχονταν από τον κύκλο 
του, ή η απαγγελία κατηγοριών το 1998 
από τον Μιλανέζο δικαστή Γκουΐντο Σαλ-
βίνι κατά του Αμερικανού αξιωματικού 
Ντέιβιντ Κάρετ «σταθμάρχη της CIA» για 
στρατιωτική κατασκοπία και άμεση συμ-
μετοχή στα γεγονότα της Πιάτσα Φοντάνα.
Η επίθεση στην Πιάτσα Φοντάνα, παρά 
την μεθοδευμένη αποτυχία της δικαιοσύ-
νης να καταδικάσει τους εντοπισμένους 
ενόχους (Κάρλο Μαρία Μάτζι, Ντέλφο 
Τζόρτζι και Τζανκάρλο Ρονιόνι), συντηρεί 
την ανάγκη να υπάρξει κάποτε μία θαρ-
ραλέα αποτίμηση της ευθύνης που φέρει 
για τη δράση του εκείνην την εποχή ένας 
συγκεκριμένος χώρος -το νεοφασιστικο 
MSI- παρά την άφεση που προσπαθεί να 
του προσφέρει μέσω της λήθης και της 
συμμετοχής σε μία (πραγματική;) δημο-
κρατική διαδικασία ο μεταλλαγμένος 
πολιτικός επίγονός του, τα «Αδέλφια της 
Ιταλίας (FdI) και των λοιπών επιγόνων, 
που σήμερα συμμετέχουν (!) ως «κεντρο-
δεξιές» αποχρώσεις στις διάφορες κυ-
βερνήσεις (ακόμη και του Δημοκρατικού 
Κόμματος PD-πρώην ΚΚΙ), αλλά υπενθυ-
μίζει επίσης και τον πιθανό σκοτεινό ρόλο 
που μπορεί να παίξει ένα κράτος σε και-
ρούς κρίσης -όπως ήταν τότε ο Ψυχρός 
Πόλεμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, La Repubblica, 
Corriere della Sera, RaiNews.it, 

La Stampa, huffingtonpost.it

Ιταλία: 50 χρόνια από την βομβιστική 
επίθεση στην Πιάτσα Φοντάνα
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