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Αν σας αρέσει 
ο Τύπος, μπορείτε 
να τον στηρίξετε
Ο Τύπος Ιωαννίνων κλείνει 4 χρόνια 
ύπαρξης, έχοντας ήδη καταφέρει 
πράγματα που συνήθως χρειάζονται 
πολύ περισσότερο χρόνο. Οι συνθήκες, 
ειδικά λόγω της πανδημικής κρίσης, 
αλλάζουν και για να προσαρμοστούμε 
σε αυτές, μπήκαμε στο Patreon.
Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενί-
σχυσης δημιουργών», μέσω της οποί-
ας, ουσιαστικά μπορείτε να κάνετε μια 
μηνιαία συνδρομή στο typos-i.gr.
Εκτός από τη στήριξή τους, οι συν-
δρομητές-τριες θα έχουν πρόσβαση 
πριν από όλους σε βίντεο, ψηφιακές 
εκδόσεις, podcasts, αποκλειστικό 
υλικό, καθώς και άλλες μικρές ή 
μεγαλύτερες εκπλήξεις που ετοιμά-
ζουμε. Θα ενημερώνεστε σχετικά, είτε 
μέσω της πλατφόρμας, είτε μέσω του 
site και των λογαριασμών στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.
Μπορείτε να μπείτε εδώ και να 
κάνετε τη σχετική διαδικασία: https://
www.patreon.com/TyposI?fan_
landing=true
Επίσης, σε όποιο άρθρο βλέπετε αυτό 
το «κουμπάκι»:

θα μπορείτε να το πατάτε και να 
οδηγείστε σε κάποια από τις επιλογές 
συνδρομής.
Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε 
πολύ!
Πώς λειτουργεί το Patreon;
Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη 
συνδρομή, το Patreon «τραβάει» από 
το μέσο πληρωμής που δηλώσατε, το 
ποσό που δηλώσατε (4 ή 10 ευρώ συν 
24% ΦΠΑ).
Μπορείτε να διακόψετε όποτε θέλετε 
τη συνδρομή σας
Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε 
το μέσο με το οποίο θα πληρώνετε: 
Κάρτα ή Paypal
Στη διαδικασία εγγραφής, ενημερώ-
νεστε επίσης για την ημερομηνία στην 
οποία θα χρεώνεστε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί-
τε να μας ρωτήσετε: ioanninontypos@
gmail.com
Είναι μια απόλυτα ασφαλής πλατφόρ-
μα, τηρεί όλα τα πρωτόκολλα για τα 
προσωπικά δεδομένα και τις διαδι-
κτυακές συναλλαγές και έχει πλήθος 
συνδρομητών, στις σελίδες δημιουρ-
γών που φιλοξενεί. 



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
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Ζημιές σε ακτινίδια 
της Άρτας
ΜΕΓΑΛΕΣ είναι οι ζημιές σε καλλιέργειες ακτινι-
δίων και εσπεριδοειδών που σημειώθηκαν λόγω 
χαλαζόπτωσης στην Άρτα.
https://typos-i.gr/article/zhmies-se-aktinidia-ths-
artas

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Όχι ιδιαίτερα (έως
καθόλου) ασφαλές
ΤΟΝ ΚΙΝΔΎΝΟ ατυχήματος για ποδηλάτες και 
πεζούς επισημαίνει και μια ομάδα μαθητών του 
Εσπερινού ΓΕΛ Ιωαννίνων, οι «Εσπερινές Φωνές», 
που προσπαθούν να αναδείξουν όσα απασχολούν 
την καθημερινότητα της πόλης και το φυσικό περι-
βάλλον.
https://typos-i.gr/article/oxi-idiaitera-ews-ka8oloy-
asfales

Τα Γιάννενα του Θό-
δωρου Αγγελόπου-
λου, τότε και τώρα
Η ΙΔΕΑ, είναι να δούμε τη σημερινή εικόνα των 
Ιωαννίνων με «θραύσματα»  του παρελθόντος, μέσα 
από φωτογραφίες του σήμερα, στα σημεία που  τρα-
βήχτηκαν παλιότερες φωτογραφίες. 
https://typos-i.gr/article/sthn-odo-soytsoy-me-ton-
8iaso

Αποχαιρετισμός 
σε έναν ωραίο άνθρωπο
Ο ΦΑΝΗΣ Φωτιάδης, μέλος του σωματείου Οικοδό-
μων παλιότερα και του σωματείου Συνταξιούχων τα 
τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει πια..
https://typos-i.gr/article/syllhpsh-gia-perissoteroys-
pelates
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Ένα πάρκο 
που το διεκδικεί η Εκκλησία
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Εδώ και τρία χρόνια, η Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας διεκδικεί τον οικο-
δομήσιμο χαρακτήρα ενός ακινήτου 
της στα Γιάννενα. Αυτή τη φορά 

μέσω άσκησης προσφυγής κατά συγκεκρι-
μένης απόφασης του περιφερειάρχη Ηπεί-
ρου Αλέκου Καχριμάνη στην Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 
Το εν λόγω ακίνητο είναι όμως από τα πιο 
οικεία κομμάτια της πόλης των Ιωαννίνων, 
από τα σημεία αυτά που έχουν εντυπωθεί 
στη συνείδηση των Γιαννιωτών ως ένα πάρ-
κο πρασίνου και το οποίο συνδέεται άμεσα 
με το Κάστρο. 
Πρόκειται για το πάρκο στη συμβολή των 
οδών Διονυσίου Φιλοσόφου και Κων. Καρα-
μανλή, όπου έχουν στηθεί και δύο γλυπτά, 
με πιο γνωστό «Το δάκρυ για την Κυρά Φρο-
σύνη». Όντως, ο χώρος αυτός, έκτασης 1,7 
στρεμμάτων, δεν ανήκει ούτε στο Δημόσιο 
ούτε στον Δήμο Ιωαννιτών, αλλά στην Εκ-
κλησία, η οποία θέλει να ανεγείρει εκεί ένα 
τουριστικό περίπτερο…

Το ακίνητο είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία 
της Εκκλησίας με τη σύμβαση του 1952. Με 
τη «Σύμβαση περί εξαγοράς υπό του Δημο-
σίου κτημάτων της Εκκλησίας προς απο-
κατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και 
κτηνοτρόφων», η Εκκλησία της Ελλάδος 
παραχώρησε στο κράτος το 80% της αγροτι-
κής περιουσίας της με αντάλλαγμα να λάβει 
κάποια αστικά ακίνητα και μετρητά.
Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζή-
τημα, ο Δήμος Ιωαννιτών ξεκίνησε την προ-
σπάθεια να «δέσει» τον κοινόχρηστο-πράσι-
νο χαρακτήρα του χώρου, προκειμένου να 
αποφευχθεί η οποιαδήποτε οικοδόμηση, 
χωρίς να αμφισβητεί τα περί κυριότητας. Την 
ίδια άποψη με τον Δήμο συμμερίστηκαν και 
οι αρχαιολογικές υπηρεσίες των Ιωαννίνων, 
οι οποίες υπογράμμισαν τη σπουδαιότητά 
στην ανάδειξη του μνημειακού χαρακτήρα 
του Κάστρου. Η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε πά-
ντως τις σοβαρές ενστάσεις της, με το επι-
χείρημα ότι ο μνημειακός χαρακτήρας του 
Κάστρου προϋπήρχε της τροποποίησης του 
ρυμοτομικού σχεδίου που είχε γίνει με Βα-
σιλικό Διάταγμα το 1956 και όπου ο χώρος 

χαρακτηριζόταν ως χώρος ανέγερσης τουρι-
στικού περιπτέρου, επιφάνειας μικρότερης 
των 350 τ.μ.
Με αποφάσεις του το 2018, το δημοτικό συμ-
βούλιο Ιωαννίνων προχώρησε σε τροποποί-
ηση του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού 
σχεδίου και όρισε την επίμαχη έκταση ως 
ελεύθερο χώρο-αστικό πράσινο. Η ένσταση 
της Ιεράς Συνόδου δε που ακολούθησε, δεν 
έγινε αποδεκτή από το συμβούλιο. 
Τον Ιανουάριο του 2020, στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε απόφαση 
του περιφερειάρχη Ηπείρου για τροποποίη-
ση του ρυμοτομικού σχεδίου που επικυρώνει 
τον χαρακτηρισμό του ακινήτου ως ελεύθε-
ρο χώρο και αστικό πράσινο, μετά από ειση-
γήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
του ΣΥΠΟΘΑ Ιωαννίνων.
Κατά της απόφασης αυτής, η Ιερά Σύνοδος 
προσφεύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας 
την ακύρωσή της. Η οικονομική επιτροπή 
του Δήμου Ιωαννιτών, στην προ ημερών συ-
νεδρίασή της, αποφάσισε να ασκήσει παρέμ-
βαση υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το ακίνητο είναι 
από τα πιο οικεία 
κομμάτια της πόλης 
των Ιωαννίνων, από 
τα σημεία αυτά που 
έχουν εντυπωθεί 
στη συνείδηση των 
Γιαννιωτών ως ένα 
πάρκο πρασίνου και 
το οποίο συνδέεται 
άμεσα με το Κά-
στρο.
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Λίγες ημέρες απομένουν μέχρις 
ότου οι υποψήφιοι των φετινών 
Πανελλαδικών «ριχτούν στη 
μάχη» για μία από τις 77.970 

θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 
φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις θα διε-
ξαχθούν με αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, 
αλλά όχι μόνο εξαιτίας του κορονοϊού.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 
ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων 
θα κυμανθεί γύρω στις 100.000, κάτι που 
σημαίνει ότι 8 στους 10 υποψήφιους θα 
εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Για τους υποψήφιους που θα εξεταστούν 
με το νέο σύστημα -«σύστημα Γαβρόγλου»- 
που θα ισχύσει για πρώτη φορά φέτος (και 
πιθανότατα και τελευταία, εφόσον ψηφιστεί 
το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας), 
τα μαθήματα δεν θα έχουν συντελεστή βα-
ρύτητας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι της Ομά-
δας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών 
Σπουδών θα εξεταστούν στο μάθημα της 
Κοινωνιολογίας και όχι των Λατινικών.
Επιπλέον, οι συνθήκες στην εποχή μετά 
το lockdown εξαιτίας του Covid-19 επι-
τάσσουν αλλαγές και στη διεξαγωγή των 
εξετάσεων. Ήδη, η ημερομηνία έναρξης 

των Εξετάσεων έχει μετακινηθεί ημε-
ρολογιακά κατά μία εβδομάδα, σε σχέση 
με την καθιερωμένη, ενώ η ύλη σε όλα 
τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήμα-
τα έχει μειωθεί αναλογικά με την πρόο-
δο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδα-
σκαλία μέχρι τις 11 Μαρτίου, ημέρα που 
έκλεισαν τα σχολεία.

ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΕΣ ΌΙ 8 ΣΤΌΥΣ 10

Μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί το 
παζλ των αριθμών των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων 2020, καθώς «λείπει» ο ακρι-
βής αριθμός των υποψηφίων των ΕΠΑΛ. 
Το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει 
μόνο τον αριθμό των υποψηφίων των 
ΓΕΛ που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετά-
σεις, ο οποίος ανέρχεται στις 82.159 (ΓΕΛ, 
ημερήσια και εσπερινά, παλαιό και νέο 
σύστημα). Σύμφωνα με πληροφορίες του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ από το υπουργείο Παιδείας, ο 
αριθμός των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ 
θα κυμανθεί περίπου στις 18.000.
Αυτό σημαίνει ότι περίπου 100.000 θα εί-
ναι οι υποψήφιοι συνολικά που θα συμ-
μετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ο συνολικός 
αριθμός εισακτέων στις σχολές, στα τμή-
ματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 
Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έχει 
καθοριστεί στους 77.970 (αριθμός ίδιος με 
εκείνον της περυσινής χρονιάς), μπορεί 
να υπολογιστεί ότι περίπου οι 8 στους 10 
υποψηφίους θα είναι και επιτυχόντες.

ΌΙ ΝΕΌΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, η χρή-
ση μάσκας από τους υποψήφιους είναι 
προαιρετική, αλλά υποχρεωτική για τους 
επιτηρητές εκπαιδευτικούς στις αίθου-
σες. Ακόμη, σε κάθε αίθουσα εξέτασης θα 
πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου 
μεταξύ των υποψηφίων. Το ίδιο θα ισχύ-
ει και στους χώρους προετοιμασίας και 
στους χώρους εξέτασης των υποψηφίων 
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Οι αίθουσες θα αερίζονται με φυσικό τρό-
πο και η χρήση ανεμιστήρων θα απαγο-
ρεύεται.
Όπως ήδη ισχύει στο σχολικό περιβάλλον 

μετά την άρση του lockdown, θα πρέπει 
να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να 
τηρούνται οι οδηγίες καλής υγιεινής των 
χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού 
ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Ορ-
γανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Επίσης, 
τα εξεταστικά κέντρα θα τηρούν τους κα-
νόνες του ΕΟΔΥ και για την καθαριότητα.
Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά και 
κατά το χρονικό διάστημα που θα διενερ-
γούνται οι εξετάσεις.

ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

Οι Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 15 Ιουνίου 
για τα Γενικά Λύκεια και στις 16 Ιουνίου 
για τα Επαγγελματικά Λύκεια και θα ολο-
κληρωθούν στις 26/6 και 30/6 αντίστοιχα. 
Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδι-
κών μαθημάτων από 1 έως και 13 Ιουλί-
ου. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των 
Υγειονομικών Εξετάσεων και της Πρα-
κτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για 
εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισμού, έχει οριστεί 
από τις 29 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου.

Πανελλήνιες 
στην εποχή του κορονοϊού
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Νοέμβριος 1913, λίγους μήνες μετά 
την απελευθέρωση των Ιωαννί-
νων,  η πόλη προσδοκά σε ένα δι-
ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Οι προσδοκίες αυτές δεν σταμάτησαν ποτέ 
μέσα στον 20ο αιώνα, αλλά ούτε και στις αρ-
χές του 21ου αιώνα. 
Τα Γιάννενα και η Ήπειρος παραμένουν 
χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση με την υπό-
λοιπη χώρα και με την Ευρώπη, παρότι μια 
τέτοια υποδομή είναι η πιο κρίσιμη για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων. Οι περίφημοι σχε-
διασμοί από τη δεκαετία του ’90 για τις γραμ-
μές «Καλαμπάκα-Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα» 
και «Ιωάννινα-Αντίρριο», με έναν ενδεικτικό 
προϋπολογισμό γύρω στα 2 δις ευρώ, δεν 
προχώρησαν ποτέ. Κάποιες μελέτες όντως 
έγιναν, ενώ πολλά πολιτικά λόγια ακούστη-
καν. Τα τελευταία χρόνια, όλες οι κυβερνή-
σεις στέλνουν δε μηνύματα περί… «φαραω-
νικού έργου».
Το περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου, με 
πρόσφατη απόφασή του, ήρθε να υπενθυμί-
σει τους σχεδιασμούς του παρελθόντος και 
να διεκδικήσει το τρένο, αν και όχι πολύ θερ-
μά. Το όραμα σαν να έχει χαθεί…
Εν έτει λοιπόν 1913, όταν το όραμα ήταν δυ-
νατό, η εφημερίδα «Ήπειρος» έγραφε: «Παρά 
τη αρμοδία υπηρεσία, όπως ασφαλώς πλη-
ροφορούμεθα, κρατεί η γνώμη, όπως αμέ-

σως μετά την παραλιακήν γραμμήν, ήτις θα 
ενώση τους σιδηροδρόμους της Παλαιάς Ελ-
λάδος προς τους Μακεδονικούς, χαραχθή η 
σιδηροδρομική γραμμή Αδριατικής-Ιωαννί-
νων-Μετσόβου-Καλαμπάκας-Δεμερλή (σ.σ. 
Δεμερλή ίσον Σταυρός Φαρσάλων)».
Με τη διαμεσολάβηση των πολέμων, τα περί 
σιδηροδρόμου στην Ήπειρο σταμάτησαν να 
απασχολούν την τοπική κοινωνία. Τη δεκα-
ετία του ’20, όμως, το αίτημα επέστρεψε και 
έγινε επίμονο, ενώ διοργανώθηκαν και συλ-
λαλητήρια κυρίως από τον επιχειρηματικό 
και τον εμπορικό κόσμο. Την περίοδο εκεί-
νη, τα Γιάννενα επιδίωκαν να έχουν σιδη-
ροδρομική γραμμή με Καλαμπάκα κι όχι με 
Λαμία μέσω Άρτας και Καρπενησίου. Αυτή 
ήταν και η μεγάλη «μάχη» της εποχής, όπως 
προκύπτει από δημοσιεύματα του Τύπου. 
Αρχικά, τα Γιάννενα φάνηκε ότι κέρδιζαν τη 
μάχη έναντι της Αιτωλοακαρνανίας.
Το 1925, οι βουλευτές Ιωαννίνων έστει-
λαν τηλεγράφημα στον δήμαρχο της πόλης 
Γιώργο Σταυρίδη, στο οποίο ανέφεραν: «Δι-
απραγματεύσεις Σιδηροδρόμου προχωρού-
σιν ευοιώνως στοπ. Υπουργός διεβεβαίωσεν 
προσεχεστάτην υπογραφή συμβάσεως Σιδη-
ροδρόμου και οδών»… Όμως οι αντιδράσεις 
των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας ήταν 
μεγάλες, με την κυβέρνηση να αναβάλει την 
όλη υπόθεση.
Η υπόθεση «Ιωάννινα-Θεσσαλία ή Ιωάννι-
να-Λαμία» απασχόλησε και τα επόμενα χρό-

νια την τοπική κοινωνία, η οποία επέμεινε 
στη θέση της.
Το 1928, η εφημερίδα «Ελευθερία» επιχει-
ρηματολογούσε και πάλι υπέρ της σιδηρο-
δρομικής γραμμής Ιωαννίνων-Καλαμπάκας: 
«Πρόκειται περί της ανάγκης του ψωμιού του 
Ηπειρώτου, πώς δηλαδή να τώρχεται φτηνό-
τερο και να τώρχεται ασφαλώς, και πώς να 
συγκοινωνή ταχύτερον και ασφαλέστερον 
και με την Θεσσαλίαν και με τα Βαλκανικά 
Κράτη και αυτήν ακόμη την Ευρώπην… Αλλ’ 
εκτός όλων τούτων, άτινα συνηγορούν υπέρ 
της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμ-
μής Καλαμπάκας-Μετσόβου-Ιωαννίνων και 
λόγοι στρατιωτικοί σπουδαίοι έρχονται συ-
νεπίκουροι προς τα συμφέροντα των Ηπει-
ρωτών, διότι εν δεδομένη ανάγκη εξωτερι-
κού κινδύνου της Μακεδονίας, ο εν Ηπείρω 
στρατός δύναται να ευρεθή εντός εννέα 
ωρών εις την Λάρισσαν ενώ διά της Σιδη-
ροδρομικής Γραμμής Ιωαννίνων-Λαμίας θα 
απαιτηθή τετραπλάσιον χρονικό διάστημα, 
ήτοι 40 δηλαδή ώραι!». Τα επιχειρήματα της 
εποχής πολλά. Η Ήπειρος δεν κατάφερε να 
δει τρένο, ενώ ακόμα και τους αυτοκινητό-
δρομους άργησε πολύ να τους δει.

ΠΗΓΕΣ:
Εφημερίδα «Ήπειρος»
Κωστούλας Κων., «Επιχειρηματικές διαδρο-
μές στα προπολεμικά Γιάννινα (1900-1940)», 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων, 2010

Τρένο από το... 1913 

Τα επιχειρήματα της 
εποχής πολλά. Η 
Ήπειρος δεν κατά-
φερε να δει τρένο, 
ενώ ακόμα και τους 
αυτοκινητόδρομους 
άργησε πολύ να 
τους δει.
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Οι απίστευτες περιπέτειες 
του Ιντιάνα Τζόουνς 5, 
ο κορονοϊός και η πτώση 

Όταν το 2016 ανακοινώθηκε 
ότι το 2019 θα είναι έτοιμη η 
πέμπτη συνέχεια του Ιντιάνα 
Τζόουνς, πολλοί είχαν διερω-

τηθεί για την επιτυχία του δημοφιλούς 
κινηματογραφικού φραντσάιζ, καθώς η 
προηγούμενη ταινία (η τέταρτη) ήταν με-
τριότατη, αλλά και ότι όλοι οι βασικοί συ-
ντελεστές -Σπίλμπεργκ, Λούκας, Φορντ- 
είχαν περάσει τα 70 τους χρόνια.
Πριν 40 χρόνια, όταν ξεκίνησε η απίστευ-
τη επιτυχία των ταινιών με τον τυχοδιώ-
κτη αρχαιολόγο το 1981, όλοι ήταν στην 
ακμή της σταδιοδρομίας τους. Ο Τζορτζ 
Λούκας απολάμβανε τις επιτυχίες του 
«Πολέμου των Άστρων», μαζεύοντας πολ-
λές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ο 
Σπίλμπεργκ έμπαινε στο κάδρο με τους 

μεγάλους σκηνοθέτες, ανανεώνοντας το 
κινηματογραφικό σύμπαν για εκατομμύ-
ρια νέους σε όλο τον κόσμο, ενώ ο ανερ-
χόμενος Χάρισον Φορντ θα έκανε το μπαμ 
και θα του έδινε την ευκαιρία να πρωτα-
γωνιστήσει στο «Μπλέιντ Ράνερ».

ΑΝΑΒΌΛΉ ΣΤΉΝ ΑΝΑΒΌΛΉ

Έτσι, δώδεκα χρόνια μετά τον τέταρ-
το «Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του 
Κρυστάλλινου Κρανίου», μία αποτυχία για 
τα δεδομένα του Σπίλμπεργκ, και τέσσε-
ρα χρόνια μετά την ανακοίνωση για έναν 
ακόμη «Ίντι», ακόμη είναι άγνωστο πότε 
θα αρχίσουν τα γυρίσματα.
Ήδη, η Disney, που έχει αναλάβει την 
παραγωγή της ταινίας, μετά από ήδη 

δύο αναβολές, έχει μεταφέρει για το 2022 
την πρεμιέρα, λόγω κορονοϊού και μάλι-
στα για τις 22 Ιουλίου, αν και μάλλον η 
ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας 
μοιάζει πλέον με μαύρο χιούμορ.
Μπορεί να αγνοούμε πότε θα αρχίσουν 
τα γυρίσματα, αλλά έχουμε ορισμένα σί-
γουρα στοιχεία για την ταινία. Πρώτον, ο 
Λούκας εγκατέλειψε την παρέα, στραβώ-
νοντας από το σενάριο του Ντέιβιντ Κεπ. 
Αρχικά ο Σπίλμπεργκ είχε υποσχεθεί στον 
Φορντ, που θέλει να επιστρέψει, αν και 
πλησιάζει τα 80, στο ρόλο που τον έκανε 
διάσημο, ότι θα αναλάβει τη σκηνοθε-
σία, αλλά σύντομα την έκανε κι αυτός, 
παραχωρώντας τη θέση του στον Τζέιμς 
Μάνγκολντ του «Ford V Ferrari». Ωστόσο, 
θα παραμείνει στην παραγωγή της ταινί-

ας, αφού ακόμη και μία μέτρια αποδοχή 
της ταινίας, γνωρίζει ότι θα του αποφέρει 
πολλά εκατομμύρια δολάρια.
Φήμες, που σύντομα έγιναν βεβαιότητες, 
θέλουν τον Τζόναθαν Κάσνταν, γιο του 
φημισμένου σεναριογράφου Λόρενς Κά-
σνταν που είχε υπογράψει το σενάριο του 
πρώτου Ιντιάνα, να ξαναγράφει το σενά-
ριο, ενώ ο μόνος σίγουρος από τους συ-
ντελεστές είναι ο θρυλικός 88χρονος Τζον 
Γουίλιαμς, που θα αναλάβει τη μουσική 
επένδυση της ταινίας.
Με ευκαιρία τις περιπέτειες του τελευ-
ταίου Ιντιάνα Τζόουνς, ας θυμηθούμε την 
πορεία των προηγούμενων τεσσάρων 
ταινιών, που σκηνοθέτησε ο Στίβεν Σπίλ-
μπεργκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τζορτζ Λούκας, Στίβεν ΣπίλμπεργκΣτίβεν Σπίλμπεργκ
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Ο πέμπτος και ο... 
κορονοϊός
ΤΏΡΑ, περιμένοντας την πέμπτη συνέχεια 
του κινηματογραφικού φραντσάιζ όλα 
δείχνουν ότι δύσκολα θα υπάρξει ένα 
τέλος με το οποίο θα φύγει με το κεφάλι 
ψηλά ο Χάρισον Φορντ, ο πιο φανατικός 
για το γύρισμα της ταινίας. Πάντως, αν ο 
κορονοϊός ή τα προβλήματα της παρα-
γωγής σταθούν ανυπέρβλητα εμπόδια 
για την ολοκλήρωση του σχεδίου, μια 
καλή ιδέα είναι να γυριστεί ταινία για τις 
απίστευτες περιπέτειες ολοκλήρωσης 
του κινηματογραφικού φραντσάις, που θα 
αναδεικνύει και την κρίση στη βιομηχανία 
του Χόλιγουντ....

Ο πρώτος, 
ο κλασικός
ΤΟ 1981 ο δημιουργός των «Στενών Επαφών Τρίτου 
Τύπου» θα μας παρουσιάσει τον θρυλικό αρχαιολόγο 
που τα βάζει με τους Ναζί, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ 
και φτιάχνοντας έναν νέο κινηματογραφικό ήρωα που 
ήρθε για να μείνει. Ο Σπίλμπεργκ, πάνω στην αρχική 
ιδέα του Λούκας και το άψογο σενάριο του Κάσνταν θα 
στήσει με μοναδική μαεστρία μία από τις πιο επιτυ-
χημένες ψυχαγωγικές περιπέτειες όλων των εποχών, 
εκπλήσσοντας με την έμπνευσή του και τα κατορθώ-
ματα του ήρωά του, τον οποίο ερμήνευσε ιδανικά και 
με τρομερό κέφι ο Χάρισον Φορντ. Η ταινία έφερε στα 
ταμεία το 1981 πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια 
παγκοσμίως.

Ο δεύτερος...
ΤΟ 1984, ο Σπίλμπεργκ θα 
κάνει το σίκουελ του Ιντιάνα 
Τζόουνς, σαφώς κατώτερο από 
το αρχικό, βάζοντας και την 
επόμενη κυρία Σπίλμπεργκ, Κέιτ 
Κάπσοου δίπλα στον Χάρισον 
Φορντ. Η ταινία θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί άνιση, δίχως την 
έμπνευση της πρώτης αν και το 
πρώτο εικοσάλεπτο στο κινέζικο 
καμπαρέ -ένας φόρος τιμής 
στα μιούζικαλ της δεκαετίας 
του ‘30- ήταν εκπληκτικό και θα 
γράψει τη δική του ιστορία. Πά-
ντως έφερε ακόμη 335 εκατομ-
μύρια στους παραγωγούς.

Ο καλύτερος...
ΤΟ 1989, ο δαιμόνιος σκηνοθέτης θα μας χαρί-
σει ίσως την καλύτερη ταινία από τις τέσσερις 
που έχει γυρίσει με τον Ιντιάνα, ξαναβρίσκοντας 
την έμπνευσή του και ανανεώνοντας το μύθο 
του θρυλικού αρχαιολόγου, βάζοντας δίπλα του 
τον κινηματογραφικό του πατέρα, τον επιβλη-
τικό Σον Κόνερι. Τεράστια εμπορική επιτυχία 
που επανέφερε τον Σπίλμπεργκ στην κορυφή 
του ψυχαγωγικού κινηματογράφου, καθώς είχε 
αρχίσει να προσπαθεί για το πολυπόθητο Όσκαρ 
και την επιχείρηση γοητείας των μελών της 
Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Οι 
εισπράξεις ξεπέρασαν τα 470 εκατομμύρια.

Ο αποτυχημένος...

ΤΟ 2008, δυστυχώς υπήρξε η απομυθο-
ποίηση του Ιντιάνα Τζόουνς, σε μία αχρεί-
αστη συνέχεια, με την τέταρτη ταινία. Το 
πρόβλημα δεν ήταν τόσο το αμφιλεγό-
μενο στόρι, που παρέπεμπε σαφώς στις 
ψυχροπολεμικές ταινίες των δεκαετιών 
‘50 και ‘60, αλλά στο ισχνό σενάριο. Επι-
πλέον ο Φορντ είχε βαρύνει και η είσοδος 
του κινηματογραφικού του γιου (Σάια 
Λαμπέφ) δεν «πέρασε» στο κοινό. Μακράν 
η χειρότερη ταινία από τις τέσσερις, που 
δικαιολογημένα έμοιαζε με ένα άδοξο 
τέλος για τον Ιντιάνα Τζόουνς. Οι εισπρά-
ξεις έφτασαν τα 780 εκατομμύρια, αλλά 
και ο προϋπολογισμός της ταινίας είχε 
δεκαπλασιαστεί από την πρώτη ταινία 
φτάνοντας τα 185 εκατομμύρια δολάρια....



8|Τηλεόραση ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Αρμάντο Ιανούτσι είναι ένας ξεκαρδιστικός τύ-
πος. Ο σαρκασμός του ξεκινάει από το όνομά 
του, που πλήρες, είναι Αρμάντο Τζιοβάνι Ιανού-
τσι, αλλά είναι… Σκωτσέζος. 

Τώρα, ο Ιανούτσι με τις ναπολιτάνικες ρίζες, συστήνει το 
Avenue 5, που η υπόθεσή του θα μπορούσε να συνοψίζε-
ται στο «πώς θα πηγαίνατε μια κρουαζιέρα στο διάστημα, 

με 5.000 ηλίθιους» και όλα τα απίθανα, απρόοπτα, γκρο-
τέσκα και απρόβλεπτα που μπορεί να έχει μια πολυτελής 
και συνάμα φτηνιάρικη, κρουαζιέρα.
Ο πρώτος κύκλος της σειράς του HBO (δεν είναι η πρώτη 
φορά του Ιανούτσι εκεί, καθότι είχε φτιάξει και το Veep 
που κράτησε επτά σεζόν), περιλαμβάνει μπόλικες δόσεις 
σαρκασμού, στοιχεία μαύρης κωμωδίας και σάτιρας-πα-
κέτο: ο δημιουργός της δεν αφήνει ασχολίαστη, ούτε το 
βλαχομπαρόκ τουριστικό κεφάλαιο και τους ανόητους, 

πλην ζάπλουτους επιχειρηματίες, ούτε την επικοινω-
νιακή διαχείριση της πραγματικότητας, που στις μέρες 
μας είναι το παν, ούτε την ψυχολογία της μάζας και την 
ετοιμότητα να πειστεί με την τελευταία ανοησία που θα 
ακούσει από «υπεύθυνα» χείλη.
Μια διαστημική κρουαζιέρα λοιπόν, πηγαίνει… νότια που 
λένε και στις ΗΠΑ και βρίσκεται να πλέει χωρίς ορατό 
μέλλον, στο διάστημα.  
Κεντρική θέση σε όλα αυτά παίζει ο Χιού Λώρι, ο κα-
πετάνιος του διαστημικού κρουαζιερόπλοιου, που όταν 
χάνει την ψυχραιμία του, γίνεται ξανά Άγγλος. Ο Λώρι 
είναι μεγάλη φυσιογνωμία και καταφέρνει να κρατάει 
πάνω από το μέσο όρο ακόμα και μέτριες παραγωγές. Το 
Avenue 5 δεν είναι μέτριο, είναι σίγουρα πάνω από αυτό 
το όριο. Μερικές φορές όμως, ο Λώρι το «παίρνει από το 
χέρι», όπως κάνει και ο Στιβ Καρέλ στην άλλη διαστη-
μική κωμωδία, το απλά συμπαθητικό Space Force του 
Netflix.
Ο Ιανούτσι, ο οποίος έκανε πριν από τρία χρόνια το επίσης 
ξεκαρδιστικά μαύρο «Ο θάνατος του Στάλιν», δεν αφήνει 
πολλά πράγματα όρθια στο σχολιασμό του. Ακολουθώ-
ντας στοιχεία από το Starship Titanic του Άνταμς, σε 
πολύ αδρές γραμμές, κοροϊδεύει φουλ, τόσο τους Αμερι-
κάνους, όσο και τους Άγγλους και κυρίως, την «κοινωνία 
των πραγμάτων» που μπορεί να μετατρέψει άνετα τους 
ανθρώπους σε ιδιοκτήτες και όχι νοήμονα όντα.
Το Avenue 5 είναι ένα από τα «διαστημικά» σίριαλ φέτος, 
χρονιά που ο άνθρωπος ξαναπάει στο διάστημα, αυτή 
τη φορά με ιδιωτική πρωτοβουλία. Ούτε αυτό, ούτε το 
Space Force, θα είναι οι τελευταίες διαστημικές κωμω-
δίες που θα γυριστούν.  

Avenue 5: 
Στο διάστημα 
με περίπου 
5.000 ηλίθιους
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1973, ένα 24χρονο τότε λαϊκό παλι-
κάρι από το Τζέρσι, έβγαλε το πρώ-
το του άλμπουμ, το Greetings from 
Asbury Park, NJ και ξαφνικά, το φολκ 

της διαμαρτυρίας, αλλά και το «ραδιοφωνικό 
ροκ» βρέθηκαν να πίνουν καφέ στην παραλία 
του Άσμπερι. 
Το 1978, ο Μπρους Σπρίνγκστιν ήταν στο δρό-
μο για να γίνει το «Αφεντικό» και κυκλοφο-
ρούσε το τέταρτο άλμπουμ του, το Darkness 
on the edge of town.
Ο δίσκος ήταν τρομερός. Ίσως ο Σπρίνγκστιν, 
αν δεν ήταν ένας λαϊκός τροβαδούρος, με όλη 
τη σημασία της λέξης, να μην τον ξεπερνούσε 
ποτέ. Ωστόσο, τον ξεπέρασε, αργότερα. 
Καταρχάς, το Darkness ήταν ο πρώτος δί-
σκος μετά το εξίσου εμβληματικό Born to 
Run. Πάνω στην καμπή της δημοφιλίας του, ο 
Σπρίνγκστον μπλέχτηκε σε ένα δικαστικό αγώ-
να με τον ατζέντη του και αυτό, τον καθυστέ-
ρησε αρκετά.
Ο χαρακτηρισμένος από τον Λέστερ Μπανγκς 
ως «μια συνάντηση του Βαν Μόρισον και του 
Ντίλαν στους στίχους και του Βαν Μόρισον με 
τον Ρόμπι Ρόμπερτσον των Band στο τραγού-
δι», είχε πολλά κομμάτια έτοιμα ήδη, από την 
περίοδο αναγκαστικής απραξίας. Ήδη, από την 
προηγούμενη χρονιά έγραφε κομμάτια για ένα 
άλμπουμ που θα λεγόταν Badlans, το οποίο 
όμως κατέληξε να είναι το πρώτο κομμάτι του 
δίσκου και δεύτερο σινγκλ.
Tο πρώτο του δίσκου, ήταν το Prove it all night 
που με έναν τρόπο έπαιρνε αποστάσεις από το 
πιο εμπορικό σύνολο του Born to Run. Ήταν 
όμως και η πιο κατάλληλη εισαγωγή στο όντως 
πιο σκοτεινό περιεχόμενο του Darkness.
Στους στίχους, ο Σπρίνγκστιν μίλησε για δύ-
σκολα πράγματα όπως τη σχέση με τον πατέ-
ρα του, κάμποσα αδιέξοδα στη δουλειά, στον 
έρωτα, στην καθημερινότητα κ.α. Όλα αυτά, 
περασμένα σε μουσικά έπη όπως το ομώνυμο, 
το Prove it all night, το Adam raised a Kain 
και το Candy’s Room, την πιο ειλικρινή και 
χειμαρρώδη ερωτική εξομολόγηση που δεν 
έγινε ποτέ.
Η αποδοχή του δίσκου ήταν μεγαλειώδης από 
τους κριτικούς, αλλά και από το κοινό που 
δεν έπαψε ποτέ να τιμάει τα κομμάτια του 
Darkness στις συναυλίες του «Αφεντικού». 
Δύο χρόνια αργότερα θα ερχόταν το The River 
και ο Boss θα κατακτούσε τη μουσική σκηνή 
για πάντα. Και όλα αυτά, ξεκινώντας από τη 
σκοτεινή άκρη της πόλης. 

ΤΟ DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN 
ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΣ ΣΠΡΊΝΓΚΣΤΊΝ

Όταν η εργατική 
τάξη πήγε 
στο ροκενρόλ
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Μεγάλη αύξηση καταγράφεται 
στις πωλήσεις βιβλίων με 
περιεχόμενο τις φυλετικές δι-
ακρίσεις στις ΗΠΑ, καθώς οι 

λευκοί Αμερικανοί προσπαθούν να ενη-
μερωθούν και να κατανοήσουν καλύτερα 
το ζήτημα, ενώ εντείνονται οι διαδηλώ-
σεις σε πανεθνικό επίπεδο για τον θάνα-
το ενός αόπλου μαύρου πολίτη στα χέρια 
αστυνομικών.
Καθώς ο θάνατος του Αφροαμερικανού 
Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος υπέστη παρα-
τεταμένη πίεση με το γόνατο στον λαιμό 
από αστυνομικό που τον είχε συλλάβει 
στη Μινεάπολη, πυροδότησε παλλαϊ-
κές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις για 
πάνω από μία εβδομάδα, οι Αμερικανοί 
στρέφονται σε βιβλία, ταινίες, και τηλε-
οπτικές εκπομπές που αναφέρονται στη 
μακρόχρονη ιστορία των διακρίσεων στη 
χώρα.
Τα βιβλία για τις εμπειρίες των μαύρων 

βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου 
της Amazon.com με τις περισσότερες 
πωλήσεις, περιλαμβανομένων και εκδό-
σεών τους για παιδιά όπως το «Είμαστε 
διαφορετικοί, είμαστε οι ίδιοι» (We're 
Different, We're the Same) από τη γνω-
στή σειρά παιδικών βιβλίων της Sesame 
Street . Πολλοί τίτλοι μάλιστα είναι εξα-
ντλημένοι και οι ιστότοποι των μεταχειρι-
σμένων βιβλίων ζητούν τιμές έως και 50 
δολάρια για το καθένα.
Μάλιστα στον ιστότοπο της Barnes and 
Noble , οκτώ από τα 10 μπεστ-σέλερ είναι 
παλαιότερες κυκλοφορίες βιβλίων που 
αναφέρονται στις φυλετικές διακρίσεις.
«Αυτό δεν συμβαίνει καθημερινά. Το νο1 
και νο2 μπεστ-σέλερ όλων των κατηγορι-
ών είναι δύο βιβλία κατά του ρατσισμού. 
Αυτό το καταφέρατε εσείς», έγραψε στο 
Twitter ο συγγραφέας του βιβλίου «Πώς 
να είσαι Αντι-ρατσιστής» (How To Be an 
Anti-Racist) Ίμπραμ Χ.Κέντι.

Όσο συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, οι Αμε-
ρικανοί περιτρέχουν και προτείνουν τις 
λίστες με προτάσεις σε φίλους και ακο-
λούθους τους στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, με αναρτήσεις τους στο Twitter 
και το Instagram .
Ο Κέντι, που είχε καταρτίσει μία τέτοια λί-
στα για λογαριασμό των New York Times 
το Σαββατοκύριακο, έγραψε πως στόχος 
είναι να «αντιμετωπίσουμε τις ιδιοτελείς 
πεποιθήσεις μας και να συνειδητοποιή-
σουμε πως το 'δεν είμαι ρατσιστής' είναι 
ένα σύνθημα άρνησης».
Οι θιασώτες της νέας τάσης ενθαρρύνο-
νται να προτιμούν για τις αγορές τους βι-
βλιοπωλεία ανεξάρτητα ή των οποίων οι 
ιδιοκτήτες είναι μαύροι, ως μια έμπρακτη 
απόδειξη της υποστήριξής τους.
Οι προτάσεις όμως δεν σταματούν σε 
τίτλους βιβλίων, αλλά περιλαμβάνουν 
επίσης και τηλεοπτικές σειρές. Μάλιστα 
η Έιβα Ντουβερνέ, σκηνοθέτρια των τη-

λεοπτικών σειρών με μαύρους πρωταγω-
νιστές και θέματα, όπως οι «Selma» και 
«When They See Us» , δρομολόγησε μία 
διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, 
που στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει 
το περιεχόμενό της «ως εφαλτήριο για μία 
βαθύτερη κατανόηση».
Από την πλευρά του, το κινηματογραφικό 
στούντιο Warner Bros., διαθέτει δωρεάν 
για ενοικίαση σε ψηφιακές πλατφόρμες 
για όλον τον τρέχοντα μήνα την ταινία 
«Αγώνας για Δικαιοσύνη» (Just Mercy), 
που αναφέρεται στον δικηγόρο για τα πο-
λιτικά δικαιώματα Μπράιαν Στίβενσον.
Το στούντιο χαρακτήρισε την πρωτο-
βουλία ως «μία πηγή που μπορούμε να 
ταπεινά να προσφέρουμε σε όσους εν-
διαφέρονται να μάθουν περισσότερα για 
τον συστημικό ρατσισμό που μαστίζει την 
κοινωνία μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters

Οι Αμερικανοί διαβάζουν 
για τις φυλετικές διακρίσεις
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