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Η τυχερή της κλήρωσης 
για το βιβλίο του James Μπασδάνη
Η τυχερή της κλήρωσης για το βιβλίο του James Μπασδάνη είναι η Ειρήνη Φοινικιανάκη. Θα ειδοποιηθεί στο mail της, 
για τον τρόπο παραλαβής του βιβλίου
Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες για τη συμμετοχή!



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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Διαχρονικές… 
βροχερές επιδόσεις 
των Ιωαννίνων
ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ συνοδεύονται από τη φήμη της 
ιδιαίτερα βροχερής περιοχής και όχι άδικα. Προς 
πιθανή έκπληξη όμως, δεν είναι πάντα η πρώτη 
περιοχή σε βροχόπτωση.
https://typos-i.gr/article/diaxronikes-broxeres-
epidoseis-twn-iwanninwn

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Παρκίδες τέλος 
στην οδό Γαριβάλδη
ΣΤΗΝ «ΑΜΕΣΗ ανακατασκευή των πεζοδρομίων 
στην οδό Γαριβάλδη λόγω σοβαρών προβλημάτων 
και φθορών» θα προχωρήσει ο Δήμος Ιωαννιτών, 
όπως ανακοινώθηκε σήμερα.
https://typos-i.gr/article/parkides-telos-sthn-odo-
garibaldh

Και δεύτερη άρνηση 
της δωρεάς του Ιδρύ-
ματος «Στ. Νιάρχος»
ΜΕΤΑ το «όχι» μιας νοσηλεύτριας, και μια δεύτερη 
εργαζόμενη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαν-
νίνων αρνείται τη δωρεά (χρηματικό μπόνους) του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 
https://typos-i.gr/article/kai-deyterh-arnhsh-ths-
dwreas-toy-idrymatos-st-niarxosparamy8ia-mia-
40xronh

Και κόμβος Δωδώνης-Δομπόλη...
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ ενός κόμβου στη διασταύρωση των οδών Δωδώνης και 
Δομπόλη αποφάσισε να προχωρήσει ο Δήμος Ιωαννιτών. Το δημοτικό συμ-
βούλιο Ιωαννίνων ενέκρινε στη χτεσινή του συνεδρίαση την τροποποίηση του 
τεχνικού προγράμματος.
https://typos-i.gr/article/kai-kombos-dwdwnhs-dompolh
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Μέχρι τις 10 Ιουλίου, μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή στον Τύπο και να 
πάρετε σε ebook, την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών, με 28 σελίδες. H 
προσφορά ισχύει και για τους σημερινούς συνδρομητές των 10 ευρώ.
Επίσης, παλιοί και νέοι (μέχρι 10 Ιουλίου) συνδρομητές, θα παίρνουν ένα 
εισιτήριο για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Θυμωμένο Πορτραίτο τον 
Ιούλιο (πλην των παιδικών αφηγήσεων). Ισχύουν περιορισμοί στον αριθμό 
του κοινού, λόγω κοροναϊού. 
 Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δημιουργών», μέσω της οποί-
ας, ουσιαστικά μπορείτε να κάνετε μια μηνιαία συνδρομή στο typos-i.gr. 

Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργί-
ας του Patreon: 

Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συν-
δρομή, 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 πληρώνε-
τε: Κάρτα ή Paypal

Στη διαδικασία εγγραφής, ενημε-
ρώνεστε επίσης για την ημερομηνία 

στην οποία θα χρεώνεστε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε 

να μας ρωτήσετε: ioanninontypos@gmail.
com

Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i στο patreon (από το desktop ή 
την εφαρμογή στο κινητό) θα ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται πρώ-
τα ή και αποκλειστικά στους patrons.
Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Δύο προσφορές κάνοντας 
μια συνδρομή στο typos-i.gr Ιούλιος 

στο 
Θυμωμένο 
Πορτραίτο
Το Θυμωμένο Πορτραίτο διορ-
γανώνει σειρά εκδηλώσεις όλο 
τον Ιούλιο. Πριν ξεκινήσετε, 
κάντε κράτηση γιατί ισχύουν 
περιορισμοί θέσεων (40) λόγω 
πανδημίας.
6 ΙΟΥΛΙΟΥ: Εργαστήρι προ-
σωπικής ανάπτυξης: Τέχνη 
και Ενσυνειδητότητα, από το 
Ανοιχτό Παράθυρο (18.00)
8 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τα παραμύθια της 
αυλής, για μικρούς και μεγά-
λους (17.30, 3 ευρώ ανά παιδί)
«Εγώ γέλασα» με τον Θωμά 
Ζάμπρα, stand up comedy 
(21.00, 10 ευρώ)
10 ΙΟΥΛΙΟΥ: Μαθητική συναυ-
λία φωνητικής- Καθηγήτρια 
Μονωδίας Βάσιου Ελεάνα, 
Πιάνο Αναστάση Γεωργία 
(21.00)
14 ΙΟΥΛΙΟΥ: Δε Luckies, 
Rockin in silence vol 2 (21.00, 
5 ευρώ)
15 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τα παραμύθια 
της αυλής, για μικρούς και 
μεγάλους (17.30, 3 ευρώ ανά 
παιδί)
17 ΙΟΥΛΙΟΥ: 3 blood red 
boxsets for sale live (21.00, 5 
ευρώ)
20-21 ΙΟΥΛΙΟΥ: Δείπνο με 
ανανά, από τον Αφηγηματικό 
νου (21.00, 5 ευρώ)
23 ΙΟΥΛΙΟΥ: Film music 
and more με το Trio Musarti 
(21.00, 5 ευρώ)
24 ΙΟΥΛΙΟΥ: Τρεις γυναίκες 
Kαι… live (21.00, 5 ευρώ)
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15/7

«Τα πάθη της γενιάς 
του ξακουστού 
Οιδίποδα» από τους 
Αθεράπευτους

Οι Αθεράπευτοι παρουσιάζουν μια 
σύνθεση των έργων Οιδίπους Τύραν-
νος,  Οιδίπους επί Κολωνώ, Αντιγόνη, 
Φοίνισσαι και Επτά επί Θήβας. Σκηνο-
θεσία-μουσική σύνθεση και επιμέλεια, 
Δημήτρης Παππάς. Γενική είσοδος 10 
ευρώ, προπώληση (Αναγνώστης-Χαρ-
τέξ) 8 ευρώ. Έναρξη στις 21.15

17/7 «Ο Τρελαντώνης»

Η Παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης πα-
ρουσιάζει την παράσταση «Ο Τρελα-
ντώνης», πάνω στο έργο της Πηνελό-
πης Δέλτα.

20/7 Μάγος Σανκάρα «Magic inside»

21/7 Καλιφόρνια Ντρίμιν

Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων παρουσιάζει την 
καλοκαιρινή του παραγωγή, με το έργο 
του Βασίλη Κατσικονούρη «Καλιφόρνια 
ντρίμιν» σε σκηνοθεσία Λ. Πλασκοβί-
τη-Χρ. Χρήστου με τον ίδιο και τους 
Μιχάλη Παπαδημητρίου, Δανάη Σταμα-
τοπούλου και Αναστασία Τζελέπη.

22/7 Αντιγόνη 
του Σοφοκλή

Η Αrs Aeterna και η 5η Εποχή Τέχνης 
συνεργάζονται το καλοκαίρι του 2020 
στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, ένα από 
τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας. Η παράσταση  
πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 και 
παρουσιάζεται σε νέα επεξεργασία 
από τον σκηνοθέτη Θέμη Μουμουλίδη, 
με την Ιωάννα Παππά στο ρόλο της 
Αντιγόνης, τον Γιώργο Χρυσοστόμου 
στο ρόλο του Κρέοντα. Εισιτήριο 10 
ευρώ (προπώληση)

23/7 
Ο Ροβινσώνας και ο 
Κρούσος, της Ξένιας 
Καλογεροπούλου

Δυο ξένοι ναυαγούν πάνω σε μια 
στέγη… στη μέση του πουθενά! Καθώς 
η στάθμη του νερού γύρω τους 
όλο και ανεβαίνει αναγκάζονται να 
ξεπεράσουν τις διαφορές τους και 
μέσα από έντονες συγκρούσεις να 
συνεργαστούν. Ο ένας μιλάει ελληνικά 
κι ο άλλος μία ξένη, ακαταλαβίστικη 
διάλεκτο. Παίζουν Φώτης Σπύρος, 
Νίκος Χρηστίδης, σκηνοθετική επι-
μέλεια Ηλίας Μπαγεώργος, μετάφρα-
ση-διασκευή: Ξένια Καλογεροπούλου. 
Εισιτήριο 7 ευρώ (προπώληση)

27/7 Ριχάρδος Β’-το ρέκ-
βιεμ ενός βασιλιά

Ο Τάσος Νούσιας 
πρωταγωνιστεί 
στο έργο που 
σκηνοθετεί η 
Μαρλένε Κα-
μίνσκι. Παζίουν 
επίσης οι Αλέξαν-
δρος Φιλιππό-
πουλος και Μάιρα 
Μηλολιδάκη. 

29/7 Οιδίπους

Ο Δημήτρης Καραντζάς παρουσιάζει 
μια σύνθεση βασισμένη στον Οιδί-
ποδα Τύραννο του Σοφοκλή και στο 
σενάριο του Πιερ Πάολο Παζολίνι για 
την ομώνυμη ταινία. Παίζουν Μιχά-
λης Σαράντης, Μαρία Κεχαγιόγλου, 
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Εισιτήρια 
από 15 ευρώ

30/7 «Δεν ακούω, δεν 
βλέπω, δεν μιλάω»

Στις 30 Ιουλίου, στο υπαίθριο θέατρο 
της ΕΗΜ, θα ανέβει η παράσταση 
«Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω», 
με τρεις φίλους που αντιμετωπίζουν 
μαζί τις αντιξοότητες, συμβάλλοντας ο 
καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές 
του. Κείμενο: Γιώργος Θεοδοσιάδης, 
σκηνοθεσία: Σπύρος Σπαντίδας, 
βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Ζώης, 
σκηνογράφος : Νατάσσα Παπα-
στεργίου, ενδυματολόγος: Κατερίνα 
Ανδρικοπούλου, φωτισμοί: Βλάσης 
Θεοδωρίδης, φωτογράφος: Γιώργος 
Καλφαμανώλης. Παίζουν: οι Σπύρος 
Πούλης, Σπύρος Σπαντίδας, Σταύρος 
Νικολαΐδης, Μυριέλλα Κουρεντή. 
Ώρα έναρξης: 21.30. Διάρκεια: 1 ώρα 
και 50 λεπτά Εισιτήρια 17 ευρώ και 
προπώληση 13 ευρώ.

7/8 Μικροί Κύριοι-
Μικρές Κυρίες

Μια παιδική παράσταση, βασισμένη 
στη γνωστή σειρά βιβλίων. Σκηνοθεσία 
Παυλίνα Χαρέλα, παίζουν Αναστασία 
Ευσταθοπούλου, Ελίζα Κιτσικίδου, 
Λένα Μισχοπούλου, Στράτος Μπαπα-
γιαννάκης, Θανάσης Τζιατζιάφης

Ποιοι θα «ανέβουν» 
στον Φρόντζο φέτος
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μια «αίσθηση» κανο-
νικότητας αναμένεται 
να επέλθει τους δύο 
καλοκαιρινούς μήνες, 
καθώς, όπως φαίνεται, 
οι θεατρικές και άλλες 
παραγωγές ξεκινούν 
και πάλι τις περιοδείες, 
με τους περιορισμούς 
που επιβάλλονται (όριο 
πληρότητας 40%, από-
σταση σκηνής κ.λπ.).
Το υπαίθριο θέατρο 
της ΕΗΜ στον Φρό-
ντζο έχει ήδη αρκετές 
παραστάσεις στο πρό-
γραμμά του. 
Σημειώνεται ότι κά-
ποιες από αυτές αλλά-
ζουν τις ημερομηνίες, 
αναπροσαρμόζοντας 
το πρόγραμμά τους.
Επίσης, φαίνεται ότι 
μπαίνει μια σειρά και με 
τα μουσικά φεστιβάλ.
Το Preveza Jazz 
Festival θα γίνει στις 
15 και 16 Αυγούστου, 
για παράδειγμα.  
Επί του παρόντος, τα 
προγραμματισμένα για 
το υπαίθριο θέατρο της 
ΕΗΜ, είναι τα εξής:

Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Ε Η Μ
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24 ΙΟΥΛΙΟΥ-4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ

29 ΙΟΥΛIOY-8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΩΒΟΥΣΑΣ
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Βωβούσας επιστρέφει φέτος, γίνει από 
29 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου. Λόγω των μέτρων πρόλη-
ψης, οι διοργανωτές ετοιμάζουν μια μόνο εκδήλωση για 
μικρούς και μεγάλους, τη 1 Αυγούστου, με τη Βιργινία 
Κοκκίνου να κάνει αφήγηση με τίτλο «Ψείρα στα γένια 
του βασιλιά». Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα: https://
vovousafestival.gr/

21-22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ioannina 
Rock City 
ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Ioannina Rock City 
περιλαμβάνει συναυλίες drive in 
στο πάρκο των παλιών σφα-
γείων, κινητή μουσική σκηνή, 
καθώς και… πλεούμενη σκηνή. 
Θα πάρουν μέρος ο Γιώργος 
Γάκης και οι Troublemakers με 
τον ΜπάμπηΣ αγανά, η Stella 
J. Lavender, oι Blues People, 
οι Daffodils, οι Felony Case, 
Αυτόπτες Μάρτυρες, ΙνΣomnia, 
Schizodolls, Stuart Craig και ο 
Ρόνι Ρομέρο.

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 

8o Rock 
Mountain 
Festival
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ Μαρίνα, απέναντι 
από τα Γιάννενα, θα γίνει και 
φέτος το Rock Mountain Festival 
με τους εξής: Γιώργο Γάκη, 
Blues People, Αυτόπτες Μάρτυ-
ρες, Mojave Sky

Tο Zagoriwood επιστρέφει και φέτος στα Κάτω Πεδινά Ζαγορίου, από 24 Ιου-
λίου έως 4 Αυγούστου.
Και φέτος το Zagoriwood θα φιλοξενήσει ιδιαίτερες φυσιογνωμίες, όπως 
είναι ο Στέργιος Πάσχος, ο Γιάννης Οικονομίδης αλλά και ο Μάκης Παπα-

δημητρίου τελικά.
Από τις 24 Ιουλίου, θα ξεκινήσει το Εργαστήριο 1 - «Από την Ιδέα ως την Ταινία». το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα του Zagoriwood: Κλεάνθης Δανόπουλος 
στη σκηνοθεσία, Άκης Κερσανίδης στη διεύθυνση φωτογραφίας, Χρύσα Τζελέπη 
στο μοντάζ. Και φέτος, στην ομάδα θα δώσει το παρών και ο δημιουργός Στέργιος 
Πάσχος («Άφτερλωβ») που θα αναλάβει τη διδασκαλία σεναρίου. Κατά τη διάρκεια 
των 12 ημερών, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στα μυστικά της κινηματογρα-
φικής αφήγησης, δημιουργώντας τις δικές τους ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες 
θα προβληθούν στο κοινό του Zagoriwood.
Παράλληλα, από 25 έως 27 Ιουλίου, θα διεξαχθεί το Εργαστήριο Υποκριτικής από 
τον Μάκη Παπαδημητρίου, έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ελλη-
νικού κινηματογράφου και θεάτρου.
Το πρόγραμμα των υπαίθριων δωρεάν προβολών στο αυτοσχέδιο θερινό κινημα-
τογράφο «Σινέ Παρθεναγωγείο» των Κάτω Πεδινών, θα ξεκινήσει με τη νέα ταινία 
του Γιάννη Οικονομίδη «Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» στις 24 Ιουλίου. Ο σκη-
νοθέτης θα παρουσιάσει την ταινία μαζί με τον ηθοποιό Γιάννη Τσορτέκη, έναν εκ 
των πρωταγωνιστών.
Στις 25/7 ο Γιάννης Οικονομίδης θα παραδώσει masterclass για τους μαθητές των 
εργαστηρίων. Τη σκυτάλη θα πάρει στις 31/7 η «Ευτυχία» του Άγγελου Φραντζή, 
η οποία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή της σπουδαίας στιχουργού Ευτυχίας 
Παπαγιαννοπούλου.
Την επόμενη μέρα, 1/8, θα ακολουθήσει το υποψήφιο για δύο Όσκαρ ντοκιμαντέρ 
«Στη Γη του Άγριου Μελιού» (Ταμάρα Κοτέβσκα & Λιούμπομιρ Στεφάνοβ) από τη 
Βόρεια Μακεδονία. Θα προβληθεί ένα ακόμα ντοκιμαντέρ, το «Ένα Δέντρο Κοιμά-
ται» του Κώστα Φόλλα, το οποίο ανατρέχει στα γεγονότα της ναζιστικής θηριώδης 
στο τσέχικο χωριό Λίντιτσε.

15-16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
PREVEZA JAZZ 
FESTIVAL
Το πιο σταθερό μουσικό φεστιβάλ 
της ευρύτερης περιοχής, το Preveza 
Jazz Festival, επιστρέφει στις 15 και 
16 Αυγούστου. Αναμένεται το line 
up της 18ης διοργανώσης.
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ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η τελική ταχύτητα και η αυτονομία

Tα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια 
μπήκαν στη ζωή μας και όπως δείχνουν τα 
πράγματα θα μείνουν για πολλές ακόμη δεκαε-
τίες. Στα πρώτα βήματά τους ένα από τα βασικά 

προβλήματα που έχουν να λύσουν οι κατασκευαστές 
είναι η αυτονομία, η οποία λόγω μπαταριών κυμαίνε-
ται σε χαμηλά επίπεδα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βελτιωθούν στο μέλλον. 
Κάθε άλλο, αφού, από το 2023, αναμένονται μεγάλες 
αλλαγές στο βάρος και στη διάρκεια των μπαταριών, 
γεγονός που θα δώσει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με-
γαλύτερη τελική ταχύτητα και αυτονομία. Ο τρόπος 
οδήγησης είναι μόνο ο ένας παράγοντας που καθορίζει 
την αυτονομία. Η ταχύτητα οδήγησης, η χρησιμοποί-
ηση a/c, μουσικής, φώτων και άλλων παροχών που 
έχουν να κάνουν με απώλεια ενέργειας μειώνουν την 
αυτονομία. Από την άλλη η τεχνολογία πάνω σε αυτό 
το κομμάτι κάνει μεγάλα άλματα, αφού υπάρχουν μια 
σειρά συστημάτων που ανακτούν την χαμένη ενέργεια 
από το φρενάρισμα ή από την οδήγηση σε κατηφορικό 
οδόστρωμα προσθέτοντας έστω και ελάχιστη ενέργεια 
στην μπαταρία.

Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι οι επιδόσεις στα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο 
της ηλεκτροκίνησης. Η επίτευξη της τελικής ταχύτη-
τας συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, 
άρα μικρότερη αυτονομία. Αν και οι επιδόσεις στη επι-
τάχυνση είναι εξαιρετικά υψηλές και μεγαλύτερες από 
αυτές ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύ-
σης, εντούτοις η τελική ταχύτητα αποτελεί ακόμη και 
σήμερα τροχοπέδη στα περισσότερα αυτοκίνητα. Σήμε-
ρα ο κάτοχος ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αναγκάζεται 
να πηγαίνει με μία συγκεκριμένη ταχύτητα σε διαδρομή 
εκτός πόλης για να βγάλει την αναμενόμενη αυτονομία.
Αξίζει να δούμε σήμερα στα αυτοκίνητα που κυκλο-
φορούν στην Ελλάδα την τελική ταχύτητα όπως και 
την αυτονομία τους με οδήγηση σε ιδανικές συνθή-
κες, ώστε να βγουν τα πρώτα συμπεράσματα ως προς 
την χρήση τους στην χώρα μας και πάντα ανάλογα με 
τις ανάγκες που έχει ο εκάστοτε οδηγός. Όλα αυτά σε 
συνάρτηση ότι τα σημεία φόρτισης στην Ελλάδα είναι 
ελάχιστα και βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο και οι εξορ-
μήσεις εκτός μεγάλων πόλεων με ηλεκτρικά αυτοκίνη-
τα γίνονται με φειδώ από τους ιδιοκτήτες τους.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΧΛΜ/ΩΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΑΠΟ/ΧΛΜ

Audi e-tron: 200  328

BMW i3: 150 246

Chevrolet Bolt EV: 150 383

Citroen C-ZERO: 130 150

Hyundai Ioniq Electric: 165 311

Hyundai Kona: 167 470

Jaquar I-Pace: 200 350

Kia Soul EV: 145 150

Kia e-Niro: 155 455

Mercedes B Class: 160 200

Mercedes EQC: 180 454

Mitsubishi i-MiEV: 130 170

Mini Electric: 150 270

Mazda MX 30: 150 209

Opel e Corsa: 150 337

Porsche Taycan: 233 333

Nissan Leaf: 150 255

Renault Zoe: 135 400

Seat Mii Electric: 130 260

Skoda CITIGOe IV: 130 260

Smart electric: 125 145

Tesla Model 3: 225 409

Tesla Model Y: 217 506

VW e Golf: 150 232

VW Up!: 130 256
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8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η Φιλαρμονική 
στα παλιά σφαγεία
ΜΟΥΣΙΚΑ σχήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιωαν-
νιτών θα παρουσιάσουν μια βραδιά με τίτλο «Ηχητικοί 
περίπατοι στη λίμνη μας». Μελωδίες ελλήνων και ξένων 
συνθετών, θα ακουστούν δίπλα στη λίμνη, στην αυλή 
του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής», την 
Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ.
Τη μουσική διεύθυνση, ενορχήστρωση και επιμέλεια της 
μουσικής βραδιάς έχει αναλάβει ο Δημήτρης Αμπατζής.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μαθητική συναυλία 
φωνητικής live 
στο Θυμωμένο Πορ-
τραίτο
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ Μελωδίες. Μαθητική συναυλία φωνητι-
κής, καθηγήτρια Μονωδίας Βάσιου Ελεάνα, Πιάνο Ανα-
στάση Γεωργία . Διάρκεια 1 ώρα. Ώρα έναρξης: 21:00 
μμ, είσοδος ελεύθερη

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Αφιέρωμα 
στον Δήμο Μούτση
Η ΛΑΪΚΗ Ορχήστρα του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Ιωαννιτών επιστρέφει με το αφιέρωμα στον συν-
θέτη Δήμο Μούτση. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 21:30, 
στην αυλή του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημήτρης 
Χατζής», στα παλιά σφαγεία, θα δώσει συναυλία.
Στην ορχήστρα, συμμετέχουν: Γιάννης Σταύρου, τραγού-
δι, Χαρά Καλπακίδου, τραγούδι, Νίκος Παππάς, μπου-
ζούκι, Δημήτρης Σταύρου, μπουζούκι, Γιάννης Μάνος, 
κιθάρα, Απόστολος Παπαπέτρος, μπάσο, Κώστας Γκλίνα-
βος, τύμπανα, Αναστασία Σταύρου, πιάνο - επιμέλεια 
ενορχήστρωσης.

11 ΙΟΥΛΙΟΥ

Trio band live 
στο Rock Bass
ΟΙ TRIO BAND είναι οι Μ. Ντούρος (φωνή-κιθάρα), Κ. 
Ανέμου (κιθάρα) Γ. Ρούντας (κρουστά) έναρξη 21.30, 
είσοδος ελεύθερη.

ΘΈΆΤΡΟ

ΣΙΝΈΜΆ

ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

6 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Τα οπωροφόρα της Αθήνας»
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών προβάλλει την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Τα 
οπωροφόρα της Αθήνας» τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 21:30, στην αυλή του πολιτιστικού πολυχώρου 
«Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία. 
Είσοδος ελεύθερη.

9 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Δουνκέρκη»
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών προβάλλει 
την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν 
«Δουνκέρκη» την Πέμπτη 9 
Ιουλίου, στις 21:30, στην αυλή 
του πολιτιστικού πολυχώρου 
«Δημήτρης Χατζής», στα παλιά 
σφαγεία. 
Είσοδος ελεύθερη.

9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Όρνιθες για 
παιδιά, στον 
Φρόντζο
ΣΤΙΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ στον Φρόντζο, 
παρουσιάζεται η παράσταση 
«Όρνιθες, η πολιτεία των που-
λιών», σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Αδάμη. Πρόκειται για μια δια-
σκευή για παιδιά, της κωμωδίας 
του Αριστοφάνη.
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ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ: 

Από την απογοήτευση 
στην καταξίωση 

Νίκος Σταυρίδης υπήρξε σπουδαίος πληθωρικός κωμικός, αν και αδικήθη-
κε από τους ρόλους και τις ταινίες που συμμετείχε στο τελευταίο διάστημα 
της μακράς σταδιοδρομίας του, επαναλαμβάνοντας συνεχώς παρόμοιους 
χαρακτήρες, με τις πολυφορεμένες μούτες του και το βασικότερο με σε-
νάρια που δεν αντέχουν στην κριτική. Παρόλα αυτά, ο Σταυρίδης κέρδισε 
την αγάπη του κοινού τόσο στο θέατρο όσο και στο σινεμά, με ορισμένες 
αξιοθαύμαστες ερμηνείες του, ενώ όσοι τον γνώρισαν είχαν να πουν για 
τον καλοσυνάτο χαρακτήρα του, την απλότητά του, την ευγένειά του.
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Ο Νίκος Σταυρίδης υπήρ-
ξε σπουδαίος πληθω-
ρικός κωμικός, αν και 
αδικήθηκε από τους 

ρόλους και τις ταινίες που συμ-
μετείχε στο τελευταίο διάστημα 
της μακράς σταδιοδρομίας του, 
επαναλαμβάνοντας συνεχώς 
παρόμοιους χαρακτήρες, με τις 
πολυφορεμένες μούτες του και 
το βασικότερο με σενάρια που 
δεν αντέχουν στην κριτική. Πα-
ρόλα αυτά, ο Σταυρίδης κέρδισε 
την αγάπη του κοινού τόσο στο 
θέατρο όσο και στο σινεμά, με 
ορισμένες αξιοθαύμαστες ερμη-
νείες του, ενώ όσοι τον γνώρισαν 
είχαν να πουν για τον καλοσυνά-
το χαρακτήρα του, την απλότητά 
του, την ευγένειά του.
Η Σάμος είναι γνωστή για τον 
Πυθαγόρα, τον Επίκουρο και τον 
Αρίσταρχο, αλλά μπορεί να υπε-
ρηφανεύεται και για τον λαοφι-
λή πρωταγωνιστή και κανονικά 
φέτος θα έπρεπε να τιμά τα 110 
χρόνια από τη γέννησή του. Ο 
Νίκος Σταυρίδης γεννήθηκε το 
1910 στο Βαθύ, πριν την ενσω-
μάτωση του νησιού στην Ελλά-
δα, γι’ αυτό δεν γνωρίζουμε και 

την ακριβή ημερομηνία της γέν-
νησής του.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ 
ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΟ «ΈΝΤΈΝ»

Παιδί πολυμελούς φτωχής οι-
κογένειας, δούλεψε από μικρός 
στο μπακάλικο του πατέρα του, 
ενώ έγινε και βοηθός καραγκιο-
ζοπαίχτη και μηχανικού προβο-
λής. Στην Αθήνα ήρθε το 1928, 
για να ακολουθήσει το όνειρό 
του, μπουκάροντας στο θέατρο 
«Έντεν», στο οποίο πρωταγωνι-
στούσε ο Βασίλης Αυλωνίτης, 
κερδίζοντας και τον πρώτο του 
μικρό ρόλο στο έργο «Λοβιτού-
ρα».

ΑΠΟΠΈΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΜΈ ΈΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΟΥΖΟ

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν 
αυτή που είχε ονειρευτεί. Κι αυτό 
διότι δεν έρχονταν προτάσεις 
για δουλειά, ενώ οι απορρίψεις 
και τα αρνητικά σχόλια τον πί-
κραιναν και είχαν αρχίσει να τον 
απογοητεύουν βαθιά. Η μοναδι-
κή πρόταση που δέχθηκε από το 

θέατρο «Έντεν» να παίξει δίπλα 
στην Κούλα Γκιουζέπε αποδεί-
χθηκε καταστροφική εισπρακτι-
κά. Έτσι, πήρε την απόφαση να 
ανέβει στην Ακρόπολη, μαζί με 
ένα μπουκάλι ούζο, για να αυ-
τοκτονήσει. Όμως, το ούζο λει-
τούργησε όπως ένα σούρουπο σε 
ειδυλλιακό ακρογιάλι, νικώντας 
κατά κράτος τους δαίμονες που 
τον είχαν κυριεύσει, προσφέρο-
ντάς του ακόμη μια ευκαιρία, που 
την άρπαξε από τα μαλλιά, για να 
αποδείξει το πηγαίο ταλέντο του.
Τη δεκαετία του ‘40 και αφού 
πρώτα είχε πολεμήσει στα βουνά 
τις Αλβανίας, γνώρισε την επι-
τυχία, κάνοντας και το δικό του 
θίασο, ενώ συνεργάστηκε και με 
τα μεγάλα ονόματα της εποχής, 
όπως τον Τάκη Μηλιάδη και την 
Άννα Σκιαδά.

«ΈΛΑ ΣΤΟ ΘΈΙΟ»

Το 1950 πέρασε στον τότε ανερ-
χόμενο ελληνικό κινηματογρά-
φο, πρωταγωνιστώντας στην 
γλυκύτατη κωμική ηθογραφία 
«Έλα στο Θείο» του Νίκου Τσι-
φόρου, στην οποία είναι εκπλη-

κτικός στο ρόλο του χαραμοφάη 
ανιψιού που θέλει να κληρονο-
μήσει τον μεγαλομπακάλη θείο. 
Το 1953 θα ακολουθήσει η τερά-
στια επιτυχία «Η Ωραία των Αθη-
νών» με την Γεωργία Βασιλειά-
δου, τον Μίμη Φωτόπουλο, τον 
Βασίλη Αυλωνίτη, τη Σμαρούλα 
Γιούλη και τη Σπεράντζα Βρανά, 
πετυχαίνοντας ένα μικρό θρίαμ-
βο ως «Κοσμάς Χλες» και μπαί-
νοντας ανάμεσα στους μεγάλους 
κωμικούς της εποχής.

ΘΡΙΑΜΒΈΥΤΙΚΗ ΠΟΡΈΙΑ

Μια δεκαετία μετά την πρώτη του 
κινηματογραφική εμφάνιση, το 
1960, θα πρωταγωνιστήσει στη 
μεγαλύτερη ίσως επιτυχία του, 
στα «Κίτρινα Γάντια» του Αλέκου 
Σακελλάριου ως αθεράπευτος 
ζηλιάρης, αν και ο Γιάννης Γκι-
ωνάκης του κλέβει τη δόξα ως 
«Μπρίλης». Το 1961 θα παίξει σε 
τέσσερις ταινίες και ανάμεσά τους 
στην κωμωδία «Φτωχαδάκια και 
Λεφτάδες» του Ορέστη Λάσκου 
(σενάριο Νίκου Τσιφόρου) στο 
ρόλο ενός ξεπεσμένου αριστο-
κράτη που συναγωνίζεται τον 

Μίμη Φωτόπουλο, έναν νεόπλου-
το μεγαλοψαρά, για τα μάτια της 
Σμαρούλας Γιούλη. Μπριλάντε 
εμφάνιση, που κερδίζει τον γίγα-
ντα Φωτόπουλο στις εντυπώσεις, 
αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε 
σε ανάλογους ρόλους στο μέλλον.

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΣΤΗ ΜΑΝΙΈΡΑ

Τον επόμενο χρόνο, παίζοντας 
σε έξι ταινίες, άρχισε να μπαίνει 
στους χαρακτήρες του παράξενου 
νευρικού ηλικιωμένου (άλλωστε 
όπως πολλοί πρωταγωνιστές της 
γενιάς του ξεκίνησε το σινεμά σε 
μεγάλη ηλικία), ζητώντας του 
να επαναλαμβάνει συνεχώς τους 
ίδιους χαρακτήρες και έχοντας 
μπροστά του σχετικά καλογραμ-
μένα σενάρια. Ανάμεσα στις ται-
νίες που έπαιξε το 1962 είναι και 
οι κωμωδίες «Ο Γαμπρός μου ο 
Δικηγόρος», «Ο Σταμάτης και ο 
Γρηγόρης», φυσικά στο ρόλο του 
νευρικού Γρηγόρη και «Κορόιδο 
Γαμπρέ», σε μία πετυχημένη υπο-
κριτική κόντρα με τον Αυλωνίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/
Χάρης Αναγνωστάκης

«Τρίτη και 13»
ΤΟ 1963 θα παίξει ίσως στην τελευταία αξιόλο-
γη πετυχημένη ταινία της σταδιοδρομίας του, 
στο φιλμ του Ορέστη Λάσκου «Τρίτη και 13» στο 
ρόλο ενός αρρωστημένου προληπτικού, που θε-
ωρεί ότι η τύχη του οφείλεται στον γουρλή Γιάν-
νη Γκιωνάκη. Βεβαίως θα ακολουθήσουν και 
κάποια άλλα συμπαθητικά φιλμ, όπως «Κόσμος 
και Κοσμάκης» ή «Ο Εξυπνάκιας» και «Ευτυχώς 
Τρελάθηκα». Η τελευταία του ταινία, το 1979 
ήταν σημαδιακή: Ο τίτλος ήταν «Πως Καταντή-
σαμε Σωτήρη»...
Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι όλα αυτά τα 
χρόνια θριάμβευε στο θέατρο και μάλιστα με τον 
τίτλο του «σωτήρα», καθώς μπορούσε να ανα-
στήσει παραστάσεις που πήγαιναν κατά διαόλου.
Το τελευταίο διάστημα της ζωής του επέστρεψε 
στη Σάμο, αφήνοντας ακόμη και τη μεγάλη του 
αγάπη, τον Ολυμπιακό. Πέθανε στις 12 Δεκεμ-
βρίου του 1987 και μετά από δυο ημέρες κηδεύ-
τηκε στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς. Αφήνοντας 
μία ευχάριστη κεφάτη εικόνα, ενός ανθρώπου 
που έκρυβε μέσα του τις πίκρες και τις μεγάλες 
δυσκολίες που γνώρισε στη ζωή του.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 30 Ιουνίου 1980, κυκλοφόρησε ένας από 
τους πιο ανύποπτους δίσκους όλων των 
εποχών, από μια ανύποπτη μπάντα, στην 
τελευταία χώρα που θα περίμενε κανείς 

να κυκλοφορήσει: Οι Ελβετοί Krokus, έβγαλαν το 
Metal Rendez-vous.
Η εποχή δεν ευνοούσε γενικά τέτοιου είδους κυ-
κλοφορίες. Ο κόσμος άκουγε πανκ και το χέβι μέταλ 
περνούσε μια περίεργη φάση, με τους σκαπανείς του 
είδους να έχουν κουραστεί, αλλά στην Αγγλία, το 
New Wave of British Heavy Metal να κάνει δουλειά. 
Στην Ελβετία όμως; Τι δουλειά είχανε οι μεταλάδες 
στη χώρα την οποία ο Οβελίξ βρήκε… επίπεδη;
Καταρχάς, οι Krokus δεν ήταν χτεσινοί. Είχαν πέντε 
χρόνια και τρεις δίσκους πίσω τους, κυρίως όμως 

επηρεασμένοι από το prog rock και το kraut rock 
της εποχής. 
Μέχρι που, σύμφωνα με τους θρύλους, είδανε τους 
AC/DC από κοντά σε ένα live και εκεί η ζωή τους 
άλλαξε. Η επιρροή αυτού του ήχου φάνηκε στην 
επιλογή τραγουδιστή, ο οποίος ακουγόταν σαν τον 
Μπον Σκοτ αλλά δεν ήταν ο Μπον Σκοτ. Για να συ-
μπληρωθούν οι παράταιρες για μέταλ, υπηκοότη-
τες, προσλήφθηκε ο Μαλτέζος Μαρκ Στοράς.
Όλα στο Metal Rendez-vous ήταν ψιλογκροτέσκα. 
Από το εξώφυλλο και τις νίκελ γραμματοσειρές, 
μέχρι το outfit της μπάντας.
Ο δίσκος όμως ήταν ένα κανονικό καλτ αριστούρ-
γημα. Καλτ, όχι με τη σκουπιδική έννοια του όρου 
που χρησιμοποιείται πλέον μαζικά για να χαρακτη-
ρίσει τα σεφερλικού τύπου απορρίμματα, αλλά ως 
ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα που για μια σειρά 

λόγους, δεν έφτασε στο απόγειο της αναγνωρισιμό-
τητας που θα του άξιζε. 
Οι δέκα συνθέσεις του άλμπουμ ήταν δημιουρ-
γήματα του FVA, για τους φίλους Φερνάντο φον 
Άρμπ, του κιθαρίστα της μπάντας και του Κρις φον 
Ρορ, του φυσικού της ηγέτη.
Το Metal Rendez-vous έμεινε στην ιστορία κυρίως 
για το «Tokyo nights», μια από τις πιο μελωδικές 
και «κοφτερές» μεταλλικές μπαλάντες, που επι-
τελέστηκε διπλά ως μύθος, χάρη στα σπαρακτικά 
φωνητικά του Στοράς. 
Ο δίσκος αντιμετωπίστηκε με μέτρια διάθεση από 
τους κριτικούς. Ωστόσο, αν ψάχνετε για ένα μου-
σικό underdog για να το βάλετε δίπλα στο κινημα-
τογραφικό «National Lampoon» με τον Τζον Μπε-
λούσι ως Μπλουτάρσκι, το Metal Rendez-vous 
είναι αυτό που ψάχνετε. 

Ένα μεταλλικό διαμάντι 
από την Ελβετία
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