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Σαν κάτι 
να ξέχασαν…
ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ παράλειψη που μπορεί να οδηγή-
σει σε μεγάλες περιπέτειες ένα σημαντικό έργο, τη 
μεταφορά δικτύων της ΔΕΥΑΙ για την ανακατασκευή 
του άξονα της οδού Νιάρχου, προκύπτει ξαφνικά.
https://typos-i.gr/article/san-kati-na-3exasan

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Τα πλατάνια 
της Παμβώτιδας
ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ στην παραλίμνια περιοχή, τα 
οποία βρίσκονται πια αντιμέτωπα με την ασθένεια 
του μεταχρωματικού έλκους και τον ενδεχόμενο 
αφανισμό τους, μετρούν από 60 έως 110 χρόνια 
ζωής.
https://typos-i.gr/article/ta-platania-ths-
pambwtidas

Πάμε για ψηφιακό 
εξάμηνο;
ΠΡΙΝ ΑΠΟ λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι βαθμοί 
των πανελλαδικών εξετάσεων, χωρίς όμως να συνο-
δευτούν από τη γνώριμη πλέον εικόνα, στα Γιάννενα 
και σε άλλες πόλεις, πρωτοετών που ψάχνουν για 
σπίτι.
https://typos-i.gr/article/pame-gia-pshfiako-
e3amhno

«Οκτώ θετικά κρούσματα 
στην Κακαβιά»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε σήμερα νέα μέτρα στις συνοριακές 
διαβάσεις, με στοιχεία για τα δείγματα που λήφθηκαν, μεταξύ άλλων και στην Κακαβιά.
https://typos-i.gr/article/oktw-8etika-kroysmata-sthn-kakabia
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Τι θα διαβάσουμε 
τον Αύγουστο;

Ο Τύπος Ιω-
αννίνων και το 
βιβλιοπωλείο 
«Αναγνώστης», 
προτείνουν δέ-
κα+πέντε βιβλία 
για το καλοκαίρι 
ή και το φθινό-
πωρο ή και για 
όποτε θέλετε, 
καθότι διαβά-
ζονται όλες τις 
εποχές, επειδή 
είναι πολύ καλά
Δέκα τίτλοι λο-
γοτεχνίας και 
άλλοι πέντε 
παιδικοί, για να 
επιλέξετε. 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ►►►
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑ

ΠΛΑΝΉΤΕΣ 

ΌΛΓΚΑ ΤΌΚΑΡΤΣΌΥΚ 

(Καστανιώτης)

Στους «Πλάνητες» η Όλγκα Τοκάρτσουκ συ-
νυφαίνει αφηγήσεις και στοχασμούς για τη 
σημασία του ταξιδιού με μια συναρπαστική 
διερεύνηση του ανθρώπινου σώματος. Από 
τα παλάτια των σουλτάνων και τα αλλοτινά 
θαυματοφυλάκια ως τις μοντέρνες αίθουσες 
αναχωρήσεων των αεροδρομίων, το λαμπρό 
αυτό μυθιστόρημα συνιστά μια αξέχαστη 
περιπλάνηση στον χώρο και στον χρόνο.

ΤΑΜΙΕΥΤΉΡΑΣ 13 

ΤΖΌΝ ΜΑΚ ΓΚΡΈΓΚΌΡ 

(Άγρα)

Μαζεύτηκαν στο πάρκινγκ λίγο πριν χα-
ράξει και περίμεναν να τους πουν τί να 
κάνουν. Έκανε κρύο και δεν ακούγονταν 
πολλές κουβέντες. Υπήρχαν ερωτήσεις 
που δεν έγιναν. Το όνομα του αγνοούμε-
νου κοριτσιού ήταν Ρεμπέκκα Σω. Την τε-
λευταία φορά που την είδαν φορούσε ένα 
λευκό φούτερ με κουκούλα. Στον χερσό-
τοπο είχε απλωθεί μια χαμηλή πάχνη και 
τα έδαφος ήταν σκληρό και παγωμένο.

O ΤΣΙΠΕΡ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ 

ΤΖΌΣΈΦ ΡΌΤ 

(Ροές)

Ο Άρνολντ Τσίπερ, ο φορτωμένος με ελπίδες 
γιος, επιστρέφει στην πατρίδα μετά τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, νιώθει ωστόσο άπατρις. 
Κάθεται σε καφενεία, ψάχνει ματαίως να βρει 
κάποιο νόημα σε μια μόνιμη δουλειά γραφείου 
ή ένα νέο ξεκίνημα… Είναι ο «νεαρός άντρας 
της γενιάς τού [Α΄ Παγκοσμίου] πολέμου», η 
παραδειγματική μορφή μιας απογοητευμένης 
και αποδεκατισμένης γενιάς.

Ή ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΜΙΧΑΛΗΣ  
ΜΑΚΡΌΠΌΥΛΌΣ 

(Πολιτεία)

Οι πάγοι λιώνουν, 
ένας αρχαίος 
μετεωρίτης φα-
νερώνεται και η 
Γη ερημώνει. Οι 
μόνοι άνθρωποι 
που δεν προσβάλ-
λονται από τον ιό 
που εξαπλώνεται 
είναι εκείνοι που 
έχουν ως κοινό 
χαρακτηριστικό τη 
μετάλλαξη μιας 
σειράς γονιδίων. 
Οι επιζήσαντες 
κατοικούν σε 
υπόγειες πόλεις 
και το μόνο που 
τους συνδέει με τη 
ζωή στη Γη είναι 
η μνήμη· ωστόσο 
κάποιοι λίγοι μοι-
ράζονται τον πόθο 
της επιστροφής.

ΑΝΤΙΟ ΤΏΡΑ, ΤΑ ΛΕΜΕ ΑΥΡΙΟ 

ΌΥΙΛΙΑΜ ΜΑΞΓΌΥΈΛ 

(Gutenberg-Δαρδανός)

Δύο αγόρια μεγαλώνουν αγαπημένα σε 
μια αγροτική περιοχή. Ένας φόνος και μια 
αυτοκτονία θα διαλύσουν τη σχέση τους. 
Ο ένας από τους δύο, ο αφηγητής, θα ανα-
γκαστεί, μισό αιώνα μετά, να αγγίξει την 
παλιά πληγή και να αναζητήσει τη λύτρω-
ση πίσω στα χρόνια της αθωότητας και της 
ενοχής.

ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ 

ΚΛΌΈ ΜΈΝΤΙ 

(Πόλις)

Μια μικρή πόλη όμοια με τόσες και τόσες 
άλλες… κι έπειτα, κάποια μέρα, κατάχρηση 
εξουσίας… ένας αστυνομικός έλεγχος που 
παίρνει άσχημη τροπή… Ονομαζόταν Σαΐντ. 
Ήταν δεκαπέντε χρονών. Και είναι νεκρός. 
Εγώ, ο Ματιά, έντεκα χρονών, δεν τον γνώρι-
σα. Μετά, όμως, είδα το μίσος να με περιτρι-
γυρίζει, τη λύπη και την τρέλα να κατατρώει 
την οικογένειά μου μέχρι τη διάλυσή της… 

Ο ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΓΚΡΑΧΑΜ ΓΚΡΗΝ 

(Πόλις)

Ο Γκρην επιστρέφει στον κόσμο των 
κατασκόπων και της προδοσίας, για να 
πλέξει το εγκώμιο της ανυπακοής και να 
δείξει με οξυδερκή και ευαίσθητο τρό-
πο σε ποια τραγωδία μπορεί να καταλή-
ξει η αδιάλλακτη και άκαμπτη εφαρμογή 
της έννοιας του «εθνικού συμφέροντος» 
που πολύ συχνά και εύκολα παραμερίζει 
τον ανθρώπινο παράγοντα.
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ΔΕΚΑ ΚΑΛΤΣΕΣ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΔΕΞΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕ-
ΡΕΣ) ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 

ΓΙΌΥΣΤΙΝΑ ΜΠΈΝΤΝΑΡΈΚ 

(Πατάκης)

Tι συμβαίνει με τις κάλτσες που 
χάνονται στο πλύσιμο; Το βιβλίο 
«Δέκα κάλτσες (τέσσερις δεξιές 
και έξι αριστερές) σε απίστευ-
τες περιπέτειες» απαντάει στο 
ερώτημα αυτό με μαγευτικό 
τρόπο και αχαλίνωτη φαντασία. 
Περιγράφει τις διάφορες περι-
πέτειες που ζουν δέκα μονές 
κάλτσες.

ΤΑ ΣΚΙΑΧΤΡΟ 

ΜΠΈΘ ΦΈΡΙ 

(Μεταίχμιο)

Όλα τα ζώα ξέρουν καλά ότι 
δεν πρέπει να τα βάζουν με το 
γέρικο Σκιάχτρο. Όταν όμως 
ένα μικρό, τρομαγμένο κοράκι 
πέφτει από τον ουρανό, το Σκι-
άχτρο κάνει κάτι αναπάντεχο… 
Το σώζει! Σύντομα ένας στενός 
δεσμός αναπτύσσεται ανάμεσα 
στους δύο αταίριαστους φίλους. 
Είναι όμως αρκετά δυνατός για 
να αντέξει στον χρόνο;

ΔΡ. ΝΤΟΥΛΙΤΛ Ή Ο ΓΙΑ-
ΤΡΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ 
ΤΉ ΓΛΏΣΣΑ ΤΏΝ ΖΏΏΝ 

ΔΙΑΣΚΈΥΗ Α. ΠΑΠΑΘΈΌΔΌΥΛΌΥ 

(Παπαδόπουλος)

Το ήξερες ότι τα ζώα μιλούν; 
Εγώ, που μιλώ τη γλώσσα των 
ανθρώπων, μπορώ να σου μάθω 
τη γλώσσα των ζώων… Πως όταν 
η Πολυνησία λέει κα-κα-ουί-φι-
φι εννοεί Γιατρέ, θέλω κρακερά-
κι, κι όταν ο Τζιπ κουνάει το ένα 
του ρουθούνι σημαίνει πως Ή 
μπόρα πέρασε. Βλέπεις, τα ζώα 
δεν μιλούν μόνο με λέξεις και 
ήχους αλλά και με νεύματα, με 
τα αυτιά τους, τα πόδια, την ουρά 
και τα μάτια.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΟΥ ΚΟΣΜΟΙ 

ΖΈΡΑΛΝΤΙΝ ΚΌΛΈΤ 

(Φουρφούρι)

Κάποιο παιδί αναζητά καταφύγιο 
σ’ ένα δεντρόσπιτο. Κάποιο άλλο 
δραπετεύει σε διαφορετικούς 
φανταστικούς κόσμους με τη 
βοήθεια των βιβλίων. Ένα παιδί 
κατασκευάζει φανταστικά μηχα-
νήματα και είναι κι εκείνο που 
ανακαλύπτει νέα σχήματα.

ΏΚΕΑΝΟΣ 

ΈΜΜΑΝΌΥΈΛ ΓΚΡΙΝΤΜΑΝ 

(Καπόν)

Πάρτε μια βαθιά ανάσα και 
βουτήξτε στο άπειρο γαλάζιο 
του ωκεανού. Εξερευνήστε τον 
πραγματικό πνεύμονα του πλα-
νήτη μας και τους κατοίκους του 
από τις παραλίες έως τα βάθη 
της αβύσσου και κατανοήστε 
τους κινδύνους που απειλούν 
τον θαλάσσιο κόσμο μας μέσα 
από την εικονογράφηση της 
βραβευμένης Helene Druvert 
και τα εντυπωσιακά, κομμένα 
με λέιζερ αναπτύγματα, που 
συνοδεύουν τα περιεκτικά κεί-
μενα της βιολόγου Emmanuelle 
Grundman.

ΠΑΊΔΊΚΑ

ΘΉΡΙΟΜΟΡΦΟΙ 

ΈΛΈΝΑ ΜΑΡΌΥΤΣΌΥ 

(Πόλις) 

Σε ένα ξενοδοχείο 
της Κρακοβίας ένας 
ώριμος άντρας, συ-
ντετριμμένος από 
τον πρόσφατο χαμό 
της γυναίκας του, 
συναντά μια αινιγμα-
τική κοπέλα. Παρότι 
εντελώς άγνωστοι και 
διαφορετικοί μεταξύ 
τους, εκείνος Έλλη-
νας κι εκείνη Ιταλίδα, 
εκείνος καθηγητής 
λογοτεχνίας κι εκείνη 
ηθοποιός, αισθάνονται 
πως τους συνδέει κάτι 
απροσδιόριστο.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΏΝ ΑΛΛΏΝ 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ 

(επιμέλεια Γ. Αστερής, 
Δ. Καράμπελας, Καστανιώτης)

Για τον Κωστή Παπαγιώργη τα 
βιβλία υπήρξαν ο πιο ζωτικός 
κι ακατάλυτος δεσμός του με 
τον κόσμο. Ή ανακάλυψή τους, 
στην όψιμη εφηβεία του, έλα-
βε διαστάσεις αποκάλυψης. 
Ο έφηβος που βασανιζόταν 
απ’ το αίσθημα ότι είναι «υπε-
ράριθμος», «καρέκλα με τρία 
πόδια», «ελαττωματικό ανταλ-
λακτικό» ή «παιδί του Καιάδα» 
συνειδητοποίησε ότι δεν είναι 
μόνος, ότι μπορούσε να περι-
έχεται ολόκληρος στη γραφή 
ενός άλλου.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  
ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

ΧΌΥΑΝ ΓΚΑΜΠΡΙΈΛ 
ΒΑΣΚΈΣ 

(Ίκαρος)

Μια φωτογράφος, ιχνη-
λατώντας την αλήθεια, 
αντιλαμβάνεται κάτι που 
θα προτιμούσε ν’ αγνοεί. 
Ένας βετεράνος του 
Πολέμου της Κορέας 
έρχεται αντιμέτωπος με 
το παρελθόν του, στη δι-
άρκεια μιας συνάντησης 
που αρχικά φαινόταν 
ακίνδυνη. Ο αφηγητής, 
παίζοντας κομπάρσος 
στο γύρισμα μιας ταινίας 
του Πολάνσκι, παρα-
τηρεί το πρόσωπο του 
σκηνοθέτη, ψάχνοντας 
για σημάδια στον απόη-
χο της δολοφονίας της 
Σάρον Τέιτ.
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ΣΙΝΈΜΆ ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Σάλλυ»
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών προβάλλει την 
ταινία «Σάλλυ» του Κλιντ Ίστγουντ με πρωταγωνιστή στον Τομ Χανκς 
στις 21:30, στην αυλή του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημήτρης Χα-
τζής», στα παλιά σφαγεία. Είσοδος ελεύθερη.

30 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Ή γέφυρα 
των κατασκόπων»
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών προβάλλει την 
ταινία «Ή γέφυρα των κατασκόπων» του Στίβεν Σπίλμπεργκ με 
πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς στις 21:30, στην αυλή του πολιτιστι-
κού πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία. Είσοδος 
ελεύθερη.

30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΕ LUCKIES ROCK 
IN SILENCE VOL 2 
ΣΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 Ιουλίου οι Δε Luckies θα βρίσκο-
νται ξανά στην αυλή του Θυμωμένου Πορτραίτου 
για ένα ακόμα Rockin In Silence. Θα τηρηθούν όλα 
τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας όπως ορίζο-
νται από τον νόμο. Το live θα ξεκινήσει αυστηρά στις 
21:00. Τα εισιτήρια κοστίζουν 5 ευρώ. 

30 ΙΟΥΛΙΟΥ

KADINELIA 
ΣΤΉΝ «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ»
ΟΙ KADINELIA, η Εύη Σεϊτανίδου και ο Θανάσης 
Ζήκας, ξεκίνησαν την  διαδρομή τους περίπου στα 
τέλη της άνοιξης του 2014 ως ντουέτο με έδρα  τη 
Θεσσαλονίκη. Στις 30 Ιουλίου, θα είναι στα Γιάννενα, 
στην  «Κουκουβάγια».

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

STELLA J. LAVENDER 
ΣΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
Η ΣΤΕΛΛΑ Τζοβάρα (aka Stella J. Lavender) μαζί 
με τον Κώστα Κωσταδήμα στην κιθάρα, τον Ορέστη 
Αντώνογλου στα πλήκτρα και τον Κώστα Δημητρίου 
στα κρουστά το Σάββατο 1η Αυγούστου στην αυλή 
του Θυμωμένου Πορτραίτου. Έναρξη 21.00, είσο-
δος 5 ευρώ.

31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συναυλία 
Χρ. Θηβαίου
Ο Χρήστος Θηβαίος δίνει συναυλία 
στις 21:00, στη λίμνη Βηρού, στη 
Βουλιάστα, στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Δωδώνης. Μαζί του οι String 
Demons. Δεν έχει ανακοινωθεί ακό-
μα πώς θα δοθούν τα δελτία εισόδου.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του Φεστιβάλ Δωδώνης, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ θα παρουσιάσει 
στις 21:00 το έργο «Ή σονάτα του σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου, στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης. 
Μουσική Σύνθεση & Διεύθυνση Ορχήστρας: Θεόδωρος Λεμπέσης. Διαβάζει η ηθοποιός: Όλια 
Λαζαρίδου. Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβαννίδης.
Είσοδος ελεύθερη. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα πώς θα δοθούν τα δελτία εισόδου.

29 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Ή σονάτα του σεληνόφωτος» 
στο αρχαίο θέατρο
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ΘΈΆΤΡΟ

29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ένας διαφορετικός «Οιδίποδας»
27 IOΥΛΙΟΥ

«ΡΙΧΑΡΔΟΣ Β’» 
ΜΕ ΤΑΣΟ ΝΟΥΣΙΑ
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ριχάρδος 
Β’-Το ρέκβιεμ ενός βασιλιά» σε 
σκηνοθεσία Μαρλένε Καμίνσκυ 
και με τον Τάσο Νούσια στον 
ομώνυμο ρόλο, ανεβαίνει στις 
21:15, στο θέατρο της ΕΉΜ 
στον «Φρόντζο», με τη στήριξη 
του Δήμου Ιωαννιτών. Γενική 
είσοδος 15 ευρώ, 12 ευρώ στην 
προπώληση. Σημεία προπώ-
λησης: www.ticketservices.gr, 
Tickets Ioannina, στα βιβλιοπω-
λεία Αναγνώστης και Χαρτέξ.

27/28 ΚΑΙ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

«ΔΕΙΠΝΟ 
ΜΕ ΑΝΑΝΑ» 
ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η ΟΜΑΔΑ Τέχνης Α.Ν. παρου-
σιάζει τη θεατρική παράσταση 
«Δείπνο με ανανά» του Πάνου 
Ζώη, στις 21:30, στο «Θυμωμένο 
Πορτραίτο» (Καποδιστρίου 20). 
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιάν-
να Κούλα και τους ρόλους του 
έργου ερμηνεύουν η Σωτηρία 
Τζιούρη και ο Κώστας Χριστο-
δούλου. Τηλέφωνο κρατήσεων : 
2651068550 και 6944265939.

31 IOΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑ-
ΤΡΟ «ΑΝΤΡΑΛΑ» 
ΜΑ… ΓΥΡΕΥΕΙ
ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ Αντράλα 
παρουσιάζει την παράσταση 
«Μα… Γυρεύοντας με τον Antonio 
Jimenez de la Salsa» στις 21:00, 
στην αυλή του πολιτιστικού 
πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής», 
στα παλιά σφαγεία. Σενάριο: 
Σωκράτης Παππάς, Δημήτρης 
«James» Μπασδάνης. Είσοδος 
ελεύθερη

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αύγουστος με «Ικέτιδες»

Τις «Ικέτιδες» του Ευριπίδη σε μετάφραση, διδασκαλία 
ερμηνείας και σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη παρου-
σιάζει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών το 
Σάββατο 1 Αυγούστου, στις 21:30, στο υπαίθριο θέατρο 

της ΕΗΜ.
«Οι ‘Ικέτιδες’ του Ευριπίδη, έργο σπάνια παιγμένο, θεωρούμενο 
μέχρι τώρα άνευ ιδιαίτερης σημασίας, αναδεικνύεται με τη νέα 
αυτή μετάφραση και παράσταση σε ένα από τα κορυφαία έργα 
του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Σε κανένα άλλο από τα σωζόμε-
να έργα της αρχαιότητας δεν έχει αποδοθεί με τέτοια ευκρίνεια 
και απλότητα, το πώς αντιλαμβάνονταν οι Έλληνες του 4ου π.Χ. 
αιώνα, τη σπουδαιότητα της Δημοκρατίας αλλά και τους κινδύ-
νους της αλλοίωσης της» τονίζεται σε σχετικό σημείωμα.
Συντελεστές: Πρωτότυπη μουσική: Βαγγέλης Γιαννάκης, Σκη-
νικά-κοστούμια: Αριστείδης Πατσόγλου, Ηθοποιοί: Δήμητρα 
Κωτίδου, Τζωρτζίνα Λιώση, Δάφνη Μαρκάκη, Μουσικοί: Γιάν-
νης Βιλιώτης, Βασίλης Κολοβός, Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα 
Βοσκοπούλου, Διεύθυνση Παραγωγής: Λητώ Ντάκου, Οργά-
νωση Παραγωγής: Στεφανία Βλάχου, Ηλεκτρολόγος: Γιώργος 
Σηφάκης, Τεχνικός Σκηνής: Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Τεχνικός 
Ήχου: Φοίβος Αβδελιώδης
Γενική είσοδος: 8€
Προπώληση εισιτηρίων στα βιβλιοπωλεία «Αναγνώστης», 
«Κουμπολάτης» και «Χαρτέξ» και στο Πνευματικό Κέντρο Δή-
μου Ιωαννιτών (11:00-14:00) καθώς και στους χώρους πραγμα-
τοποίησης εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Έναν διαφορετικό «Οιδίποδα» σκηνοθετεί αυτό το κα-
λοκαίρι ο Δημήτρης Καραντζάς. Η παράσταση, που 
ανεβαίνει στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ στις 29 Ιου-
λίου, στις 21:30, αποτελεί μια σύνθεση βασισμένη 

στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή και στο σενάριο του Πιερ 
Πάολο Παζολίνι για την ομώνυμη ταινία.
Παίζουν ο Μιχάλης Σαράντης, η Μαρία Κεχαγιόγλου και ο Κων-
σταντίνος Αβαρικιώτης.
«Οι τρεις ηθοποιοί στήνουν ένα κρίσιμο ‘παιχνίδι’ στο οποίο 
ανά πάσα στιγμή παρακολουθούν και αναπαριστούν όλη τη δι-
αδρομή του Οιδίποδα προς τη γνώση, τη δυσκολία που έχει η 
ομολογία της γνώσης, και την αντίσταση του ανθρώπινου όντος 
να γνωρίσει ολοκληρωτικά τον εαυτό του. Στο έργο του Σοφο-
κλή όλα τα πρόσωπα είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα, άγιοι 
και αμαρτωλοί, συνειδητοί και ασυνείδητοι. Οι τρεις υποκριτές 
εναλλάσσοντας ρόλους, διογκώντας στιγμές, βουτώντας στο 
ασυνείδητο των προσώπων του Σοφοκλή (με πολύτιμο αρωγό 
τις αφηγήσεις από το σενάριο του Παζολίνι) συνθέτουν ενώπιον 
μας τον άνθρωπο που ξεκινάει ως σωτήρας και καταλήγει ως 
‘άθλιο συντρίμμι’, ως ‘τυφλός ζητιάνος και προφήτης’» αναφέ-
ρεται στο σκηνοθετικό σημείωμα.
Εισιτήριο 15 ευρώ. Προπώληση viva.gr.
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Ποτέ πριν από την αρχή της χιλι-
ετίας δεν βρίσκονταν έγκλειστοι 
στις ευρωπαϊκές φυλακές τόσοι 
κρατούμενοι καταδικασμένοι 

για υποθέσεις τρομοκρατίας, τονίζεται σε 
μελέτη που καταπιάνεται με δέκα χώρες 
και επιμένει στη διαχείριση της κράτησής 
τους ως εργαλείου υψηλής προτεραιότη-
τας στον αντιτρομοκρατικό αγώνα.
Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη του Διε-
θνούς Κέντρου Μελέτης της Ριζοσπαστι-
κοποίησης (International Centre for the 
Study of Radicalisation, ICSR) του King’s 
College του Λονδίνου, στην οποία συνει-
σέφεραν διάφοροι ειδικοί, πλέον «υπάρ-
χουν περισσότεροι κρατούμενοι καταδι-
κασμένοι για αδικήματα που συνδέονται 
με την τρομοκρατία από ό,τι οποιαδήποτε 
στιγμή μετά την αλλαγή της χιλιετίας».
Ο πληθυσμός τους είναι μάλλον ετερο-
γενής, καθώς καταγράφεται σημαντική 
αύξηση των γυναικών, αλλά και του αριθ-
μού των εξτρεμιστών της άκρας δεξιάς, 
σύμφωνα με τη μελέτη του ICSR που 
δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα 
και αποτελεί τη συνέχεια προηγούμενης, 
που είχε διενεργήσει το Κέντρο το 2010. 
Οι τζιχαντιστές αντιπροσωπεύουν τουλά-
χιστον το 82% των φυλακισμένων.
Η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, 
καθώς σε αυτή και μόνο κρατείται το ένα 
τρίτο των φυλακισμένων (οι 549 από τους 
συνολικά 1.405), ακολουθούμενη από την 
Ισπανία (329), τη Βρετανία (238) και το 
Βέλγιο (136). Στις άλλες χώρες, οι πλη-
θυσμοί των εγκλείστων είναι διψήφιοι 
(Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Δανία) ή 
δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στατιστικά 
στοιχεία (Γερμανία και Ελλάδα).†
Οι δέκα χώρες αναγνωρίζουν τη δυσκο-
λία που ενέχει το να γνωρίζουν αληθινά 
τι συμβαίνει πίσω από τους τοίχους των 
φυλακών.
«Εργαλεία συγκεκριμένης εκτίμησης του 
κινδύνου του εξτρεμισμού χρησιμοποι-
ούνται πλέον στις περισσότερες από τις 
χώρες που εξετάστηκαν», διαπιστώνεται 
στην έκθεση, τονίζεται όμως πως ορι-
σμένα από αυτά είναι πολύ νέα για να 
αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους, 
ενώ η ακρίβειά τους χαρακτηρίζεται πε-
ρίπλοκο ζήτημα, τόσο εξαιτίας των ψεμά-
των από πλευράς ιδίως των τζιχαντιστών, 
που έχουν μάθει πώς να απαντούν όταν 
υποβάλλονται σε ανακρίσεις, όσο και δι-
ότι εξαρτάται από τις ικανότητες και την 
εμπειρία όσων τα χρησιμοποιούν.
Πρέπει να συγκεντρώνονται οι κρατού-
μενοι αυτοί; Να κατανέμονται μεταξύ του 
γενικού πληθυσμού των εγκλείστων; Να 
απομονώνονται; Η καθεμία από τις τρεις 
επιλογές έχει τους υποστηρικτές της, 
πάντως πολλαπλασιάζονται οι μεικτές 
προσεγγίσεις, σημειώνουν οι ερευνητές, 
με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη προσο-
χή στους πιο επικίνδυνους (οι οποίο είτε 

συγκεντρώνονται, ή χωρίζονται, ανάλογα 
με τη χώρα), ενώ οι κρατούμενοι που θε-
ωρούνται λιγότερο σημαντικοί διασπείρο-
νται.
Όλες οι χώρες αναγνωρίζουν ως προς 
αυτό «ότι η ‘απεμπλοκή’ παίρνει χρόνο 
και δεν είναι πάντοτε επιτυχής».
Το ότι η φυλακή αποτελεί εκκολαπτήριο 
ριζοσπαστικοποίησης δεν είναι καινούρ-
γιο. Πριν από δεκαετίες, οι αιγύπτιοι ισλα-
μιστές, η γερμανική άκρα δεξιά, οι ιρλαν-
δοί εθνικιστές και άλλοι είχαν κατανοήσει 
τη σημασία που έχουν οι φυλακές για την 
ενίσχυση των τάξεων των κινημάτων και 

των οργανώσεών τους.
«Πολύ προτού η ηγεσία του Ισλαμικού 
Κράτους (ΙΚ) αναδυθεί από το Στρατόπε-
δο Μπούκα στο Ιράκ, οι φυλακές αποτε-
λούσαν ‘κέντρα βαρύτητας’ για σχεδόν 
όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις της 
σύγχρονης εποχής», θυμίζει το Κέντρο.
Το κείμενο διατυπώνει διάφορες συστά-
σεις, χαρακτηρίζοντας τις φυλακές προ-
τεραιότητα πρώτης τάξεως.
Μολονότι συνειδητοποιούν «ότι το να δα-
πανώνται χρήματα για τις φυλακές είναι 
αντιδημοφιλές», οι συγγραφείς προτρέ-
πουν τους πολιτικούς, τους διαμορφωτές 

πολιτικής και την κοινή γνώμη να «κατα-
νοήσουν ότι η διατήρηση της τάξης και 
της ασφάλειας στις φυλακές είναι επέν-
δυση-κλειδί ως προς την αντιμετώπιση 
του εγκλήματος και της τρομοκρατίας».
«Κανένα έξυπνο κομμάτι κώδικα λογισμι-
κού ή εργαλείο εκτίμησης του κινδύνου 
δεν μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη 
επαρκούς προσωπικού, χώρου και βασι-
κών πόρων».

Η έκθεση (στα αγγλικά, αρχείο 
PDF): https://icsr.info/wp-content/
uploads/2020/07/ICSR-Report-Prisons-
and-Terrorism-Extremist-Offender-
Management-in-10-European-Countries.
pdf.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΈΣ ΔΈΚΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΗΣ

Ρεκόρ κρατουμένων
για τρομοκρατία

EN
G

IN
-A

K
YU

R
T

Η Γαλλία βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή, καθώς σε 
αυτή και μόνο κρατείται 
το ένα τρίτο των φυλακι-
σμένων (οι 549 από τους 
συνολικά 1.405), ακολου-
θούμενη από την Ισπανία 
(329), τη Βρετανία (238) 
και το Βέλγιο (136). Στις 
άλλες χώρες είναι διψή-
φιοι (Σουηδία, Ολλανδία, 
Νορβηγία, Δανία) ή δεν 
υπάρχουν ολοκληρωμένα 
στατιστικά στοιχεία (Γερ-
μανία και Ελλάδα)
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Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να στηρίξετε την επαγγελμα-
τική, ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε καιρούς δύσκολους και για επαγγελ-
ματίες και για ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνετε με μια συνδρομή στο 
typos-i μέσω του Patreon. 
Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δημιουργών». 
Αυτή τη βδομάδα, όσοι-ες κάνουν συνδρομή, θα λάβουν την πρώτη, ψηφια-
κή έκδοση των «Ρετρό Ιστοριών».
Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας του 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, ενημερώνεστε 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 πρώτα ή 
και αποκλειστικά στους patrons.

Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Μαζί με μια συνδρομή, 
μια ψηφιακή έκδοση



Για πρώτη φορά, 
το «Scarlet» των Stones 

μαζίμαζί με Jimmy PagePage 
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Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Universal Music κυκλο-
φορεί deluxe έκδοση του «Goat's Head Soup» 
και ως πρόγευση οι Rolling Stones προσφέ-
ρουν το «Scarlet», ένα κομμάτι που βλέπει τα 

φώτα της δημοσιότητας για πρώτη φορά στο οποίο 
παίζουν ο Jimmy Page των Led Zeppelin και ο Ric 
Grech, πρώην μπασίστας των Traffic/Blind Faith.
To «Scarlet» ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 
1974, μήνες μετά την ολοκλήρωση των sessions 
για το «Goat's Head Soup», αλλά οι Stones αποφά-

σισαν να το εντάξουν στην καινούργια έκδοση. Ο 
Keith Richards θυμάται: «...μπήκαμε στο τέλος μιας 
session των Zeppelin. Έφευγαν εκείνη τη στιγμή και 
εμείς ήμασταν προγραμματισμένοι αμέσως μετά και 
πιστεύω ότι ο Jimmy αποφάσισε να μείνει. 
Στην πραγματικότητα, δεν το ετοιμάζαμε για τραγού-
δι, βασικά ήταν για ένα ντέμο, ξέρεις, απλά για να 
έχουμε την αίσθησή του, αλλά βγήκε καλό, με τέτοια 
σύνθεση μουσικών, ξέρεις, καλύτερα να το χρησι-
μοποιήσουμε». Σε ανακοίνωση, ο Mick Jagger είπε: 

«Θυμάμαι να το τζαμάρω αυτό για πρώτη φορά με 
τον Jimmy και τον Keith στο υπόγειο στούντιο του 
Ronnie. Ήταν σπουδαία session».
Η νέα έκδοση του «Goat's Head Soup» περιλαμβάνει 
επίσης τα «Criss Cross» και «All the Rage» – και αυτά 
βλέπουν για πρώτη φορά τα φώτα της δημοσιότητας 
– καθώς και σπάνια ντέμο, εναλλακτικές ερμηνείες 
και μιξαρίσματα και μια πλήρη συναυλία που είχε 
ηχογραφηθεί στις Βρυξέλλες το 1973 (και η οποία είχε 
στο παρελθόν κυκλοφορήσει ως «A Brussels Affair»).
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Όλες οι δραστηριότητες έχουν τα σημεία 
καμπή τους. Οι εποχές αλλάζουν, οι χί-
πις «πέθαναν» στο Woodstock, ο κόσμος 
άλλαξε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο 

Κάνιε Γουεστ αλλάζει κάθε 24ωρο.
Η 25η Ιουλίου 1980 όμως, πριν από 40 χρόνια δη-
λαδή, ήταν το χρονικό σημείο καμπής των AC/DC, 
της πιο λαϊκορόκ μπάντας που πάτησε πόδι στον 
πλανήτη.
Λίγο καιρό πιο πριν, το συγκρότημα και ο πλανήτης 
είχαν χάσει τον Μπον Σκοτ, ο οποίος υπέκυψε στις 
αδυναμίες του. Ενώ το άλμπουμ που θα διαδεχόταν 
το εμβληματικό Highway to Hell ήταν ήδη στα… 

κουφώματα, ο Σκοτ βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα 
Ρενό 5, από αναρρόφηση.
Η μπάντα σκέφτηκε αρχικά να τα παρατήσει, κα-
θώς ο Σκοτ ήταν το σημείο θραύσης της. Ωστόσο, 
οι γονείς του Σκοτ προέτρεψαν τους υπόλοιπους 
να συνεχίσουν και μετά από διάφορες δοκιμές, στο 
στούντιο μπήκε ένας τύπος που έμοιαζε με λιμε-
νεργάτη (οριακά, ήταν κιόλας), τον οποίο ο Σκοτ 
τον είχε αναφέρει ως καλό ερμηνευτή. Ο Μπράιαν 
Τζόνσον έπαιξε με τους υπόλοιπους το Whole Lotta 
Rosie και το Natbush City Limits της Τίνα Τέρνερ 
και αυτό, ήταν αρκετό.
Αρκετοί από τους στίχους ξαναγράφτηκαν και οι 
AC/DC ολοκλήρωσαν το άλμπουμ στις Μπαχάμες. 
Ακόμα όμως δεν είχαν ιδέα τι θα ακολουθήσει.

Το άλμπουμ έγινε ένα από τα πιο πετυχημένα, από 
όλες τις απόψεις, στην ιστορία του ροκενρόλ. Ο Άν-
γκους και ο Μάλκολμ ήταν σε δαιμονιώδη κατάστα-
ση, κατευθείαν από το Highway to Hell, με ριφ που 
κέρδιζαν το παιχνίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο.
Ή για την ακρίβεια, από το χτύπημα της καμπάνας 
του Λέστερσαϊρ, στο Hells Bells που ξεκινάει το δί-
σκο, ο οποίος είναι γεμάτος με τα σήματα κατατεθέ-
ντα των AC/DC: απλότητα και ατέλειωτη ενέργεια.
Ο δίσκος, εκτός από την τεράστια εμπορική του 
επιτυχία και τα ανεξίτηλα κομμάτια όπως το ομώ-
νυμο, το You shook me all night long και το Let 
me put my love in to you μεταξύ άλλων, σήμανε 
και την οριστική αλλαγή της μπάντας, που ποτέ πια 
δεν θα ήταν ίδια.

Μαύρο, η επιστροφή

50 ΧΡΌΝΙΑ BACK IN BLACK
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Αν τη σήμερον είσαι παραγωγός 
και θέλεις να κάνεις ένα ασυ-
ναγώνιστο, από σχεδόν όλες 
τις απόψεις, τηλεοπτικό σίριαλ, 

τότε παίρνεις τον Ντέιβιντ Σάιμον και τον 
Τζωρτζ Πελεκάνος. 
Το The Deuce είναι η πιο πρόσφατη συ-
νεργασία τους και έχει βάλει υποψηφιό-
τητα ήδη, να γίνει στο μέλλον μια από τις 
σειρές αναφοράς για τους θεατές. Είναι 
άγνωστο αν θα αποκτήσει τη, σχεδόν θε-
ολογική υπόσταση του Wire, ωστόσο έχει 
όλα τα προβλεπόμενα.
Τρία χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε η σειρά, 
έμοιαζε περισσότερο με μια καταγραφή 
(αν)ηθών και συνηθειών της Νέας Υόρ-
κης και πιο συγκεκριμένα, της περιοχής 
γύρω από την Times square. 
Σήμερα, που έχει πλέον ολοκληρωθεί, 
είναι κάτι περισσότερο: είναι μια σχετι-

κά σύντομη κοινωνιολογική ανάλυση 
για πράγματα που καθόρισαν τη ζωή της 
Νέας Υόρκης, από τη Μαφία και τη βιο-
μηχανία πορνοφίλμ, μέχρι τη χειραφέτη-
ση των σεξουαλικών σχέσεων, τις πολιτι-
στικές μεταβολές και την είσοδο του HIV 
στο «κάδρο», που ουσιαστικά έβαλε τον 
κόσμο σε μια νέα εποχή για τις σχέσεις.
Το The Deuce δεν είναι απλά νοσταλγικό, 
για κάποιες ηλικίες, όπως νόμιζα πριν 
από τρία χρόνια. 
Το The Deuce είναι καταγραφικό, χωρίς 
να μιλάει απευθείας για τα γεγονότα. Ενώ 
δηλαδή έχει συμβεί, για παράδειγμα, το 
Stonewall, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις 
είναι ακόμα υπό διωγμό, αλλά σταδιακά, 
η δημόσια έκφραση του έρωτα σταματάει 
να διώκεται. Για να γίνει αυτή η μετάβαση 
στη Νέα Υόρκη, χρειάστηκαν 15 περίπου 
χρόνια, τα 10 εκ των οποίων καλύπτουν 
οι τρεις σεζόν της σειράς.
Το The Deuce είναι πολύτροπο. Όπως 

το συνηθίζουν οι δημιουργοί της σειράς, 
κανείς, ήρωας, μουσική, δραστηριότητα, 
δεν είναι καλοί ή κακοί. Η ανάπτυξη της 
βιομηχανίας των ερωτικών ταινιών στα 
χέρια της Μαφίας, αλλά και η καθημε-
ρινότητα των σεξεργατριών της εποχής, 
αποτυπώνονται με ταυτόχρονες ερω-
τήσεις. Για παράδειγμα, στην αυγή της 
εποχής Ρέιγκαν, τίθεται το ζήτημα αν οι 
ριζοσπάστριες φεμινίστριες παίζουν το 
παιχνίδι της λογοκρισίας ή μάχονται για 
να σταματήσουν την εκμετάλλευση των 
γυναικών και της προβολής τους ως αντι-
πρότυπα;
Οι ήρωες του The Deuce είναι συχνά μέρη 
του προβλήματος. Η σειρά όμως έχει τον 
τρόπο να απαντάει με ένα σύγχρονο τρό-
πο, σε ζητήματα που ακόμα και σήμερα, 
σε «προηγμένες» κοινωνίες δεν είναι δε-
δομένη η ανθρωπιστική τους αντιμετώ-
πιση. Θυμηθείτε πχ πώς αντιμετωπίστη-
κε η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, 

στο κέντρο της Αθήνας, πριν από λίγα 
χρόνια…
Ένα άλλο καλό χαρτί του The Deuce, εί-
ναι το καστ. Καταρχάς, οι περισσότεροι 
πρωταγωνιστές του The Wire επιστρέ-
φουν σε επίκαιρες θέσεις, σχεδόν 20 
χρόνια μετά και παίζουν μαζί με «πρώτα 
ονόματα»: ο Τζέιμς Φράνκο συμμετέχει 
εις διπλούν και ενίοτε, σκηνοθετεί κιό-
λας, αποδεικνύοντας ότι είναι μάλλον 
ένας από τους 2-3 σημαντικότερους καλ-
λιτέχνες της γενιάς του. Η Μάγκι Γκίλεν-
χαλ, επίσης. 
Τέλος, το The Deuce έχει ενδιαφέρουσα 
μουσική. Ακόμα και τη μισητή ντίσκο την 
παραθέτει κομψά, ανάμεσα σε σκληρότα-
τες φανκιές και εξέχοντα σόουλ δείγματα. 
Ωστόσο, ο ηχητικός βασιλιάς της σειράς, 
είναι το πανκ και το νιου γουέιβ, τότε που 
όλοι ήταν ακόμα παιδιά: Ο Έλβις Κοστέλο, 
η Ντέμπι Χάρι, o Ίαν μακ Κάλοχ, οι Gang 
of Four και άλλοι ακόμα.

THE DEUCE 

Η αθωότητα που δεν υπήρξε ποτέ

https://typos-i.gr/article/kalwshr8ate-pali-sta-70s
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