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Κλειστή η «Μέριμνα» 
στα Καρδαμίτσια
Μετά το γηροκομείο Ζωσιμάδων, μια ακόμα δομή 
των Ιωαννίνων «χτυπιέται» από την πανδημία. Η 
«Μέριμνα» στα Καρδαμίτσια θα παραμείνει κλειστή 
για δύο εβδομάδες, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσμα-
τος σε εργαζόμενο.
https://typos-i.gr/article/kleisth-h-merimna-sta-
kardamitsia

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Γιάννενα: 
μίνι lockdown…
ΜΕΤΆ ΆΠΟ ΕΚΤΆΚΤΗ σύσκεψη στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβά-
νοντας υπόψη τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα που 
έχουν προκύψει στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, 
καθώς και στο Δήμο Ιωαννιτών, ο νόμος μπαίνει σε 
«μίνι lockdown» για μια εβδομάδα, από αύριο Τρίτη 
6 Οκτωβρίου. 
https://typos-i.gr/article/giannena-mini-lockdown

Σε περιορισμό όλος 
ο νομός Ιωαννίνων
ΜΕΤΆ ΆΠΟ ΕΚΤΆΚΤΗ σύσκεψη στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμ-
βάνοντας υπόψη τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα 
που έχουν προκύψει στους νομούς Ιωαννίνων και 
Κοζάνης, ο περιορισμός επεκτείνεται σε όλο το νομό 
Ιωαννίνων για πέντε μέρες, από απόψε, 7 Οκτωβρί-
ου στις 22.00 και μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.
https://typos-i.gr/article/se-periorismo-olos-o-
nomos-iwanninwn

Γιάννενα: Επίπεδο 
«αυξημένης επιτήρησης»
ΤΆ ΓΙΆΝΝΕΝΆ, είναι σε «κατάσταση 3» σύμφωνα με το χάρτη που παρουσίασε ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και υπουργός Ψηφιακής Με-
ταρρύθμισης Κυριάκος Πιερρακάκης..
https://typos-i.gr/article/giannena-epipedo-ay3hmenhs-epithrhshstwn-iwanninwn



Γιάννενα|3ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Για όλο τον Οκτώβριο, οι νέοι συνδρομητές του Τύ-
που  θα λαμβάνουν μαζί με τη συνδρομή τους, το 
βιβλίο

«Οι αποστάτες, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι-δημο-
τικές εκλογές στα Γιάννενα 1925-2014»

Η προσφορά αφορά τη συνδρομή των 10€.

Οι συνδρομητές θα το παραλαμβάνουν στη δι-
εύθυνση που θα στέλνουν στο ioanninontypos@
gmail.com ή από τα γραφεία μας, Ανεξαρτησίας 
109.

Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να 
στηρίξετε την επαγγελματική, ανεξάρτητη δημοσι-
ογραφία σε καιρούς δύσκολους και για επαγγελ-
ματίες και για ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνε-
τε με μια συνδρομή στο typos-i μέσω του Patreon. 

Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δη-
μιουργών». Μέσω του Patreon, οι συνδρομητές 
έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό γι αυτούς υλικό 
ή υλικό που το διαβάζουν πριν την κυκλοφορία του 
ή ακόμα, σε προσφορές για θεάματα κ.λπ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε android 
ή iPhone και να παρακολουθείτε από εκεί, το απο-
κλειστικό για συνδρομητές-τριες υλικό, να βλέπετε 
υλικό πριν τη δημοσίευσή του ή και να ενημερώνε-
στε για τις προσφορές για συνδρομητές του Τύπου.

Με μια συνδρομή στον Τύπο, ανάλογα με το ποσό, 
«ξεκλειδώνετε» τις εξής προσφορές:

-Ένα ebook, την πρώτη έκδοση των Ρετρό ιστοριών

-Τα 25 επεισόδια του Podcast «Τύπος στο μικρό-

φωνο» με δυνατότητα μεταφόρτωσης

-Την ανάγνωση του «Εξωφύλλου» μια μέρα πριν 
την κυκλοφορία του και την ακρόαση των νέων 
podcasts πριν δημοσιευτούν.

Στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε νέες προσφο-
ρές για τους συνδρομητές και συνδρομήτριες του 
Τύπου Ιωαννίνων.

Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας 
του Patreon: 

Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή, το 
Patreon «τραβάει» από το μέσο πληρωμής που δη-
λώσατε, 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 ρω-
τήσετε: ioanninontypos@gmail.com

Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i στο 
patreon (από το desktop ή την εφαρμογή στο κι-
νητό) θα ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται 
πρώτα ή και αποκλειστικά στους patrons.

Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Ένα βιβλίο με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

mailto:ioanninontypos@gmail.com
mailto:ioanninontypos@gmail.com
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[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ ]

O Γεραμπής είναι ένα βουνό που βρί-
σκεται στα όρια των Τοπικών Κοινο-
τήτων Βελεντζικού, Μεγαλόχαρης και 
Σκουλικαριάς της Άρτας. Ένα βουνό 

που εδώ και χρόνια διεκδικεί να παραμείνει 
ως έχει και να μην…. προκύψουν επτά μεγάλες 
ανεμογεννήτριες, ισχύος 24MW.
Παρά την πολύχρονη ιστορία αυτής της υπό-
θεσης και τους δικαστικούς αγώνες που έχουν 
κάνει οι κάτοικοι κατά της εταιρίας, σε πολιτι-
κό επίπεδο δεν έχει απασχολήσει και πολλούς, 
ή πιο συγκεκριμένα, κανέναν. Ακόμα και όταν 
το περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου πήρε 
μέσα στο καλοκαίρι την απόφαση που «λέει» 
όχι στα αιολικά πάρκα σε περιοχές Natura, η 
λέξη «Γεραμπής» δεν ακούστηκε καθόλου. Το 
όρος «Λάκμος» και η πρόθεση υλοποίησης 
ενός μεγάλου αιολικού πάρκου εκεί, ήταν που 
κέρδισε αποκλειστικά την προσοχή της περι-
φερειακής αρχής του Αλέκου Καχριμάνη. 
Πριν από λίγο καιρό, τα όσα συμβαίνουν στο 
όρος Γεραμπή ανέδειξε με ανακοίνωσή της η 
παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» με επικε-

φαλής τον Γιώργο Ζάψα. Στο βουνό του Γερα-
μπή, η εταιρία έχει προχωρήσει ήδη σημαντι-
κό κατασκευαστικό έργο.
Ο «Τύπος Ιωαννίνων» μιλάει με την Ελευθε-
ρία Κοσσυβάκη, μέλος της παράταξης και της 
ομάδας των κατοίκων που παλεύει να μη γίνει 
το αιολικό πάρκο στον Γεραμπή.

Η υπόθεση του αιολικού πάρκου στο βουνό 
Γεραμπή κρατάει σχεδόν μια δεκαετία. Τον 
τελευταίο χρόνο υπήρξαν δικαστικές απο-
φάσεις που σταματούσαν το έργο λόγω του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σε ποια φάση 
βρίσκεται σήμερα η όλη υπόθεση;

Φαίνεται να κλείνει ένας κύκλος μακροχρό-
νιου δικαστικού αγώνα. Από την αρχή που 
ξεκινήσαμε, ισχυριζόμασταν ότι υπάρχουν 
σοβαρά ζητήματα στην αδειοδότηση του έρ-
γου και στραφήκαμε στη Δικαιοσύνη για να 
αποδείξουμε τα αυτονόητα συνταγματικά μας 
δικαιώματα. Και η τελεσίδικη απόφαση του 
δικαστηρίου μάς επιβεβαιώνει. Έτσι από την 
αυτόφωρη διαδικασία κατά των μελών του 
Συνεταιρισμού, ένα χρόνο πριν τέτοια εποχή, 
περάσαμε στη δικαίωση του Συνεταιρισμού 
Βελεντζικού για την έκταση που τους είχαν 
υφαρπάξει και αναγνωρίστηκε ως κύριος νο-

μέας της έκτασης του, που δεν επιθυμεί την 
εγκατάσταση βιομηχανικού αιολικού πάρκου. 
Αυτό δεν αλλάζει. Συνεπώς η εταιρία πρέπει 
να αποχωρήσει από τον Γεραμπή.
Μετά, λοιπόν, την πρόσφατη εφετειακή από-
φαση δικαστικής δικαίωσης του Βελεντζικού, 
κινηθήκαμε νομικά καταθέτοντας μηνυτήρια 
αναφορά κατά της εταιρίας επειδή εκτόπισε 
τους κτηνοτρόφους από τον επιλέξιμο κοινο-
τικό βοσκότοπο, αλλά και τους κατοίκους από 
την κοινόχρηστη δημοτική έκταση της Μεγα-
λόχαρης, με μια σειρά παράτυπων αδειοδοτή-
σεων που θα κριθούν σύντομα και θα αποδο-
θούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει.

Ποια είναι η ιδιαιτερότητα του ιδιοκτησια-
κού καθεστώτος στην περιοχή;

Κάθε τόπος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
τα οποία οι εταιρίες θα έπρεπε να κάνουν τον 
κόπο να μελετήσουν και να ακούσουν και τις 
τοπικές κοινωνίες για τα προβλήματα που δη-
μιουργούνται. Όμως όχι μόνο δεν συμπεριλαμ-
βάνονται στις μελέτες τους βασικά στοιχεία 
αλλά καταλαμβάνουν ιδιοκτησίες και προσπα-
θούν να μας πείσουν για τις καλές προθέσεις 
τους… Να σας πω εδώ ότι το μεγαλύτερο μέ-

ρος του βουνού έχει αγοραστεί από το τέλος 
του 19ου αιώνα, από τον μεγαλοτσιφλικά «Κα-
ραπάνο» και το διαχειρίζονται συνεταιρισμοί 
και διαχειριστικές επιτροπές ή είναι κοινοτική 
έκταση.

Θα μπορούσε πραγματικά να αποτελέσει 
μέρος μιας επιστημονικής έρευνας αν-
θρωπογεωγράφων ο τρόπος και η μέθοδος 
υφαρπαγής κοινοτικής και ιδιωτικής έκτα-
σης αλλά και τις πρακτικές που ακολούθη-
σαν για να πείσουν τους ντόπιους.

Σε κάθε περίπτωση ο Γεραμπής εμπίπτει σε 
όλες τις κατηγορίες αποκλεισμού και εξαίρε-
σης των περιοχών εγκατάστασης ανεμογεν-
νητριών για τις οποίες ομόφωνα αποφάσισε 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και αυτό 
οφείλουν να το σεβαστούν. Φυσικά νιώθω δι-
καιωμένη που η περιφερειακή μου παράταξη 
«Κοινό των Ηπειρωτών», συνέβαλε καθορι-
στικά στην εξέλιξη αυτής της απόφασης ώστε 
να μπουν όροι στην ανεξέλεγκτη αδειοδότηση 
των αιολικών, ειδικά όπου υπάρχουν προϋ-
πάρχουσες κτηνοτροφικές ή άλλες παραγω-
γικές δραστηριότητες, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωσή μας.

Γεραμπής: Ένα βουνό 
που «αγωνίζεται»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το περασμένο καλοκαίρι, ενδεχομένως να μην υπήρχαν 
άνθρωποι στα Γιάννενα που θα πίστευαν πραγματικά 
ότι τον Οκτώβριο, όλη η πόλη θα φορούσε μάσκες και 
θα ήταν ένα από τα πιο προβληματικά σημεία της χώ-

ρας, λόγω εξάπλωσης του κοροναϊού.
Λίγο το αφήγημα «της νίκης», λίγο η διαφημιστική καμπάνια 
περί «covid free» περιοχής, δημιούργησαν την εσφαλμένη αί-
σθηση ότι όλα πάνε καλά.
Σήμερα, η μάσκα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινό-
τητας και η επιδημιολογική εκτίμηση που συζητούν οι ειδικοί 
και βάση αυτής λαμβάνονται αποφάσεις για τα μέτρα, τι κλεί-
νει, τι παραμένει ανοιχτό και πώς, είναι πιο τρομακτική από τα 
20 και 25 κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά τα τε-
λευταία 24ωρα.
Καταρχάς, μερικοί αριθμοί:
Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας που τα Γιάννενα άρχισαν να εμφα-
νίζονται τακτικά και πάλι στις ενημερώσεις του ΕΟΔΥ. Τότε, η 
αμφισβήτηση ήταν έντονη για τις κατανομές και σε ένα βαθμό, 
δικαιολογημένη, καθώς ο ΕΟΔΥ κάνει λάθη και η διαχείρισή 
του αμφισβητείται συχνά. Συνολικά, καταγράφηκαν 34 κρού-
σματα όλο το μήνα.
Ο Σεπτέμβριος ήταν σαφώς πιο «ταραγμένος», με το πρόβλημα 
να κάνει όλο και πιο έντονη την εμφάνισή του πανελλαδικά, 
παρά τις καθησυχαστικές συνήθως διαπιστώσεις της επιτροπής 
ειδικών και των κυβερνητικών. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο ΕΟΔΥ 
ανακοίνωσε 12 κρούσματα, καταγγέλθηκε επίσημα ότι έκανε 
λάθος και έγραψε δύο φορές τα θετικά κρούσματα από την Αγία 
Ελένη, ερωτήθηκε επίσημα, δεν απάντησε ποτέ. Η αναξιοπι-
στία του οργανισμού ήταν το τελευταίο πρόβλημα ωστόσο, κα-

θώς τα συνολικά κρούσματα έφτασαν τα 107 όλο το μήνα.
Ο Οκτώβριος μπήκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Χωρίς τη 
χτεσινή (Σάββατο) καταγραφή, τα κρούσματα έχουν ξεπερά-
σει ήδη αυτά του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα 117 συνολικά. Ο 
νομός είναι σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων και η 
ανησυχία έντονη.
Ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της 
μάσκας, ως ένα από τα μέτρα προφύλαξης. Ένας στους δέκα, 
ειδικά στο κέντρο της πόλης, «συλλαμβάνεται» να μη φοράει 
(άσχετα αν όλοι-ες οι υπόλοιποι τη φοράμε σωστά…), αλλά η 
μάσκα δεν λύνει όλα τα προβλήματα.
Οι ανακολουθίες και οι μη ακριβείς οδηγίες, αλλά και ο τρόπος 
που έχει διαρθρωθεί το σύστημα ελέγχου και αντιμετώπισης, 
δεν κατευνάζουν τις ανησυχίες. Οι υγειονομικοί φωνάζουν εδώ 
και καιρό για τις ελλείψεις, κυρίως σε προσωπικό, αλλά δεν ει-
σακούγονται, ενίοτε ψέγονται με το γενικό αφορισμό περί συν-
δικαλισμού. Ωστόσο, οι χειρισμοί και οι αποφάσεις αποδεικνύ-
ουν ότι υπάρχουν ελλείψεις που δεν καλύπτονται προληπτικά, 
αλλά αφού παρουσιαστεί το πρόβλημα. 
Επίσης, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ είναι πλημμελείς. Περιπτώσεις 
κρουσμάτων, τυγχάνουν διαφορετικών χειρισμών ανά σχολεία, 
νοσοκομεία, ακόμα και τμήματα των ίδιων υπηρεσιών. Σε δι-
αφορετικά χρονικά διαστήματα τίθενται εργαζόμενοι σε τμή-
ματα των νοσοκομείων, όταν παρουσιαστεί κρούσμα (συνήθως 
ανάλογα με την ανάγκη σε προσωπικό), διαφορετικοί χειρισμοί 
γίνονται σε σχολεία, στην περίπτωση μοναδικού κρούσματος σε 
τμήμα, ενώ συχνά, φαίνονται και τα κενά ή οι ανακολουθίες: 
παρότι λεκτικά, οι λοιμωξιολόγοι και το υπουργείο έχουν τονί-
σει ότι οι μαθητές μπορούν να μη φοράνε μάσκα στα διαλείμμα-
τα, αρκεί τα τμήματα να μη συγχρωτίζονται, μια και μοναδική 
απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, «φοράνε ή δεν φοράνε» 
δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή...

Ένα πρόβλημα 
που φαινόταν 
ότι έρχεται…

Γιατί η εταιρία επιμένει τόσο πολύ σε αυτό το 
αιολικό πάρκο;

Πρόκειται για ενεργειακούς εισβολείς και κατα-
πατητές που επιμένουν να ακολουθούν τον δρό-
μο της λεηλασίας καθώς μοναδικό στόχο έχουν το 
χρήμα. Δεν τους αφορά προφανώς ούτε η προστα-
σία του περιβάλλοντος ούτε το αποτύπωμα του έρ-
γου στην περιοχή. Μετά και την «απόφαση Βελε-
ντζικού», η εταιρία επιχειρεί να τελειώσει όσο πιο 
γρήγορα γίνεται και να προλάβει να τοποθετήσει 
τις ανεμογεννήτριες. Η εταιρία πρέπει να ξεκου-
μπιστεί από το βουνό. Συνεχίζουν προκλητικά να 
προκαλούν βλάβη σε μια έκταση που το δικαστή-
ριο έκρινε ότι δεν μπορούν να βρίσκονται και θα 
αναλάβουν και τις ποινικές ευθύνες για το έγκλη-
μα που διαπράττουν σήμερα. Ακόμη κι αν τις 
τοποθετήσουν θα αναγκαστούν να τις ξηλώσουν 
σύντομα. Όπως έγινε στην Αυστραλία θα γίνει και 
στην Ελλάδα!

Συχνά τίθεται το ερώτημα από όσους αμφισβη-
τούν τα κινήματα κατά των αιολικών πάρκων 
«είναι δυνατόν να μη θέλει ένας τόπος τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας»; Είναι τα μεγάλα 
αιολικά πάρκα ΑΠΕ; Μήπως έχει υπερεκτιμη-
θεί το ενεργειακό όφελός τους;

Δεν σας κρύβω ότι ανήκω στους ανθρώπους που 
πίστεψαν στην πράσινη ανάπτυξη και θεωρώ την 
προστασία του περιβάλλοντος ένα από τα πιο σο-
βαρά θέματα της εποχής μας. Η κλιματική αλλαγή 
είναι ένα υπαρκτό θέμα για πολλούς πολίτες του 
πλανήτη και οφείλουμε, όσο περνάει από το χέρι 
μας, να τον προστατεύσουμε και να τον διατηρή-
σουμε για τις επόμενες γενιές. Όμως παρακολου-
θώντας πως υλοποιούνται οι ΑΠΕ στην χώρα μας 
θα σας έλεγα ότι πρόκειται για «αρπαχτές» των 
εταιριών, για τη σύγχρονη κλεπτοκρατία. Η συνει-
σφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο φαίνεται ελάχιστη, 
δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει χωροθέτηση, 
δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τι μας κοστίζει 
και πόσο αποδίδει. Καταλαμβάνουν βουνοκορφές 
που τους βολεύουν, με μελέτες copy paste, δίπλα 
από κατοικημένες περιοχές και όποιον πάρει ο 
«χάρος». Η ξεπερασμένη τεχνολογία που χρησιμο-
ποιείται και η έλλειψη οποιασδήποτε αισθητικής 
και περιβαλλοντικής ματιάς, οδηγούν στα σημερι-
νά αποτελέσματα. Και οι επιπτώσεις από αυτή την 
ιστορία θα φανούν στο άμεσο μέλλον.

Τι σημαίνει για τους Αρτινούς το βουνό Γερα-
μπή;

Ο Γεραμπής συνδέει το παρελθόν με το παρόν αυ-
τού του τόπου. Είναι χώρος ελευθερίας μιας και 
ήταν ένα από τα βουνά του Καραϊσκάκη και όλων 
των επαναστατών του Ραδοβυζίου, όπου ξεκίνη-
σαν τρεις επαναστάσεις για την απελευθέρωση της 
χώρας. Ακόμη είναι χώρος δημιουργίας και παρα-
γωγής. Σε αυτό το βουνό από παλιά οι άνθρωποι 
βοσκούσαν τα κοπάδια τους για να μεγαλώσουν τις 
οικογένειες τους και παραμένει τόπος παραγωγής 
καθώς περίπου 150 κτηνοτροφικές οικογένειες 
χρησιμοποιούν τον ευρύτερο βοσκότοπο. Είναι πε-
ριοχή Natura, ένα σπάνιο οικοσύστημα, γεμάτο με 
φωλιές των αετών των Ακαρνανικών Όρεων και 
θα μπορούσε να προσεγγιστεί με μια ολιστική αντί-
ληψη σήμερα. Αποτελεί λοιπόν τόπο παραγωγής 
και συνεισφοράς στην εθνική οικονομία, θέλουμε 
ζωντανό το βουνό και θα μπορούσε να αποτελέσει 
πρότυπο επισκέψιμου κτηνοτροφικού πάρκου και 
αρωματικών φυτών, ένα πάρκο νεότερης ιστορίας 
μέσα από ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμ-
βασης για την περιοχή. Μια ζώνη ελεύθερη από 
αιολικά, πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Τσάρλι Κάουφμαν είναι μια αγαπημένη περί-
πτωση «αλλοπρόσαλλου», στα σενάρια και στη 
σκηνοθεσία του. Το I’m thinking of ending 
things στο Netflix, είναι μια τέτοια περίπτωση. 

Προσοχή όμως…
Υπάρχει κόσμος που πίνει νερό στο όνομά του, για την 
«Αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού», κόσμος που 
τον χαντακώνει για τη «Συνεκδοχή της Νέας Υόρκης», 
κόσμος που τον αποθεώνει για τη «Συνεκδοχή της Νέας 
Υόρκης», κόσμος που ξέρει ότι το Anomalisa είναι ένα 
σύγχρονο αριστούργημα.
Τα έργα του Κάουφμαν όμως, δεν είναι από εκείνα που 
τα «μισείς ή τα αγαπάς». Πριν φτάσει ο θεατής σε αυτό το 
επίπεδο συναισθηματικής φόρτισης και τελικής κρίσης, 

θα κληθεί να μπει στη θέση τουλάχιστον ενός πρωταγω-
νιστή του έργου, έστω και αν φαινομενικά αυτός-η δεν 
του ταιριάζουν ως χαρακτήρες ή δεν υπάρχουν καν.
Το θέμα είναι ότι καμιά φορά, οι χαρακτήρες του Κάουφ-
μαν μοιάζουν να μην υπάρχουν ούτε στις ταινίες του. 
Αυτή ακριβώς η αίσθηση όμως είναι που απογειώνει τα 
έργα του. 
Το I’m thinking… είναι μια μικρή ελεγεία για τις πιο 
απαίσιες φάσεις του ανθρώπινου υποσυνείδητου, όχι 
όμως εκεί που τις εξετάζει πιθανώς η ψυχανάλυση, αλλά 
στις μικρές στιγμές που αυτά τα οποία δεν θέλουμε να 
σκεφτόμαστε, ανοίγουν «παραθυράκι» στο μυαλό και εμ-
φανίζονται, έστω για μερικά δευτερόλεπτα.
Ο Κάουφμαν έχει το χάρισμα να συλλαμβάνει αυτές τις 
στιγμές και να τις κάνει ταινίες. Η «Συνεκδοχή», η ταινία 
όπου βασίλεψε ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, λίγο πριν τον 

πρόωρο χαμό του, ήταν μια άσκηση πάνω σε κουραστι-
κές ενδεχομένως, μανιέρες (όπως πχ το Smoking/No 
Smoking του Ρενέ), με ένα ελαφρύ χιούμορ που συχνά, 
βαραίνει μέσα στις πιο δύσκολες σκηνές.
H πιο πρόσφατη ταινία του Κάουφμαν εισάγει ως κεντρι-
κή χαρακτήρα την «ανώνυμη» Τζέσι Μπάκλεϊ, που θα τη 
δούμε και στο επερχόμενο Fargo. H Μπάκλεϊ είναι εξαι-
ρετική, όπως και ο συμπρωταγωνιστής της Τζέσε Πλέ-
μονς, ο τύπος που έδειξε από το Breaking Bad ακόμα ότι 
έχει πράγματα να παίξει. Επίσης, εμφανισιακά είναι κάτι 
σαν χαμένος αδερφός του Ματ Ντέιμον και του Φίλιπ Σέ-
ιμουρ Χόφμαν.
Εξαιρετικοί είναι επίσης, η Τόνι Κολέτ και ο (θεός) Ντέι-
βιντ Θιούλις, ως γονείς.
Δείτε το λοιπόν και πριν σκεφτείτε αν σας αρέσει, προ-
σπαθήστε να βρείτε στιγμές του εαυτού σας εκεί…

H αιώνια 
εγκεφαλική 
συνεκδοχή
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ODEON PARALIMNIO

Οι ταινίες της εβδομάδας
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Πόλεμος στο σπίτι/The war with grandpa 19.10
Kωμωδία. Διάρκεια: 1.34
Σκηνοθεσία: Τιμ Χιλ. Πρωταγωνιστές: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ούμα Θέρμαν, Ρομπ 
Ριγκλ, Όουκς
O Ρόμπερτ ντε Νίρο και η Ούμα Θέρμαν παίζουν δευτερότριτους ρόλους για 
να βγει το ψωμί παντεσπάνι της χρονιάς, σε μια «οικογενειακή κωμωδία», το 
είδος που έκανε ο διάσημο δηλαδή στην Ελλάδα, το Star. Ένας μικρός και ο 
παππούς του, ανοίγουν πόλεμο, γιατί έχουν την ίδια περίπου νοητική ηλικία. 

H δίκη των 7/The trial of Chicago 21.10 όλες τις μέρες
Δράμα. Διάρκεια: 2.09’
Σκηνοθεσία: Άαρον Σόρκιν. Πρωταγωνιστές: Γιάχια Αμπντούλ-Μάτιν, Σάσα 
Μπάρον Κοέν, Ντάνι Φλάχερτι, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Μάικλ Κίτον, Φρανκ 
Λανγκέλα 
Μιας και μιλάμε για σημαντικές δίκες, όπως αυτή των νεοναζί στην Ελλάδα, 
η «Δίκη των 7», του πάλαι ποτέ «χρυσού παιδιού» του Χόλιγουντ, του Άαρον 
Σόρκιν, ασχολείται με ένα αντίστοιχο γεγονός: τη δίκη του Σικάγου, εκεί που 
η κυβέρνηση του (δημοκρατικού…) Τζόνσον, αντιμετώπισε κυριολεκτικά δια 
πυρός τις διαμαρτυρίες που εκτυλίχθηκαν γύρω από τη δίκη του Άμπι Χόφμαν, 
του Τζέρι Ρούμπιν, του Μπόμπι Σιλ και άλλων εξεχόντων φυσιογνωμιών. Οι «7» 
κατηγορήθηκαν ότι διοργανώνοντας πορείες κατά του πολέμου στο Βιετνάμ 
(τον οποίο άρχισε ο Κένεντι…), συνωμότησαν κατά του κράτους και έτσι, εκτυλί-
χθηκε μια από τις πιο διαβόητες δίκες στην ιστορία του δικανικού συστήματος. 

ΑΙΘΟΥΣΑ 3
Scooby Doo! (μεταγλωττισμένο) 19.00 Σάββατο-Κυριακή
Διάρκεια 1.33. Animation
Σκηνοθεσία: Τόνι Σέρβον
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων Scooby-Doo. 
Η περιγραφή τα λέει όλα.

Chinatown Τετάρτη 20.00, Πέμπτη και Κυριακή 21.00
Θρίλερ. Διάρκεια: 2.10’
Σκηνοθεσία: Ρομάν Πολάνσκι. Πρωταγωνιστές: Τζακ Νίκολσον, Φέι 
Νταναγουέι, Τζον Χιούστον, Πέρι Λόπεζ
Αριστούργημα 1: Ο Τζακ ο Νίκολσον κάνει διάφορες φάσεις με τη 
Φέι τη Ντάναγουεϊ, στην ταινιάρα του Πολάνσι. 

To τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές Παρασκευή 21.00. Διάρκεια: 
1.25’
Σκηνοθεσία: Φρεντ Τσίνεμαν. Πρωταγωνιστές: Γκάρι Κούπερ, Γκρέις 
Κέλι
Αριστούργημα 2: Ο Γκάρι Κούπερ και η Γκρέις Κέλι παίζουν σε ένα 
από τα καλύτερα γουέστερν που έγιναν ποτέ. Ο Ίαν μακ Ντόναλντ 
είναι κακός και, για άσκηση ύφους, εντοπίστε τον Λι Βαν Κλιφ και 
τον Χάρι Μόργκαν στο καστ. 

The Italian Job Σάββατο 21.00, Τρίτη 20.00
Κωμική περιπέτεια. Διάρκεια: 1.39’
Σκηνοθεσία: Πίτερ Κόλινσον. Πρωταγωνιστές: Μάικλ Κέιν, Νόελ 
Κάουαρντ, Μπένι Χιλ
Αριστούργημα 3: Ο Μάικλ Κέιν, πιο στυλάτος και cool cut από ποτέ, 
διοργανώνει μια ληστεία με Μίνι Κούπερ, μαζί με τον Νόελ Κάου-
αρντ και τον Μπένι Χιλ. Άχαστη κωμική περιπέτεια.

ΑΙΘΟΥΣΑ 4
Η γκαρσονιέρα/The apartment 
Πέμπτη και Σάββατο 19.30
Κωμωδία. Διάρκεια: 2.05’
Σκηνοθεσία: Μπίλι Γουάιλντερ. 
Πρωταγωνιστούν: Τζακ Λέμον, 
Σίρλεϊ μακ Λέιν, Φρεντ Μακ 
Μάρεϊ
Αριστούργημα 4: Ο Τζακ Λέμον 
προσπαθεί να τα φέρει βόλτα 
νοικιάζοντας τη γκαρσονιέρα 
του σε μπερμπάντηδες γνω-
στούς του. Μέχρι που το αφε-
ντικό του, φέρνει σπίτι τη Σίρλεϊ 
μακ Λέιν και τότε, τα πράγματα 
αλλάζουν. Ο Λέμον έχει υπάρ-
ξει ένας από τους κορυφαίους 
ηθοποιούς του πλανήτη και τα 
συναπαντήματά του με τη μακ 
Λέιν, υπό τη διεύθυνση του 
Μπίλι Γουάιλντερ ήταν πάντα 
εντυπωσιακά.

Σαμπρίνα/Sabrina Παρασκευή 
19.30
Κωμωδία. Διάρκεια: 1.53’
Σκηνοθεσία: Μπίλι Γουάιλντερ. 
Πρωταγωνιστούν: Χάμφρεϊ 
Μπόγκαρτ, Όντρεϊ Χέπμπορν, 
Γουίλιαμ Χόλντεν
Αριστούργημα 5: Ο Μπόγκι και 
ο Γουίλιαμ Χόλντεν, δύο έτσι και 
αλλιώς τρομεροί τύποι, διεκ-
δικούν την Όντρεϊ Χέπμπορν, 
ήτοι Σαμπρίνα. Τρομερή σινεδι-
ασκευή του θεατρικού του Σαμ 
Τέιλορ από, ποιον άλλον, τον 
Μπίλι Γουάιλντερ. 

Το κυνήγι του κλέφτη/To catch 
a thief Σάββατο 19.30
Θρίλερ. Διάρκεια: 1.46’
Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ. 
Πρωταγωνιστές: Κάρι Γκραντ, 
Γκρέις Κέλι, Τζόις Ρόις Λάντις
Αριστούργημα 6: Ο Χίτσκοκ 
, τύπος με έτσι και αλλιώς 
σατανικό χιούμορ, φτιάχνει ένα 
θρίλερ στα όρια της κομεντί. Ο 
Κάρι Γκραντ αράζει στη γαλλική 
Ριβιέρα και η Γκρέις Κέλι είναι 
προς αναζήτηση γαμπρού, ελέω 
μαμάς. Πάνω στον έρωτα, σκάνε 
και πυροτεχνήματα.

Οι αίθουσες 1, 5 και 6 είναι 
κλειστές
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ΌΡΣΌΝ ΓΌΥΈΛΣ: 

Μια ιδιοφυής και αντιφατική 
προσωπικότητα 

Παιδί θαύμα, ιδιοφυής πάνω από τα 
συνήθη όρια, κάτι που πλήρωνε σε όλη 
του τη ζωή. Ο Όρσον Γουέλς, είναι από 
τους κινηματογραφιστές που μπαίνει 
εύκολα στον κλειστό κύκλο των δέκα 
κορυφαίων σκηνοθετών όλων των 
εποχών. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να 
μείνει έξω από την στρογγυλή τράπεζα 
των ιπποτών του κινηματογράφου, ο 
άνθρωπος που έκανε στα 25 του χρό-
νια μία από τις καλύτερες ταινίες όλων 
των εποχών, για κάποιους την κορυ-
φαία, τον πολυθρύλητο «Πολίτη Κέιν». 
Ένα φιλμ που σημάδεψε και άλλαξε 
την πορεία του παγκόσμιου σινεμά.
Πέρασαν κιόλας 35 χρόνια από το θά-
νατό του (10 Οκτωβρίου 1985), αλλά ο 
Γουέλς παραμένει ένα κινηματογραφι-
κό σύμβολο, ένας σκηνοθέτης που με 
τις ταινίες του άλλαξε ακόμη και τον 
τρόπο προσέγγισης του σινεμά, ενώ ως 
ηθοποιός, επιβλητικός, με τη βαθιά του 
χαρακτηριστική φωνή, θα καλύπτει πά-
ντα τις φωνές των αρνητών του. Αυτών 
που όχι άδικα, αλλά μάλλον επιφανεια-
κά, δεν μπορούν να δεχθούν ότι ανήκει 
στην κορυφαία δεκάδα σκηνοθετών, με 
μία και μοναδική ταινία - αλλά τι ταινία.
Το έργο του τεράστιο αν και όχι εκτετα-
μένο, η ζωή του ταραχώδης, η προσω-
πικότητά του μεγαλοφυής και συνάμα 
αλλοπρόσαλλη, αντιφατική…
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Ο Τζορτζ Όρσον Γουέλς γεννήθηκε στις 6 Μα-
ΐου του 1915 στην μικρή πόλη Κενόσα του 
Ουισκόνσιν, ενώ μετά από τέσσερα χρόνια 
μετακόμισε στο Σικάγο. Είναι ακόμη ένας 

άνθρωπος του κινηματογράφου, που είχε δύσκολα 
παιδικά χρόνια. Κι αυτό διότι μετά το διαζύγιο των 
γονιών του, ο πατέρας του μικροβιομήχανος και η 
μητέρα του μία καλλιεργημένη και γνωστή πιανί-
στρια, ο Γουέλς θα μείνει ορφανός σε ηλικία 15 χρό-
νων και θα μεγαλώσει με τη φροντίδα συγγενών και 
φίλων. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, θα μπει 
στο χώρο του θεάματος ως ηθοποιός, σκηνοθέτης 
και σκηνογράφος. Σε ηλικία 19 χρόνων θα παντρευ-
τεί την ηθοποιό Βιρτζίνια Νίκολσον, θα αποκτήσουν 
μία κόρη, αλλά θα χωρίσουν έπειτα από 5 χρόνια.

ΕΙΣΒΟΛΉ ΑΡΕΙΑΝΏΝ

Το 1938 θα είναι σημαδιακό, αλλά και ενδεικτικό 
της ιδιοφυούς προσωπικότητάς του, καθώς ως πα-
ραγωγός του ραδιοφώνου στο CBS, θα κάνει μετα-
φορά του «Πολέμου των Κόσμων», μεταδίδοντας, 
με μορφή ειδήσεων, ρεπορτάζ, ανταποκρίσεων μία 
φανταστική εισβολή Αρειανών στη γη, καταφέρνο-
ντας με την επιβλητική φωνή του να πανικοβάλει 
τους Αμερικάνους, παρά τις επανειλημμένες διαβε-
βαιώσεις ότι πρόκειται για φανταστικό ραδιοφωνι-
κό σκετς.

Ή ΤΖΙΛΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ...

Τον επόμενο χρόνο θα παντρευτεί την θρυλική ντί-
βα Ρίτα Χέιγουορθ της «Τζίλντα» με την οποία θα 
χωρίσουν έπειτα από πέντε χρόνια, καθώς ο Όρσον 
Γουέλς -εκτός από το φαγητό και το ποτό- ξετρελαι-
νόταν και με το γυναικείο φύλο. Οι ερωτικές του πε-
ριπέτειες πάμπολλες (Ντολόρες ντελ Ρίο, Όγια Κο-
ντάρ κ.ά) και η ερωτική του επιθυμία ανεξάντλητη.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

Ο Γουέλς που απεχθανόταν τη διαδικασία να βρει 
τα κεφάλαια για τις ταινίες του και όλες τις γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες, θα γυρίσει συνολικά 12 
ταινίες, με σημαντικότερες τον «Κύριο Αρκάντιν», 
τον «Άρχων του Κακού», τη «Δίκη», την «Κυρία από 
τη Σαγκάη» (ακόμη μια ταινία που πετσοκόφτηκε 
στο μοντάζ) και την τριλογία του πάνω σε έργα του 
Σαίξπηρ, «Μάκμπεθ», «Οθέλος» και «Φάλσταφ - Οι 
Καμπάνες του Μεσονυκτίου». 
Ο Γουέλς, όπως έλεγε, η μοναδική ταινία για την 
οποία παίρνει την ευθύνη εξολοκλήρου είναι ο 
«Πολίτης Κέιν», αλλά όλες του οι δημιουργίες είναι 
φανερό ότι φέρουν την υπογραφή του, το δικό του 
βλέμμα, τη σκηνοθετική μεγαλοφυΐα, πλάνα και 
σκηνές που είναι χαραγμένες στη μνήμη όλων των 
κινηματογραφόφιλων.
Ο Όρσον Γουέλς θα πεθάνει μόνος του, αφού είχε 
ξαναχωρίσει την τρίτη του γυναίκα, την Ιταλίδα 
ηθοποιό Πάολα Μόρι, από έμφραγμα και θα ταφεί 
μακριά από το Χόλιγουντ και τις ΗΠΑ, στη Ρόντα 
της Ανδαλουσίας, μετά από δική του επιθυμία. 
Μία αντιφατική προσωπικότητα, που όπως έλεγε ο 
ίδιος «όλοι μας αποτελούμαστε από αντιθέσεις, που 
δεν καταφέρνουμε να εναρμονίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Το θάψιμο του «Πολίτη Κέιν»
Το 1939 θα αρχίσει να έχει τις πρώτες επαφές με τα μεγάλα στούντιο και τελικά θα υπογράψει συμ-
βόλαιο με την RKO, για τρεις ταινίες, εξασφαλίζοντας ότι θα έχει τη δυνατότητα να έχει τον απόλυτο 
έλεγχο των ταινιών του. Έτσι, λίγους μήνες μετά κι αφού θα παρακολουθήσει πάνω από 40 φορές την 
αθάνατη «Ταχυδρομική Άμαξα», ένα συνοπτικό κινηματογραφικό σεμινάριο, του Τζον Φορντ, θα ξεκι-
νήσει τα γυρίσματα του ανεπανάληπτου «Πολίτη Κέιν» με πρωταγωνιστή τον Τζόζεφ Κότεν και τον ίδιο 
στο ρόλο του πανίσχυρου μεγιστάνα Κέιν, σε γηραιά ηλικία- άλλωστε το ταλέντο του εξαπλωνόταν ακό-
μη και στις μεταμφιέσεις. Η ιστορία, που θυμίζει κατά πολύ τη ζωή τού τότε πανίσχυρου μεγαλοεκδότη 
Χιρστ, θα σταθεί εμπόδιο στην επιτυχία της ταινίας. Ο Χιρστ, έχοντας στενές σχέσεις με τους μεγάλους 
του Χόλιγουντ και ελέγχοντας μεγάλο μέρος των εφημερίδων, θα σαμποτάρει την ταινία, θα διαδώσει 
ότι ο Γουέλς είναι κομμουνιστής κι έχει αντιαμερικανικές απόψεις, ενώ η κριτική θα θάψει κανονικά 
την ταινία, που αναγνωρίστηκε με δόξα και τιμή μετά από χρόνια.
Τον επόμενο χρόνο θα γυρίσει ακόμη ένα αριστούργημα, τους «Υπέροχους Άμπερσον» και πάλι με τον 
Τζόζεφ Κότεν, αλλά και με Ντολόρες Κοστέλο, Τιμ Χολτ, Αν Μπάξτερ. Μία ταινία που για κάποιους 
είναι ανώτερη ακόμη και από τον «Πολίτη Κέιν» και παρότι το στούντιο θα της αλλάξει τη μορφή, 
επεμβαίνοντας στο τελικό μοντάζ, με δικαιολογία την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και πως το 
κοινό ήθελε «θετικά μηνύματα»...
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 42 χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου, κυ-
κλοφόρησε ένα άλμπουμ-σταθμός για τη 
μουσική, εντός και εκτός «ροκ συνόρων»: 
το ντεμπούτο των Dire Straits.

Οι αδελφοί Νόπφλερ από το Μπλάιθ ήταν διαβα-
σμένα παιδιά. Ο Ντέιβιντ, ο μικρότερος, είχε τε-
λειώσει το Πολυτεχνείο και μετακόμισε στο Λονδί-
νο, όπου έπιασε δουλειά. Ο Μαρκ, ο μεγαλύτερος, 
ήταν ήδη λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, 
παντρεμένος και χωρίς ιδιαίτερες ενδείξεις ότι θα 
γίνει ένας από τους πιο cool δεξιοτέχνες της κιθά-
ρας.

Και τα δύο αδέρφια είχαν μουσική παιδεία και παί-
ζανε σε κλαμπ, ωστόσο μέχρι να τα φέρει έτσι η 
ζωή (ο Μαρκ να πάρει διαζύγιο και να μετακομίσει 
μαζί με τον αδερφό του πχ) δεν διαφαίνονταν στον 
ορίζοντα οι Dire Straits.
Το πρώτο τους άλμπουμ ηχογραφήθηκε μέσα σε 
τρεις περίπου εβδομάδες στο Λονδίνο. Το όνομα, ο 
ιδιωματισμός για τις δύσκολες συνθήκες, το πήρα-
νε ακριβώς επειδή τα οικονομικά τους ήταν άθλια. 
Για να ηχογραφήσουν το πρώτο ντέμο τους, δανεί-
στηκαν λεφτά. 
Μέχρι που ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Τσάρ-
λι Γκίλετ, έπαιξε στο Sultans of Swing στην εκπο-
μπή του.

Η μπάντα κέρδισε ένα συμβόλαιο με τη Vertigo 
και ένα μήνα στο στούντιο. Τον Οκτώβριο της ίδιας 
χρονιάς, κυκλοφόρησε το άλμπουμ που κάθε κιθα-
ρίστας που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να ακούει 
σταθερά, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα και από τα πιο 
εντυπωσιακά ντεμπούτο άλμπουμ όλων των επο-
χών.
Το Sultans και ο «ήσυχα καταιγιστικός» ρυθμός 
του, ήταν η μεγάλη επιτυχία. Τα καλύτερα κομμά-
τια του δίσκου όμως, εκεί που ο Νόπφλερ έδειχνε 
το ταλέντο του στη δημιουργία μουσικών φράσεων 
και η μπάντα έδινε ρέστα, ήταν το In the Gallery 
και φυσικά, το Down to the Waterline. 

Κάτι σουλτάνοι από το Λονδίνο
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