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Η γυναίκα με το μεγάλο 
χαμόγελο…
Η AΦΡΟΔΊΤΗ Κατσαράκη πέθανε σε ηλικία 61 
ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ήταν 
μια γυναίκα που τη συνόδευε πάντα το μεγάλο χα-
μόγελο, που έδωσε τον δικό της προσωπικό αγώνα 
αλλά και που προσπάθησε να δώσει φωνή στους 
ογκολογικούς ασθενείς αλλά και να συμβάλει στην 
αποβολή του στίγματος του καρκινοπαθούς.  
https://typos-i.gr/article/h-gynaika-me-megalo-
xamogelo

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Κανονικά 
οι εκκλησιασμοί 
στα Γιάννενα
ΚΑΝΟΝΊΚΑ λειτουργούν οι εκκλησίες στα Γιάννε-
να, από το πρωί των Φώτων, παρά την απαγόρευση 
που ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο η κυβέρνη-
ση.
https://typos-i.gr/article/kanonika-oi-
ekklhsiasmoi-sta-giannena

Το «χιλιόμετρο μηδέν» 
και οι οδοδείκτες
ΤΡΕΊΣ ΛΊΘΊΝΕΣ στήλες στα Γιάννενα «σηματο-
δοτούν» χιλιομετρικές αποστάσεις. Δύο παλιές και 
μία... σχετικά καινούρια.
https://typos-i.gr/article/xiliometro-mhden-kai-oi-
ododeiktes

Πέθανε ο Θανάσης 
Παπάζογλου
Ο ΘΑΝΑΣΗΣ Παπάζογλου, αρχηγός του ΠΑΣ Γιάννινα 
στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και αρχές του ’80, πέθανε, 
σε ηλικία 67 ετών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1953 
και έπαιξε μπάλα στον Άρη, στον ΠΑΣ και στα Τρίκαλα..
https://typos-i.gr/article/pe8ane-o-8anashs-papazogloy
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:
https://www.patreon.com/TyposI
Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

Με μια συνδρομή 4 ευρώ στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)

■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα
Με τη συνδρομή των 10 ευρώ στον Τύπο, παίρ-
νετε:
Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου 
■«Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/
Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014» 
σε φυσική μορφή (ισχύει για όλο τον Δεκέμβριο)
(οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
■ Η νέα ψηφιακή έκδοση του Τύπου, περιλαμ-
βάνει 52+1 μουσικά άλμπουμ, ένα για κάθε βδο-
μάδα του χρόνου, συν ένα, καθότι το 2020 είναι 
δίσεκτο (αν δεν το ΄χατε καταλάβει ήδη…).
Το βιβλίο διατίθεται σε δύο εκδοχές: 
Μια σε pdf, που είναι η πιο κοινή και προσβάσιμη 
από όλες τις συσκευές
Μια σε epub που είναι πιο διαδραστική και δια-
βάζεται, είτε με την εφαρμογή Adobe Digital 
Editions σε Windows, είτε στην εφαρμογή ανά-
γνωσης, σε Mac.

Μια έκδοση με 53 μουσικά άλμπουμ
Μαζί με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Γιάννενα 2020: Μισοί γάμοι, 
λιγότεροι θάνατοι και γεννήσεις

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 2020, η έτσι και αλλιώς παράξενη χρονιά που έμεινε (;) πίσω, στα Γιάννενα καταγράφηκε αριθμητικά με τη μείωση των ληξιαρχικών 
πράξεων. Καταγράφηκαν λιγότερα γεγονότα σε όλα τα είδη, από θανάτους και γεννήσεις, μέχρι γάμους.
Η μοναδική πράξη που αυξήθηκε ήταν τα σύμφωνα συμβίωσης ενώ αντίθετα, οι γάμοι παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση.
Πιο συγκεκριμένα, συνολικά στο νομό Ιωαννίνων το 2020 σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου 
Εσωτερικών, είναι η εξής:

ΘΑΝΑΤΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΓΑΜΟΙ ΔΙΑΖΥΓΙΑ (βάση ημερομηνίας) ΣΥΜΦΩΝΟΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
2019 1.935 2.007 611 197 108 4.858 
2020 1.890 1.915 387 158 133 4.483 
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΘΑΝΑΤΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΓΑΜΟΙ 
ΔΙΑΖΥΓΙΑ (με βάση 

ημερομηνία) 
ΣΥΜΦΩΝΟ 

ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΡΕΙΩΝ 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

Δ.Ε. Βαθυπέδου 0 0 0 0 0 0 

Δ.Ε. Καλαρρυτών 1 0 0 1 0 2 
Δ.Ε. Κατσανοχωρίων 40 0 3 2 0 45 
Δ.Ε. Ματσουκίου 5 0 0 0 0 5 
Δ.Ε. Πραμάντων 22 0 2 1 0 25 
Δ.Ε. Συρράκου 1 0 0 1 0 2 
Δ.Ε. Τζουμέρκων 28 0 0 1 0 29 

ΔΩΔΩΝΗΣ Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου 89 0 19 10 1 119 
Δ.Ε. Δωδώνης 65 0 3 0 0 68 
Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου 50 0 0 1 1 52 
Δ.Ε. Σελλών 51 0 0 0 0 51 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου 27 0 1 0 0 28 
Δ.Ε. Βοβούσης 0 0 1 0 0 1 
Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου 19 0 7 2 1 29 
Δ.Ε. Παπίγκου 4 0 3 0 0 7 
Δ.Ε. Τύμφης 22 0 1 0 1 24 

ΖΙΤΣΑΣ Δ.Ε. Εκάλης 30 0 4 1 0 35 
Δ.Ε. Ευρυμενών 13 0 2 0 0 15 
Δ.Ε. Ζίτσας 28 0 0 0 0 28 
Δ.Ε. Μολοσσών 35 0 1 0 0 36 
Δ.Ε. Πασαρώνος 107 0 41 7 9 164 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ.Ε. Ανατολής 179 0 34 11 23 247 
Δ.Ε. Ιωαννιτών 574 1.912 203 99 88 2.876 
Δ.Ε. Μπιζανίου 15 0 0 0 0 15 
Δ.Ε. Νήσου Ιωαννίνων 4 0 0 0 0 4 
Δ.Ε. Παμβώτιδος 119 0 24 10 5 158 
Δ.Ε. Περάματος 13 1 1 0 1 16 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ.Ε. Αετομηλίτσης 0 1 0 0 0 1 
Δ.Ε. Διστράτου 5 0 0 0 0 5 
Δ.Ε. Κόνιτσας 76 1 8 2 0 87 
Δ.Ε. Μαστοροχωρίων 23 0 0 0 0 23 
Δ.Ε. Φούρκας 1 0 0 0 0 1 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ Δ.Ε. Εγνατίας 33 0 2 2 0 37 
Δ.Ε. Μετσόβου 37 0 14 1 2 54 
Δ.Ε. Μηλέας 8 0 0 0 0 8 

ΠΩΓΩΝΙΟΥ Δ.Ε. Άνω Καλαμά 51 0 4 2 0 57 
Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου 36 0 2 0 0 38 
Δ.Ε. Δελβινακίου 40 0 1 2 1 44 
Δ.Ε. Καλπακίου 33 0 6 1 0 40 
Δ.Ε. Λάβδανης 1 0 0 0 0 1 
Δ.Ε. Πωγωνιανής 5 0 0 1 0 6 

ΣΥΝΟΛΟ 1.890 1.915 387 158 133 4.483 
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Ο James Μπασδάνης 
επιλέγει 

10 
κιθαρίστες

Ο μουσικός James Μπασδάνης, επιλέγει 10 κιθαρίστες που τους θεωρεί τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς.

Γιάννης  Σπαθας
Ο άνθρωπος που κατ’ εμέ 
χάραξε με τον ιδιαίτερο 
κιθαριστικό ήχο του όλη 
την Ελληνική δισκογρα-
φία. Ξεκινώντας από τις 
κιθαριστικές συνθέσεις 
των Socrates αλλά και 
μετέπειτα με τις ενορχη-
στρώσεις του σε δίσκους 
της ελληνικής δισκογρα-
φίας.
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Γιάννης  Σπαθας
Ο άνθρωπος που κατ’ εμέ 
χάραξε με τον ιδιαίτερο 
κιθαριστικό ήχο του όλη 
την Ελληνική δισκογρα-
φία. Ξεκινώντας από τις 
κιθαριστικές συνθέσεις 
των Socrates αλλά και 
μετέπειτα με τις ενορχη-
στρώσεις του σε δίσκους 
της ελληνικής δισκογρα-
φίας.

Ritchie 
Blackmore
Τι να πει κανείς για αυτόν 
τον θρύλο; Deep Purple, 
Rainbow, ένας από τους 
κιθαρίστες που επηρέ-
ασε και ίσως να όρισε 
και ένα ολόκληρο είδος 
μουσικής.

Erkan Oğur
Ο Τούρκος κιθαρίστας 
και πολυοργανίστας. 
Μεγάλη αγάπη και επίσης 
επιρροή στα ανατολίτικα 
βήματα!

Tom Morello
Ε! σίγουρα αγαπημένος. 
Οι RATM είναι ένα συ-
γκρότημα που ακούγαμε 
στα πολύ νιάτα μας. Ο 
Morello, πάντα φρέσκος 
και φουλαρισμένος με 
ενέργεια… και groovάτος 
όσο δεν πάει.

David Gilmour
Μελωδικότητα, ευγέ-
νεια με λακωνικότητα. Ο 
David Gilmour είναι μια 
αγαπημένη επιρροή που 
με έκανε προσωπικά να 
κατανοώ την ομορφιά της 
παύσης και το νόημα που 
μπορεί να προσδώσει σε 
μία «μουσική συζήτηση».

Jimi Hendrix
Χωρίς σχόλια!

Rory Gallagher
Ο συνδυασμός της Ιρ-
λανδικής παραδοσιακής 
μουσικής και του σκλη-
ρού ροκ ήχου, μαζί με 
μια αλήτικη διάθεση στο 
παίξιμο…τι άλλο να πω;…
It’s Rory!

Μανώλης Χιώτης
9+1 για πολλούς για μένα το 10 το καλό, για-
τί κατά την ταπεινή μου άποψη ο Μανώλης 
Χιώτης έπαιξε το μπουζούκι περισσότερο κι-
θαριστικά (και για τους γνώστες ο Μανώλης 
Χιώτης ήταν και εξαιρετικός κιθαρίστας). 
Ένας άνθρωπος που η ελληνική δισκογραφία 
του οφείλει πολλά, εξέλιξε το ήχο της με 
φρέσκα πράγματα…και ίσως να έκανε στην 
εποχή του ένα πρώιμο ελληνικό Jazz-Fusion.

Django Reinhardt
Πέρα από δύναμη ψυχής, που παρόλο που 
είχε σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό 
του χέρι (από πυρκαγιά) και μπορούσε να 
χρησιμοποιεί 2 μόνο δάχτυλα, έφτιαξε ένα 
ολόκληρο είδος μόνος του (Gypsy Jazz) και 
προσωπικά η μελέτη του παιξίματός του 
με έκανε να κατανοήσω σε βάθος τον βαθύ 
κόσμο της jazz.

Μπάμπης Παπαδόπουλος
Ο τρόπος που ντύνει με ήχους και οι πρωτότυπες 
κιθαριστικές ιδέες, από τις Τρύπες αλλά και αργότε-
ρα στους Λαϊκεδέλικα, είναι «μνημεία» στις μουσικές 
μας βιβλιοθήκες.
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Τα πρόσωπά τους κά-
νουν τον γύρο του κό-
σμου μετά την εισβολή 
τους χθες στο Καπιτώ-
λιο. Φωτογραφήθηκαν 
με τα πόδια ανεβασμέ-
να στο γραφείο της 
προέδρου της Βουλής, 
άλλοι να παρελαύνουν 
κρατώντας μια σημαία 
της Συνομοσπονδίας ή 
να κάθονται στην έδρα 
του προέδρου της 
Γερουσίας. 
Ποιοι είναι αυτοί οι 
υποστηρικτές του 
Ντόναλντ Τραμπ, που 
ωθούμενοι από τη 
ρητορική του Ρεπου-
μπλικάνου μεγιστάνα 
έσπειραν το χάος 
στους χώρους του 
αμερικανικού Κοινο-
βουλίου; Πολλοί έχουν 
πλέον ταυτοποιηθεί, 
συμπεριλαμβανομέ-
νης μιας γυναίκας που 
τραυματίστηκε θανά-
σιμα στα βίαια επεισό-
δια.
Ακολουθούν βασικά 
χαρακτηριστικά ορι-
σμένων από αυτών, 
που στην πλειονότητά 
τους είναι ενεργοί 
σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΏΛΙΟ

Συνωμοσιολόγοι, υπέρμαχοι 
των όπλων, νεοναζί
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Ρίτσαρντ Μπαρνέτ, 
ένας υπέρμαχος των όπλων
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΣ από το Αρκάνσας, αυτός ο 60χρονος με έντονη 
Νότια προφορά εισέβαλε στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι, της Δημο-
κρατικής προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Αυτό είναι «το γραφείο μου», είπε χθες στο τοπικό ειδησεογραφικό 
δίκτυο KFSM 5News. «Είμαι ένας φορολογούμενος. Είμαι πατριώ-
της. Αυτό δεν είναι το γραφείο της. Της το δανείσαμε».
Γνωστός σε τοπικό επίπεδο για τη διαχείριση μιας ομάδας στο 
Facebook, της 2A NWA STAND, υπέρμαχης των όπλων, ο Ρίτσαρντ 
Μπαρνέτ, με το παρατσούκλι «Bigo», ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε 
αυτό το γραφείο σχεδόν τυχαία. «Με έσπρωξαν εκεί», είπε, καθώς 
«έψαχνα την τουαλέτα».
Πριν αποχωρήσει, άφησε ένα προσβλητικό σημείωμα στην Νάνσι Πε-
λόζι. Παραμένει ασύλληπτος, αν και ενδέχεται να συλληφθεί πολύ σύ-
ντομα. «Αν φοβάμαι; Όχι! Αλλά η φυλακή είναι μια πιθανότητα», είπε 
σε δημοσιογράφους μετά την έξοδό του από κτίριο του Καπιτωλίου.

Τζέικ Αντζέλι, ο συνωμοσιολόγος 
με το καπέλο με κέρατα βούβαλου
ΓΥΜΝΟΣΤΗΘΟΣ, με καπέλο αυτόχθονα Αμερικάνου, με κέρατα 
βουβάλου και μακιγιάζ, ο «πνευματικός πολεμιστής», όπως αυτοπε-
ριγράφεται ο ίδιος, κέρδισε την προσοχή φωτογράφων στις τέσσερις 
γωνίες του Καπιτωλίου.
Με καταγωγή από την Αριζόνα, αυτός ο 30χρονος και κάτι άνδρας 
έχει θεαθεί πολλές φορές σε διαδηλώσεις υπέρ του Τραμπ στο Φοίνιξ 
τους τελευταίους μήνες, φορώντας συστηματικά αυτή την ένδυση.
Ο Τζέικ Αντζέλι παρουσιάζει τον εαυτό του ως ένα «ψηφιακό στρα-
τιώτη του QAnon», το συνωμοσιολογικό κίνημα του οποίου ο Ντό-
ναλντ Τραμπ είναι ο ήρωας και που είδε την χθεσινή εισβολή ως ένα 
θρίαμβο. «Είμαστε πατριώτες, στην πρώτη γραμμή στην Αριζόνα, 
που θέλουμε να προσφέρουμε τη θετική μας ενέργεια στην Ουά-
σινγκτον», έγραψε ο Αντζέλι σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε τον 
Δεκέμβριο στο αγαπημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης των υπερσυ-
ντηρητικών, Speak.

Μάθιου Χέιμπαχ, 
από το νεοναζιστικό κίνημα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΜΕΝΟΣ δίπλα στον Τζέικ Αντζέλι, ο 29χρονος με 
στρογγυλά γυαλιά Μάθιου Χέιμπαχ, θεωρείται από το Southern 
Poverty Law Center, ένα παρατηρητήριο εξτρεμιστικών οργανώσε-
ων, ως «το πρόσωπο μιας νέας γενιάς λευκών εθνικιστών».
Ο Χέιμπαχ θεωρείται ένας από τους διοργανωτές της πορείας ακρο-
δεξιών στο Σάρλοτσβιλ (Βιρτζίνια), τον Αύγουστο του 2017, στο περι-
θώριο της οποίας μια γυναίκα σκοτώθηκε από έναν νεοναζί.

Άνταμ Τζόνσον, ο κλέφτης του 
πόντιουμ της προέδρου της Βουλής
ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ το πόντιουμ ομιλιών της Νάνσι Πελόζι, αυτός ο 
30χρονος και κάτι άνδρας, φορώντας ένα σκουφί Τραμπ χαιρέτισε 
αυθόρμητα τον φωτογράφο, γεμάτος χαμόγελο.
Μετά από χθες, είναι περισσότερο η σύζυγός του, μια γιατρός, που 
επωμίζεται το βάρος της διάρρηξης, κατακλυζόμενη από σαρκαστι-
κά μηνύματα σε πολλούς ιστότοπους στους οποίους εκείνη αναφέ-
ρεται.
Αναγνωρίστηκε γρήγορα ως ο Άνταμ Τζόνσον, κάτοικος του Πάρις 
της Φλόριντα, σύμφωνα με τον τοπικό τύπο.

Άσλι 
Μπάμπιτ, 
14χρόνια 
στην Πολε-
μική Αερο-
πορία, σκο-
τώθηκε στο 
Καπιτώλιο
ΗΤΑΝ το πρώτο 
γνωστό θύμα αυτής 
της βίαιης εισβολής: 
ενώ προσπαθούσε 
να περάσει από ένα 
σπασμένο παράθυρο 
σε ένα διάδρομο του 
κτιρίου του Κογκρέ-
σου, η Άσλι Μπάμπιτ, 
30 και κάτι χρονών, 
δέχθηκε από κοντινή 
απόσταση μια σφαίρα 
που πυροβολήθηκε 
από έναν αστυνομικό 
της αστυνομίας του 
Καπιτωλίου. Αργότε-
ρα υπέκυψε στους 
τραυματισμούς της.
Ενεργή σε μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, 
υπέρμαχη θεωριών 
συνωμοσίας, αυτή η 
«λιμπερτέριαν» από 
την Καλιφόρνια, σύμ-
φωνα με τον λογαρια-
σμό της στο Twitter, 
είδε την άνοδο των 
υποστηρικτών του 
Ντόναλντ Τραμπ στην 
Ουάσινγκτον ως μια 
«καταιγίδα», που θα 
έφερνε τη χώρα «από 
το σκοτάδι στο φως».
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Φέι 
Ντάναγουεϊ, 
η «φαμ 
φατάλ» 
μιας 
χρυσής 
εποχής

Οι κοφτερές γωνίες του προσώπου της, το λαμπερό 
και συνάμα ψυχρό βλέμμα της, με τα πανέμορφα μάτια 
της και το χαμόγελο που κρύβει κάτι το απειλητικό. 
Ψηλή, για την εποχή της, λεπτοφτιαγμένη, αλλά όχι 
αδύνατη, με λευκή βελούδινη επιδερμίδα και μακριά 
πόδια και χέρια. Η κομψότητα στο μεγαλείο της. Αυτή 
είναι η Φέι Ντάναγουεϊ που στη μορφή της το Χόλι-
γουντ, σε μια κομβική περίοδο αλλαγών, βρήκε τη νέα 
«φαμ φατάλ», ανανεώνοντας το «είδος» των Μπάρμπα-
ρα Στάνγουικ, Τζόαν Κρόφορντ, Λορίν Μπακόλ και των 
άλλων παλαιότερων σταρ.
Η Φέι Ντάναγουεϊ, έχοντας την τύχη να πρωταγωνι-
στήσει σχεδόν με την πρώτη της είσοδο στα κινημα-
τογραφικά πλατό σε δύο εμβληματικές και σήμερα αν 
μη τι άλλο κλασικές ταινίες, το γκανγκστερικό δράμα 
«Μπόνι και Κλάιντ» το 1967 και τη ρομαντική περιπέ-
τεια «Υπόθεση Τόμας Κράουν» το 1968, θα γίνει ένα 
από τα καυτά ονόματα της εποχής της. Για 15 χρόνια 
θα παραμείνει στην κορυφή και θα τοποθετηθεί δίκαια 
ανάμεσα στις θρυλικές ντίβες του παγκόσμιου σινεμά, 
ακόμη κι αν οι επιλογές της τις επόμενες δεκαετίες 
την αδίκησαν όπως και το πλήθος των πλαστικών 
επεμβάσεων που έκανε, ακολουθώντας τις επιταγές 
της Καλιφόρνιας…
Η Φέι Ντάναγουεϊ γίνεται σε λίγες ημέρες 80 χρόνων 
και πιθανώς να αναπολεί εκείνες τις όμορφες εποχές, 
την καταξίωση, το πέρασμά της στον σπουδαίο κινημα-
τογράφο, έχοντας δίπλα της ιερά τέρατα της υποκριτι-
κής και σπουδαίους σκηνοθέτες να την κατευθύνουν 
προς τη δόξα και την αθανασία.



Πρόσωπα|11ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Γεννήθηκε στο Μπάσκομ της Φλό-
ριντα στις 14 Ιανουαρίου του 1941. 
Σε ένα μέρος, που όπως το χαρα-
κτήρισε η ίδια, ήταν «ένας δρόμος, 

ένα βενζινάδικο και πολλή σκόνη». Ο παπ-
πούς της ήταν αγρότης, ενώ ο πατέρας της 
ξέφυγε από το Μπάσκομ, ακολουθώντας 
την καριέρα του στρατιωτικού, ως υπα-
ξιωματικός. Ακολουθώντας τους γονείς 
της, ταξίδεψε σε πολλά μέρη, ταλαιπωρή-
θηκε από τη διαρκή περιπλάνηση και από 
μικρή ονειρευόταν να βρει μια ήσυχη ζωή. 
Δεν τα κατάφερε, καθώς επέλεξε να μπει 
στον χώρο του θεάματος…
Έτσι, μετά από μία σύντομη πορεία στο 
θέατρο, ερμηνεύοντας ρόλους όπως η 
Μπλανς Ντιμπουά, θα βρεθεί στο νέο 
κύμα του αμερικανικού σινεμά. Δεν είναι 
τυχαίο ότι η Τζόαν Κρόφορντ είχε προβλέ-
ψει ότι απ’ όλες τις νέες ηθοποιούς της 
εποχής μόνο η Ντάναγουεϊ θα μπορούσε 
να τα καταφέρει να γίνει μία πραγματική 
σταρ κι ας την είχε δει στη μετριότατη 
ταινία «Mommie Dearest». Είχε όμως την 
εμπειρία για να προβλέψει το μέλλον της 
νεαρής και άγουρης ακόμη Φέι.
 
Η ΜΠΟΝΙ ΚΑΙ Ο… ΚΡΑΟΥΝ
 
Το 1967 ο Άρθουρ Πεν, ετοιμάζοντας το 
«Μπόνι και Κλάιντ» βρήκε στα πρόσωπα 
των Γουόρεν Μπίτι και της ανερχόμενης 
Ντάναγουεϊ τους ήρωες που ήθελε για το 
διάσημο παράνομο ζευγάρι της εποχής της 
ποτοαπαγόρευσης. Δημιούργησε ένα κινη-
ματογραφικό ζευγάρι, πολύ μακριά από την 
πραγματικότητα, αλλά που θα έμενε στην 
ιστορία. Με τον Μπίτι να είναι ο επαναστά-
της και την Ντάναγουεϊ ο ρομαντισμός, μια 
μορφή βγαλμένη από τις σταρ της δεκαετίας 
του ‘30. Τεράστια επιτυχία και μία υποψηφι-
ότητα για το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου.
Τον επόμενο χρόνο θα πρωταγωνιστήσει 
στο υπέροχο φιλμ του Νόρμαν Τζούισον 
«Υπόθεση Τόμας Κράουν», δίπλα στον 
ασύγκριτο Στιβ Μακ Κουίν, που πραγμα-
τικά παίρνει πάνω του όλη του τη δόξα, 
όπως και η υπέροχη μουσική του Μισέλ 
Λεγκράντ. Κι όμως η Ντάναγουεϊ θα κα-
ταφέρει με την παγερή γοητεία της, τον 
βαθύ ερωτισμό της, να καταγράψει ακόμη 
έναν εμβληματικό ρόλο.
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 
ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΙ
 
Το 1969 θα βρεθεί δίπλα στον Κερκ Ντά-
γκλας, για την ταινία του Ελίας Καζάν «Ο 
Συμβιβασμός», ένα δράμα αυτοκριτικής 
για τον αμφιλεγόμενο σκηνοθέτη, που 
είχε καταδώσει συναδέλφους του ως κο-
μουνιστές στην εποχή του Μακαρθισμού. 
Ο Ντάγκλας ήταν και πάλι καλός, αλλά η 
Ντάναγουεϊ έδωσε αυτό το κάτι παραπά-
νω, με την ψυχρή αφοπλιστική ερμηνεία 
της. 

Την ίδια χρονιά θα παίξει στο ρομαντικό 
δράμα του Βιτόριο ντε Σίκα «Οι Εραστές», 
δίπλα στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Η 
ταινία δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά 
θα σταθεί η αφορμή για να παρατήσει τον 
φωτογράφο Τζέρι Σάντσμπεργκ, με τον 
οποίο ήταν αρραβωνιασμένη, για να γίνει 
ζευγάρι με τον Μαστρογιάνι – ένας έρω-
τας που θα κρατήσει δυο χρόνια.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
 
Τον επόμενο χρόνο θα παίξει στο θαυμάσιο πο-
λιτικό θρίλερ του Σίντνεϊ Πόλακ «Οι Τρεις Μέρες 
του Κόνδορα», δίπλα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 
ενώ ο κύκλος των μεγάλων επιτυχιών της θα 
κλείσει το 1976 με το συνταρακτικό δράμα «Το 
Δίκτυο» του Σίντνεϊ Λούμετ,. Ένας θρίαμβος και 
ένα Όσκαρ ‘Α Γυναικείου Ρόλου. Μαζί με τη φθο-

ρά του χρόνου, που βασάνιζε την Φέι Ντάναγουεϊ, 
ήρθε και η φθορά του Χόλιγουντ της αναζήτησης, 
των σπουδαίων κινηματογραφιστών, των καλλι-
τεχνών. Ήρθε η πτώση, που την συμπαρέσυρε 
και την ίδια. Θα παίξει σε αρκετές ταινίες, απ’ τις 
οποίες οι περισσότερες θα περάσουν στη λήθη. 
Όχι όμως και η Φέι Ντάναγουεϊ, που θα παραμεί-
νει ένα κινηματογραφικό σύμβολο, μιας εποχής – 
μιας τελευταίας αναλαμπής του Χόλιγουντ...

Τσάιναταουν
 
ΤΟ 1974 θα έρθει ακόμη μία μεγάλη στιγμή 
στην καριέρα της, με το αριστούργημα του 
Ρομάν Πολάνσκι «Τσάιναταουν», ένα συγκλονι-
στικό νέο-νουάρ, που περιγράφει τον σκοτεινό 
κύκλο του εγκλήματος και τη άμεση σύνδεσή 
του με τον αμερικανικό καπιταλισμό. Δίπλα της 
ο ασυγκράτητος Τζακ Νίκολσον, στην καλύτερη 
ίσως ερμηνεία του, αλλά και ο Τζον Χιούστον 
που υποδύεται τον πατέρα της, ένα πραγματικό 
τέρας. Απ’ τη μια επικίνδυνη και μοιραία και την 
άλλη εύθραυστη και απροστάτευτη στις αρρω-
στημένες ορέξεις του άγριου επιχειρηματία 
πατέρα της και του κύκλου του. Συγκλονιστική 
ερμηνεία και ακόμη μία υποψηφιότητα για 
Όσκαρ.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Υπάρχει μια ιστορία για τον όνομα των βρε-
τανών μονομάχων του μεταλλικού ροκεν-
ρόλ. Έλεγε κάποτε ο μακαρίτης ο Λέμι, ότι 
τον πήρε τηλέφωνο ο Ρομπ Χάλφορντ και 

του ζήτησε να του προτείνει όνομα για τη μπάντα. 
Εκείνος απάντησε «jesus christ…» και ο άλλος 
άκουσε «judas priest».
Σχεδόν μια δεκαετία μετά από αυτά τα ανέκδοτα, οι 
Priest διεκδικούσαν και έπαιρναν τη θέση τους στο 
πάνθεον του μετά-new wave of british heavy metal, 
χωρίς να είναι ποτέ κομμάτι αυτού του ρεύματος.
Στις 4 Ιανουαρίου 1984, κυκλοφορούσαν το 

Defenders of the Faith. Ήταν το ένατο άλμπουμ 
τους και ένα από καλύτερά τους. Λίγο πριν η μπά-
ντα γοητευτεί και αυτή από τους ήχους των synths 
και ψιλοαπογοητεύσει τους οπαδούς της με το 
Turbo, το Defenders of the Faith έμοιαζε αρκετά 
στο στυλ με το Screaming for Vengeance, το προ-
ηγούμενό τους και δημιουργούσε μια αίσθηση νέας 
επικής τριλογίας, όπως αυτή των τελών των ‘70s, 
όταν η μπάντα κατέληγε στο British Steel.
Οι Priest όμως δεν ήταν μια κοινή μέταλ μπάντα. 
Με την ίδια ευχέρεια που διασκεύαζαν Fleetwood 
Mac, Τζόαν Μπαέζ και Spooky Tooth, μπορούσαν 
να γράφουν σκοτεινές ελεγείες τύπου Sentinel 
και τερματισμένα σε ταχύτητα κομμάτια όπως το 

Freewheel Burning. Κάπου ανάμεσά τους, υπήρ-
χαν και οι κίνκι ενοράσεις ενός ενδόμυχου ντίσκο 
μέλλοντος, με το Love Bites, που όσο και να ξενέ-
ρωναν φανερά τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς, 
κατά βάθος τους συνέπαιρναν.
Οι JP όμως δεν ανακηρύχθηκαν metal gods για 
πλάκα, αλλά για κομμάτια όπως το Jawbreaker και 
το Some Heads are Gonna Roll.
Το Defenders of the Faith, εκτός από σημαδιακό 
για τη μπάντα άλμπουμ, καθότι αποτέλεσε και με-
γάλη εμπορική επιτυχία, ήταν και ένα σημείο κα-
μπής, από το οποίο οι Priest επέστρεψαν επιτυχη-
μένα μερικά χρόνια αργότερα, με το συμπαντικών 
διαστάσεων Painkiller. 

JUDAS PRIEST ΚΑΙ DEFENDERS OF THE FAITH, ΤΟ 1984

Ο φύλακας μοναχός
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