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Πριν από 5 χρόνια, την 1η Ιουνίου 2016, βγή-
κε στον αέρα ο Τύπος Ιωαννίνων, typos-i.gr.
Το ενημερωτικό αυτό εγχείρημα, η πρώτη 
συνεργατική δημοσιογραφική απόπειρα της 
πόλης, είναι εδώ και είναι βιώσιμος, χάρη 
στους αναγνώστες και τις αναγνώστριές του.
Αυτό που σκοπεύαμε εξ αρχής, δηλαδή.
Πέντε χρόνια μετά, οι στόχοι μας είναι οι 
ίδιοι, αλλά έχουν αλλάξει κιόλας. 
Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάβασμα 
της είδησης, πέρα από τον τίτλο, χωρίς 
copy-paste και «δεν θα πιστέψετε ποιος/τι/
που…». Θέλουμε να πιστέψετε, αφού διαβά-
σετε πρώτα.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια να είμαστε 
δημιουργικοί και δημιουργικές. Παρότι το 
κλίμα στα ελληνικά ΜΜΕ δεν είναι και το 
καλύτερο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει 
ακόμα νόημα να «κάνεις τα πράγματα δια-
φορετικά».
Όσο μας διαβάζετε, τόσο θα επιδιώκουμε 
όλα τα παραπάνω

Ευχαριστούμε πολύ
Τύπος Ιωαννίνων

5 ΧΡΟΝΙΑ TYPOS-i

35.237 άρθρα

157 τεύχη «Εξώφυλλο»

32 podcasts

309 βίντεο

2 ψηφιακές εκδόσεις

2 έντυπες εκδόσεις

1 εφαρμογή για κινητά 
android



Η ψηφιακή εφημερίδα του typos-i.gr
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Ανεξαρτησίας 109, Ιωάννινα, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr
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Τα Αρτολίθια, ο αγωγός 
και το facebook
Η παραλία «Αρτολίθια», μεταξύ Λυγιάς και Καστρο-
συκιάς, πρωταγωνίστησε αυτό το σαββατοκύριακο 
στα social media, με την «εμφάνιση»... τοποθετημέ-
νων  αγωγών αποχέτευσης.
https://typos-i.gr/article/ta-artoli8ia-o-agwgos-kai-
facebook

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Παραστάσεις και συ-
ναυλίες που αναμένο-
νται στα Γιάννενα
Για το πρώτο «γεμάτο» καλοκαίρι, μετά το περσινό 
διάλειμμα με τις πολλές αβεβαιότητες και ακυρώ-
σεις, ετοιμάζεται το υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ στον 
Φρόντζο.
https://typos-i.gr/article/ypai8rio-8eatro-ehm-se-
etoimothta

Πρόστιμο 
σε παντοπωλείο 
στα Γιάννενα
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 ευρώ και 15 μέρες ανατολή λει-
τουργίας επιβλήθηκε σε παντοπωλείο στα Γιάννενα, 
για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας..
https://typos-i.gr/article/prostimo-se-pantopwleio-
sta-giannena

Κλειστά σχολεία και 
τμήματα στην Ήπειρο
Τα σχολεία και τμήματα στην Ήπειρο, που παρα-
μένουν κλειστά λόγω κρουσμάτων, είναι τα εξής, 
σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.
https://typos-i.gr/article/kleista-sxoleia-kai-
tmhmata-sthn-hpeiro3
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■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, 
παίρνετε:

■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλί-
ου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-
2014» σε φυσική μορφή 

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέα-
τρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιω-
αννίνων

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

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be


Ιnfo
Ώρες λειτουργίας του Μου-
σείου Αργυροτεχνίας:
Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 
10:00-18:00 (έως 15/10), 
10:00-17:00 (από 16/10)
Κλειστά: 15 Αυγούστου
Τηλέφωνο: 26510 64065
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Από φορεσιά της κυρα Φροσύνης 
μέχρι δαχτυλίδι του Κολοκοτρώνη

Την περιοδική έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: ΗΠΕΙΡΟΣ» πα-
ρουσιάζουν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας 
Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων 

της Τράπεζας Πειραιώς για τα 200 χρόνια από την Επανά-
σταση. Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει από τις 29 Μαΐου 
έως τις 29 Νοεμβρίου, τελεί υπό την αιγίδα του υπουργεί-
ου Πολιτισμού
«Τα Ιωάννινα, ως μορφωτικό κέντρο του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού, ως πολιτικό κέντρο του ισχυρότερου πα-
σαλικιού των ευρωπαϊκών οθωμανικών κτήσεων και 
ως διπλωματικός και εμπορικός κόμβος, έπαιξαν τερά-
στιο ρόλο στην επώαση των συνθηκών που οδήγησαν 
στην Επανάσταση. Το Σούλι, πρώτη επαναστατική σπί-
θα πριν ακόμη από την έναρξη του Αγώνα, παρά την 
οριστική του καταστροφή, έχει μείνει στην ιστορία ως 
σημαντικός διαχρονικός πόλος αντίστασης. Η Ήπει-
ρος, πρώτη στ’ άρματα, τα γρόσια και τα γράμματα, 
προσέφερε ηγετικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας, 
θρυλικούς αγωνιστές, μεγάλους δασκάλους του 
Γένους, πολιτικούς και εθνικούς ευεργέτες που θα 
έχτιζαν τη νέα Ελλάδα» σημειώνεται σε σχετική 
ανακοίνωση.
Στην έκθεση του Μουσείου Αργυροτεχνίας αναδει-
κνύεται η πορεία της Ηπείρου και των Ιωαννίνων 
προς την Επανάσταση. Φωτίζονται πτυχές όπως ο 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός και η άνθηση του εμπο-
ρίου, ο δεσποτισμός του Αλή Πασά, η ίδρυση της 
Φιλικής Εταιρείας, η έκρηξη της Επανάστασης και 
η συμβολή της Ηπείρου σε αυτήν, η πολιτική ωρί-
μανση, οι εμφύλιες διαμάχες, η ίδρυση της Ελλη-
νικής Πολιτείας με κυβερνήτη τον Καποδίστρια.
Τα κειμήλια που θα εκτεθούν, προέρχονται από 
τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. 
Μεταξύ αυτών: φορεσιά της κυρα-Φροσύνης, 
πορτοφόλι της κυρα-Βασιλικής, καριοφίλι του 
Αλή Πασά, σημαία-λάβαρο από την Ήπειρο, 
σπάθη του Ζαχομήλιου, πίπα του Αθανασίου 
Τσακάλωφ, πινακίδα με αναγραφή από τα 
χέρια του Μάρκου Μπότσαρη. Επίσης εκτί-
θενται σφραγιστικό δαχτυλίδι του Θεόδω-
ρου Κολοκοτρώνη, ξύλινη θήκη με πιόνια 
από σκάκι του Αλέξανδρου Υψηλάντη, 
γιλέκο του Ιωάννη Μακρυγιάννη και ένα 
από τα ζωγραφικά του έργα, σπάνια έγ-
γραφα, πίνακες και χαρακτικά.
Η έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ» αποτελεί «δορυφόρο» της κεντρικής 
έκθεσης του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στην 
Αθήνα, στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής. Σύντο-
μα θα ακολουθήσουν οι εκθέσεις «ΕΠΑΝΑCY-
ΣΤΑΣΗ ’21: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ» (Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης, 11.6-29.11.2021) και «ΕΠΑΝΑCY-
ΣΤΑΣΗ ’21: ΧΙΟΣ» (Μουσείο Μαστίχας Χίου, 2.7-
10.9.2021).

Αριστερά: Φόρεμα της κυρα-Φροσύνης (ΕΙΜ, 
Λαογραφική Συλλογή). Πάνω: Σφραγιστικό 
δαχτυλίδι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Φέρει 
κεφαλή Οδυσσέα. Κόκκινος αχάτης και χρυσός, 
α’ μισό 19ου αι. (ΕΙΜ 1887). Κάτω: Γιλέκο του 
Ιωάννη Μακρυγιάννη (ΙΕΕΕ-ΕΙΜ)
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Η «Θεατρική Συμπαιγνία», μετά 
από μια πολύμηνη απουσία 
λόγω των μέτρων κατά της 
πανδημίας, επιστρέφει στη 

γιαννιώτικη θεατρική σκηνή. Αυτή τη 
φορά με τη μουσικοθεατρική παράσταση 
«Σταχτοπούτα», βασισμένη στο βιβλίο του 
Φίλιπ Πούλμαν «Τα παραμύθια των Αδελ-
φών Γκριμ» και την ταινία «Cinderella» 
(2015).
Η παράσταση, που απευθύνεται σε μι-
κρούς και μεγάλους, θα ανέβει στις 5 Ιου-
νίου, στις 21:30, στο υπαίθριο θέατρο της 
ΕΗΜ, σε σκηνοθεσία Γιολάντας Καπέρδα. 
Τη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής 
έχει κάνει ο Δημήτρης «James» Μπασδά-
νης.
Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Γιολά-
ντα Καπέρδα: Μητέρα, Μητριά (Λαίδη 
Τρεμέιν), Γυναίκα 1, Στέλλα Κατσαρού: 
Γκαμπριέλα Τρεμέιν, Γυναίκα 2, Εύη 
Μακαριάδου: Ντριζέλα Τρεμέιν, Θοδω-
ρής Μιχελής: Πρίγκιπας (Εντ), Βανέσσα 
Μπίντου: Υπηρέτρια, Λόρδος, Ελευθερία 
Πανταζή: Μεσιέ Ανρί, Ταχυδρόμος, Υπη-
ρέτης, Πριγκίπισσες, Βασίλης Σιάφης: 
Πατέρας, Βασιλιάς, Δούκας, Αρχ. Φρου-
ράς, Κήρυκας, και Μυρτώ Τασιούλα: Στα-
χτοπούτα (Αμέλια).
Την επιμέλεια του κειμένου έχουν κάνει 
η Γ. Καπέρδα (και τη δραματουργική επε-
ξεργασία) και η Στ. Κατσαρού.
Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι: Βοηθός 
σκηνοθέτη: Βανέσσα Μπίντου, σκηνι-
κά-κοστούμια: Αγγελική-Βασιλική Σιδέ-
ρη, βοηθός ενδυματολόγου: Κωνσταντίνα 
Τόσκα, χορογραφίες: Μυρτώ Τασιούλα, δι-
δασκαλία τραγουδιών: Χρύσα Σιδηροπού-
λου, φωτισμοί: Βαγγέλης Νέττης, Μανώ-
λης Μανωλιδάκης, ηχολήπτης: Μανώλης 
Μανωλιδάκης, υλικοτεχνικός εξοπλι-
σμός: Θωμάς Νάστος, γραφιστική επιμέ-
λεια: Χάρης Σιάφης, κατασκευή κοστου-
μιών: Εσμεράλδα, κατασκευή σκηνικών: 
Ανδρέας Τότσικας, Φάνης, κομμώσεις: 
Βάσω Μπάστα, make-up artist: Βούλα 
Κοντογιάννη, video promo & φωτογραφί-
ες: Κωστής Εμμανουηλίδης, video: Μαρι-
λένα Γκόνη.
Η «Θεατρική Συμπαιγνία» καταγράφει το 
ιστορικό του παραμυθιού.
Όπως επισημαίνεται, η «Σταχτοπούτα»  
είναι ένα κλασικό παραμύθι με χιλιάδες 
διαφορετικές εκδοχές, γνωστό σε όλο τον 
κόσμο. Η πιο πρώιμη εκδοχή της θεωρεί-
ται η ιστορία της Ροδώπης, μιας Ελληνί-
δας εταίρας, που παντρεύτηκε τον βασι-
λιά της Αιγύπτου. Η ιστορία διασώθηκε 
από τον Έλληνα γεωγράφο Στράβων και 
χρονολογείται μεταξύ του 7 π.Χ και 24 μ.Χ.
Άλλη εκδοχή της Σταχτοπούτας είναι η 
κινέζικη ιστορία της Ye Xian, που εμφα-
νίστηκε για πρώτη φορά το 860 μ.Χ. Η Ye 
Xian, κόρη του αρχηγού μιας τοπικής φυ-
λής, που μεγαλώνει με τη κακιά μητριά 
της, βρίσκει καταφύγιο στη φιλία ενός 

ψαριού, που αποδεικνύεται ότι είναι η με-
τενσάρκωση της μητέρας της.
Η ιστορία εμφανίζεται με παραλλαγές 
σε πολλές χώρες του κόσμου όπως η 
Ċiklemfusa στη Μάλτα, Le Fresne στη 
Γαλλία, Tam and Cam στο Βιετνάμ κ.α. 
Διάφορες εκδοχές της ιστορίας της Στα-
χτοπούτας εμφανίζονται και στη συλλογή 
Χίλιες και Μια Νύχτες. Η διασκευή από 
τον γάλλο Charles Perrault, που δημοσι-
εύθηκε το 1697 στο Histoires ou contes 
du temps passé, είναι μια από τις πιο 
δημοφιλείς. Η δημοτικότητα του παρα-
μυθιού οφείλεται κυρίως στις προσθήκες 
του Perrault (κολοκύθα-άμαξα, νεραιδο-
νονά, γυάλινο γοβάκι). Ευρύτερα γνωστή 
είναι και η ιστορία της Aschenputtel, που 
δημοσιεύθηκε το 1812 στη συλλογή λαϊ-
κών παραμυθιών των Αδελφών Γκριμ.
Σε αυτή την εκδοχή, η νεραϊδονονά μετα-
τρέπεται σ’ ένα περιστέρι, που έχει τη φω-
λιά του σ’ ένα δέντρο, δίπλα στο τάφο της 
μητέρας της και βοηθάει τη Σταχτοπούτα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Επί-
σης, δεν υπάρχει η κολοκύθα-άμαξα και 

οι χοροί, που διοργανώνονται στο παλάτι, 
αυξάνονται σε τρεις.
Παρ’ όλο που ο τίτλος της ιστορίας και το 
όνομα του κεντρικού χαρακτήρα αλλά-
ζουν ανάλογα με την εκδοχή και τη γλώσ-
σα της χώρας, στην αγγλική λαογραφία η 
Σταχτοπούτα είναι ένα αρχέτυπο όνομα: 
εκείνη που πετυχαίνει αναγνώριση ή επι-
τυχία μετά από μια περίοδο αφάνειας και 
παραμέλησης, εκείνη που ξαναγεννιέται 
από τις στάχτες της.
Η δημοφιλής ιστορία της Σταχτοπούτας 
συνεχίζει να επηρεάζει τη διεθνή κουλτού-
ρα, δανείζοντας στοιχεία της πλοκής της 
σε κάθε μορφή τέχνης. Εκτός από τις γρα-
πτές εκδοχές, το παραμύθι έχει διασκευα-
στεί πολλές φορές σε μπαλέτο, σε όπερα 
και μετρά πολλές μεταφορές στο θέατρο.
Επιπλέον, έχουν γυριστεί πολλές εκδοχές 
του παραμυθιού για την τηλεόραση και 
τον κινηματογράφο, με πιο γνωστές την 
ταινία κινουμένων σχεδίων, καθώς και 
την πρόσφατη live action μεταφορά, από 
τον Walt Disney και την πιο φεμινιστική 
«Ever After» (1998) του Andy Tennant.

Ιnfo
Ημερομηνία παράστασης: 
Σάββατο 5 Ιουνίου 2021
Ώρα παράστασης: 21:30
Τόπος διεξαγωγής: Ύπαί-
θριο Θέατρο ΕΗΜ - Φρό-
ντζου
Τιμή εισιτηρίου: 12€, μει-
ωμένο 8€ (για ανέργους, 
φοιτητές και παιδιά από 6 
ετών και πάνω), είσοδος 
ελεύθερη για παιδιά κάτω 
των 6 ετών

H Σταχτοπούτα της 
«Θεατρικής Συμπαιγνίας»
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ΝΤΊΝΟΣ ΗΛΊΟΠΟΥΛΟΣ

O φανταστικός «κλόουν» 
που αγαπήσαμε

Ο Ντίνος Ηλιόπουλος, 
αυτός ο μπριλάντε κω-
μικός, που είχε τη μο-
ναδική στην εποχή του 

ικανότητα, να παίζει, να χορεύ-
ει, να σιγοτραγουδά, συνδύαζε 
το ευρωπαϊκό με την ελληνική 
λαϊκή παράδοση, την κομέντια 
ντελ άρτε με την ελληνική ηθο-
γραφία. Θα γίνει ένας από τους 
πιο αγαπημένους ηθοποιούς του 
κοινού, θα λατρευτεί από το γυ-
ναικείο πληθυσμό, όσο και αν 
σήμερα φαίνεται παράξενο, και 
θα αφήσει πίσω του μερικές αξι-
ομνημόνευτες ερμηνείες, κυρί-
ως μέσω των δεκάδων ταινιών 
που γύρισε από το 1948 έως το 
1997.
Συμπληρώνοντας 20 χρόνια από 
το θάνατό του (4 Ιουνίου 2001) 
θα θυμηθούμε τα πρώτα του βή-
ματα, τις σημαντικότερες στιγ-
μές της σταδιοδρομίας του, αλλά 
και τους λόγους για τους οποίους 
κατάφερε να τον αγαπήσουμε.
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια 
στις 12 Ιουνίου του 1913 από 
πατέρα Πελοποννήσιο και μη-
τέρα Ελληνίδα από την Υεμένη, 
μεγάλωσε στη Μασσαλία, όπου 
οι εμπορικές δουλειές του πα-
τέρα του έφεραν εκεί όλη την 
οικογένεια. Στη Μασσαλία μα-
θαίνει γαλλικά και τελειώνει το 
σχολείο. Στην Αθήνα θα έρθει 
το 1935, μαζί με την οικογένειά 
του, εξοικειώνεται με τα ελλη-
νικά και μπαίνει για εμπορικές 
σπουδές στην Berkshire High 
Commercial School που υπήρχε 
τότε στην Ελλάδα. Στην αρχή θα 
δουλέψει σε μία αντιπροσωπεία, 
αφού ακόμη δεν του είχε μπει το 
μικρόβιο της υποκριτικής.
   
ΠΊΚΡΑ

Θα κάνει τη μακρά στρατιωτική 
θητεία του, λόγω του πολέμου, 
ως ασυρματιστής, και μετά από 
μια σειρά από δουλειές, θα του 
έρθει η ιδέα του ηθοποιού. Κάτι 
οι παιδικοί ήρωές του στη Μασ-
σαλία, όπου χάζευε Μπάστερ Κί-
τον και Τσάρλι Τσάπλιν, κάτι το 
χάρισμα να προσφέρει το κέφι 
στην παρέα θα πάρει την από-
φαση. Θα του πουν ότι πρέπει 
να βγάλει πρώτα μία δραματική 
σχολή- του Εθνικού, που ήταν η 
πιο έγκυρη. 
Όταν θα πάει να δώσει εξετά-
σεις με ένα ποίημα του Καβάφη, 
δεν πρόλαβε να πει τον δεύτερο 
στίχο και θα του πουν «φτάνει, ο 

Ήταν ένας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς της μεταπολεμικής εποχής, μίας θαυμαστής 
γενιάς που έφτιαξε τον μύθο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, παρότι τα μέσα ήταν ελάχιστα, τα 
σενάρια λειψά, οι περισσότεροι σκηνοθέτες χωρίς την απαραίτητη επάρκεια, αλλά και μιας σημαντι-
κής περιόδου που γέμιζαν τα θέατρα καθημερινά, με γέλια και συγκίνηση.
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επόμενος». Πίκρα. Όπως λέει ο ίδιος στη 
βιογραφία του «Ένας Ηλιόπουλος, ονόμα-
τι Ντίνος», που επιμελήθηκε ο στενός συ-
νεργάτης και φίλος του Φρίξος Ηλιάδης: 
«Μπορεί να μην είχαν άδικο. Είχαν να εξε-
τάσουν 300 σε μία ημέρα… Τα προσόντα 
που ζητούσαν από πριν ήταν ξεκαθαρι-
σμένα: παράστημα και φωνή. Εγώ δεν δι-
ακρινόμουν για το πρώτο και η φωνούλα 
μου ήταν λίγη...».
   
ΤΟ ΞΕΚΊΝΗΜΑ ΚΑΊ ΤΟ ΠΡΏΤΟ 
ΤΡΑΓΟΎΔΊ ΤΟΎ ΧΑΤΖΊΔΑΚΊ

Ο Ντίνος Ηλιόπουλος δεν θα το βάλει 
κάτω και θα βρεθεί στη δραματική σχολή 
που είχε ιδρύσει ο Γιαννούλης Σαραντί-
δης, μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού θεά-
τρου, που βρέθηκε στην Αθήνα μετά από 
πρόσκληση της Μαρίκας Κοτοπούλη. 
Σύντομα θα βρεθεί στο θερινό θέατρο της 
Κατερίνας Ανδρεάδη, στο έργο «Κυρία 
σας αγαπώ». Το 1944 θα παίξει με την Με-
λίνα Μερκούρη στο έργο «Το πένθος δεν 
ταιριάζει στην Ηλέκτρα», όπου λέει και 
ένα τραγουδάκι του πρωτοεμφανιζόμενου 
Μάνου Χατζιδάκι. Στη συνέχεια θα παίξει 
στους θιάσους των Μαρίκα Κοτοπούλη, 
Δημήτρη Χορν, Μαίρη Αρώνη, το 1948 γί-
νεται πρώτο όνομα, ενώ ο Βασίλης Λογο-
θετίδης, όταν θα τον δει στο σανίδι θα πει: 
«Τι σπουδαίος! Τι φανταστικός κλόουν! 
Αυτό θα πει θέατρο!».
   Το 1948 θα κάνει το ντεμπούτο του στο 
σινεμά, που λάτρευε, με δυο ταινίες. Την 
περίφημη «Μαντάμ Σουσού» του Δημή-
τρη Ψαθά, σε σκηνοθεσία τού σημαντικού 
θεατράνθρωπου Τάκη Μουζενίδη και δί-
πλα στον Λογοθετίδη και στην κωμωδία 
«Εκατό Χιλιάδες Λίρες» σε σκηνοθεσία 
Αλέκου Λειβαδίτη και σενάριο Μίμη Τσι-
φόρου, έχοντας δίπλα του τον παντοτινό 
φίλο του Μίμη Φωτόπουλο.
   
ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΝΊΔΊ ΣΤΑ ΠΛΑΤΟ

Η πορεία του στο θέατρο θριαμβευτική. 
Άλλωστε το θέατρο εκείνη την εποχή εί-
ναι το διαβατήριο για τον κινηματογράφο, 
καθώς στο σανίδι έδιναν τις εξετάσεις, 
εισέπρατταν το χειροκρότημα και την 
αγάπη του κοινού, ενώ ταυτόχρονα δο-
κίμαζαν και τα έργα, πριν διασκευαστούν 
και μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη- κάτι 
εξαιρετικά διαδεδομένο εκείνη την επο-
χή. Το 1952 θα κάνει ένα χαρακτηριστικό 
ρόλο ενός γέροντα στο κλασικό μελόδρα-
μα «Ο Γρουσούζης» του Γιώργου Τζαβέλ-
λα με τον Ορέστη Μακρή, ενώ το 1954 
θα έρθει η πρώτη του μεγάλη επιτυχία με 
την ηθογραφία «Θανασάκης, ο Πολιτευό-
μενος», του Αλέκου Σακελλάριου.
   
ΤΟΛΜΗ, ΧΊΟΎΜΟΡ ΚΑΊ ΓΛΎΚΎΤΗΤΑ

Ο Ηλιόπουλος, «βαμμένος» δεξιός, δεν δί-

στασε ποτέ να παίξει σε ταινίες που καυ-
τηρίαζαν τα κακώς κείμενα, μιλώντας 
για τα λαϊκά βάσανα, να τολμήσει παρα-
κινδυνευμένα βήματα για την καριέρα 
του. Σε συνδυασμό με το πηγαίο χιούμορ 
και τη γλυκύτητα που διέθετε, ακόμη και 
στα γεράματά του, αυτό τον βοήθησε να 
γίνει ο μοναδικός αγαπημένος «Ντίνος», 
«Ντινάρα» ή «Ντινάκος» του ελληνικού 
λαού. Κάτι που λάτρευε να ακούει ο Ηλιό-
πουλος και χαρακτήριζε την «πιο γλυκιά 
μουσική».
   
Ο ΔΡΑΚΟΣ ΚΑΊ 
ΟΊ ΑΝΕΡΓΟΊ ΗΘΟΠΟΊΟΊ

Έτσι, ο τολμηρός Ηλιόπουλος, θα βρεθεί 
πρωταγωνιστής στον περίφημο «Δράκο» 
του Κούνδουρου, σε έναν κόντρα ρόλο για 
τον κωμικό, για το παρουσιαστικό του, τις 
ιδέες του. Μια υπερεκτιμημένη ταινία, 
σύμφωνα με τον ίδιο και για πολλούς άλ-
λους, αλλά σίγουρα άκρως ενδιαφέρουσα 
και κυρίως ένα πεδίο στο οποίο απέδειξε 
ο Ηλιόπουλος ότι μπορεί να ερμηνεύσει 

εξαιρετικά κάτι εντελώς διαφορετικό απ' 
τα συνηθισμένα. 
Για να κατανοήσουμε το πόσο γλυκός 
άνθρωπος ήταν θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι αυτό που θυμάται κυρίως από τα γυρί-
σματα του «Δράκου» ήταν η επιλογή του 
Κούνδουρου να πάρει για ρολάκια άνερ-
γους ηθοποιούς, τους οποίους πρόσεχε 
λες και ήταν βασικοί συντελεστές της ται-
νίας, εξασφαλίζοντάς τους και ένα καλό 
μεροκάματο…
   
ΒΊΝΤΕΟ ΚΑΊ ΡΑΔΊΟ ΜΟΣΧΑ

Ο Ντίνος Ηλιόπουλος θα είναι ένας ακόμη 
πρωταγωνιστής που θα πέσει θύμα της 
παρακμής του παλιού εμπορικού σινεμά. 
Τα σενάρια έγιναν ανόητα, η σκηνοθεσία 
θα ξεπέσει στην άρπα κόλα, οι παραγω-
γές του Τζέιμς Πάρις θα σκεπάσουν σαν 
ταφόπλακα τις τελευταίες ψευδαισθήσεις 
του παλιού ελληνικού σινεμά. Παρόλα 
αυτά, ο χαλκέντερος πρωταγωνιστής θα 
συνεχίσει μέχρι τα τελευταία του να παί-
ζει, σε ταινίες της πλάκας ή βιντεοταινίες, 

αλλά και σε φιλμ μίας άλλης νοοτροπίας, 
όπως «Ο Μελισσοκόμος» του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου ή το «Ράδιο Μόσχα» του 
Νίκου Τριανταφυλλίδη.
Ωστόσο, στο θεατρικό σανίδι θα συνεχίσει 
να παραδίδει μαθήματα υποκριτικής, με 
κορυφαία στιγμή τη συνεργασία του με την 
Έλλη Λαμπέτη το 1974 στο έργο «Γλυκιά 
Ίρμα», με κλασικό ρεπερτόριο και Αριστο-
φάνη, ενώ θα πραγματοποιήσει την μπεν-
χουρική πραγματικά περιοδεία στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, που θα κρατήσει ενάμιση 
χρόνο, ταξιδεύοντας σε 60 πόλεις!
Ο Ντίνος Ηλιόπουλος θα πεθάνει το 2001, 
αφήνοντας πίσω του την αγαπημένη του 
σύζυγο Χίλντεργκαρντ, τις δυο λατρευτές 
του κόρες Εβίτα και Χίλντα, μία υποκρι-
τική παρακαταθήκη, αλλά και τη σεμνό-
τητα ενός σπουδαίου ανθρώπου με σπά-
νιο χιούμορ, ενός άνδρα που λάτρεψε τις 
γυναίκες, όπως φανερώνει και η πλάκα 
πάνω από το μνήμα του που γράφει «Με 
συγχωρείτε κυρίες μου, που δεν μπορώ 
να σηκωθώ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Θιασάρχης και επιτυχίες στο σινεμά
Τη δεκαετία του '60, όταν θα κάνει και το δικό του θίασο (1963) θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία στον κινηματογράφο. 
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τους «Μακρυκωσταίους και Κωντογιώργηδες», το «Ζητείται Ψεύτης», το «Φωνάζει ο Κλέ-
φτης», τον «Ατσίδα», το «Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας» ή τα πετυχημένα μιούζικαλ του Δαλιανίδη «Μερικοί το Προτιμούν 
Κρύο» και «Κάτι να Καίει»; Αλλά και πόσες άλλες ακόμη. Είναι αξιοθαύμαστο, ότι ο Ηλιόπουλος δεν έπεσε ποτέ θύμα 
της δημιουργικής εμπνευσμένης μανιέρας του, την οποία μπορούσε να προσαρμόσει σε κάθε είδος, σε κάθε χαρακτή-
ρα, εν αντιθέσει με σπουδαίους συναδέλφους του.
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«Θόδωρος Αγγελόπουλος. Ο με-
τέωρος χρόνος» είναι ο τίτλος 
του βιβλίου του Γιώργου Αρ-
χιμανδρίτη, που μόλις κυκλο-

φόρησε στη Γαλλία, περιλαμβάνοντας σειρά 
συζητήσεων με τον διεθνώς αναγνωρισμένο 
έλληνα σκηνοθέτη. Οι συζητήσεις μεταδό-
θηκαν το 2009 από τον France Culture, τον 
σταθμό πολιτισμού της Δημόσιας Γαλλικής 
Ραδιοφωνίας, στο πλαίσιο της εκπομπής «A 
voix nue». Η πολύτιμη μαρτυρία συνοδεύεται 
από τη φιλμογραφία του Αγγελόπουλου πλή-
ρως ενημερωμένη. Η καταγραφή του σπάνιου 
αυτού υλικού αποτελεί καρπό της συνεργασί-
ας του γαλλικού εκδοτικού οίκου Actes Sud με 
το Ινστιτούτο Lumière, που έχει ως αποστολή 
την διατήρηση και τη διάδοση της κινηματο-
γραφικής κληρονομιάς. Το βιβλίο, που κυκλο-
φόρησε στην Ελλάδα το 2013, από τις εκδό-
σεις Πατάκη, υπό τον τίτλο «Με γυμνή φωνή», 
απευθύνεται όχι μόνο στους γνώστες και τους 
ειδικούς, αλλά και σε ένα σαφώς ευρύτερο κοι-
νό, το οποίο έχει ενδιαφέρον για τον ποιοτικό 
κινηματογράφο και πιο συγκεκριμένα για την 
ιστορία της ελληνικής κινηματογραφικής πα-
ραγωγής. Το υλικό βασίζεται σε πέντε ημίωρες 
συνεντεύξεις που έδωσε ο Αγγελόπουλος, μι-
λώντας εφ' όλης της ύλης στον Αρχιμανδρίτη.
Σε ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο δού-
λευε τις κινηματογραφικές του ιδέες μέχρι 
να αποκτήσουν σάρκα και οστά και να κατα-
λήξουν να πάρουν τη μορφή ταινίας, ο «Τεό» 
απαντά: «Στην ουσία πρόκειται για ένα μυστή-
ριο. Πώς γεννιέται μια ιδέα; Προηγείται πάντα 
μια περίοδος λίγο παράξενη και μυστηριώδης, 
όπου αισθάνομαι ότι κάτι έρχεται. Είναι μια 
περίοδος ύπνωσης, μια κατάσταση όπως ανά-
μεσα στον ύπνο και τον ξύπνο, όπου τα πάντα 
αποκτούν διαφορετικές διαστάσεις. Μια φρά-
ση, ένα τραγούδι ή έναν θόρυβο τα ακούω με 
τρόπο διαφορετικό. Είναι σαν μια εγκυμοσύ-
νη. Συχνά αναδύεται ένα πρώτο στοιχείο, που 
μπορεί να είναι μια εικόνα από το τέλος της 
ταινίας ή ένα υπαρκτό πρόσωπο που έχει ήδη 
μεταλλαχτεί σε χαρακτήρα της. Κάθε μέρα 
προστίθενται έτσι διάφορα στοιχεία, τα οποία 
μου έρχονται μεταξύ πέντε κι επτά το πρωί. 
Σηκώνομαι τότε και κρατάω σημειώσεις… »
Και τι ακριβώς είναι ο κινηματογράφος; Με 
ποιον ακριβώς τρόπο διαμορφώνεται η σκη-
νοθετική ματιά και τι μπορεί να σημαίνει αυτό 
για την πραγματικότητα; «Όταν βάζουμε για 
πρώτη φορά το μάτι μας στην κάμερα, δεν 
ανακαλύπτουμε τον κινηματογράφο, ανακα-
λύπτουμε τον κόσμο» απαντά ο Αγγελόπουλος 

στον Αρχιμανδρίτη, συζητώντας για τις ταινίες 
των αδελφών Μανάκη, τις οποίες αναζητούσε 
απεγνωσμένα ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ως alter ego 
του, στα εμπόλεμα Βαλκάνια της δεκαετίας 
του 1990. «Παρά τους πολέμους και τα δεινά», 
επέμενε ο Αγγελόπουλος, «ο αιώνας ήταν γε-
μάτος υποσχέσεις. Στο τέλος, όμως, επικρά-
τησε απόλυτη απογοήτευση. Είναι απίστευτο 
ο αιώνας να αρχίζει και να τελειώνει με τον 
ίδιο τρόπο, σαν να μην υπάρχει Ιστορία, σαν 
να μην υπάρχει μάθημα ιστορικό, σαν να μην 
έχουν καταλάβει τίποτε οι άνθρωποι απ' ό,τι 
συνέβη και να συνεχίζουν να διαπράττουν τα 
ίδια λάθη».
Στο βιβλίο παρακολουθούμε επίσης τα παιδι-
κά χρόνια του Αγγελόπουλου την εποχή του 
Εμφυλίου, τους τρόπους που χρησιμοποίησε ο 
ίδιος προκειμένου να γυριστεί «Ο θίασος» επί 
χούντας, την περίοδο των κινηματογραφικών 
σπουδών του στο Παρίσι ή την επιρροή που 
άσκησαν στη σκέψη του πρόσωπα όπως ο 
Μπέρτολτ Μπρεχτ. Παρατηρεί σε άλλο σημείο 
των συνομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη ο σκη-
νοθέτης, αποκαλύπτοντας τον βαθμό εμπλο-
κής του με τα ιστορικά γεγονότα: «Η ζωή μου 
έχει σημαδευτεί τόσο πολύ από κάποια γεγο-
νότα ώστε όταν διηγούμαι την Ιστορία, είναι 
σχεδόν σαν να διηγούμαι τη δική μου ιστο-
ρία. Διηγούμαι αυτό που νιώθω ως απολύτως 
απαραίτητο και το οποίο βγαίνει από μέσα μου 
αυτόματα. Όλες οι ταινίες μου αποτελούν επι-
λογές. Ποτέ δεν έκανα μια ταινία απλώς για να 
την κάνω, αλλά γιατί ανταποκρινόταν σε μια 
εσωτερική ανάγκη, σε έναν διάλογο με τον 
εαυτό μου και τον κόσμο. Πιστεύω ότι ένα με-
γάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι 
ξεχνούν. Όχι μόνο εκείνοι που ήταν υπεύθυνοι 
για κάποια πράγματα, αλλά και όλοι εμείς που 
υποστήκαμε την Ιστορία».
Συγγραφέας, εμπνευστής ραδιοφωνικών 
ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού και δη-
μοσιογράφος, ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης είναι 
διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας της 
Σορβόννης. Έχει διατελέσει πρέσβης πολιτι-
σμού της Ελλάδας στο πλαίσιο της γαλλικής 
προεδρίας στην Ευρώπη ενώ πρόσφατα ορί-
στηκε επίσημος εκπρόσωπος του Ελληνικού 
Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι. Έχει τιμη-
θεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο 
του ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και 
των Τεχνών, καθώς και με τον τίτλο του αξι-
ωματούχου του Τάγματος των Γραμμάτων και 
των Τεχνών για τη συμβολή του στον τομέα 
του πολιτισμού στη Γαλλία και τον κόσμο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Γι' αυτό στέκομαι 
μπροστά σας. Ούτε 
ζωντανή, ούτε νε-
κρή ακριβώς. Κάτι 

ανάμεσα. Μια σκιά τυλιγμένη 
με υφάσματα για να μην σας 
τρομάξω». Η σπαρακτική απο-
λογία μιας νεαρής γυναίκας, η 
οποία έπεσε θύμα σεξουαλικής 
παρενόχλησης, σκότωσε τον 
δράστη ως πράξη αυτοάμυνας 
και κινδυνεύει να καταδικαστεί, 
παρουσιάζεται στη νουβέλα της 
Μαρίας Λούκα «Μια γυναίκα 
απολογείται», που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Τόπος.
Η ιστορία που παρουσιάζεται 
είναι εμπνευσμένη από πραγμα-
τικό γεγονός, την ιστορία της Π., 
μιας 22χρονης κοπέλας κακο-
ποιημένης από τον πατέρα της, 
που εγκατέλειψε το σπίτι της και 
περιπλανήθηκε άστεγη σε μια 
επαρχιακή πόλη. Ένα βράδυ του 
Ιουνίου του 2016, εκείνη και μια 
φίλη της ήρθαν αντιμέτωπες με 
έναν άντρα, ο οποίος τους επιτέ-
θηκε σεξουαλικά με σκοπό να τις 
βιάσει, και η Π. τον σκότωσε στη 
διαδικασία της αυτοάμυνας.
Την περίοδο που η Μαρία Λούκα 
παρακολούθησε δημοσιογραφι-
κά τη δίκη της Π., θυμάται ότι 
υπήρξε μια κοινωνική ενεργο-
ποίηση γύρω από την υπόθεση 
από γυναικείες και φεμινιστικές 
οργανώσεις. «Όλα αυτά τα χαρα-
κτηριστικά που είχε, δηλαδή ότι 
ήταν φτωχή, άστεγη, κακοποιη-
μένη, είχε εξαναγκαστεί να εγκα-
ταλείψει το σχολείο από πολύ 
μικρή, είχε βιώσει δηλαδή τον 
τρόμο πολλές φορές στη ζωή 
της, ήταν στοιχεία που και άλλες 
γυναίκες και εμένα με συγκίνη-
σαν οπότε παρακολούθησα την 
υπόθεση αρχικά δημοσιογραφι-
κά και ήταν το έναυσμα που με 
ενεργοποίησε για να γράψω μια 
ιστορία έμφυλης κακοποίησης», 
λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Π. καταδικάστηκε σε 15 χρόνια 
και τέσσερις μήνες πρωτόδικα 
και σε δέκα χρόνια από το Εφε-
τείο και σήμερα βρίσκεται ακόμα 
κρατούμενη στις φυλακές. Όπως 
εξηγεί η Μαρία Λούκα, «το δικα-
στήριο αναγνώρισε και ότι ήταν 
κακοποιημένο πλάσμα από το 
σπίτι της και ότι ο θύτης είχε μια 
ανάρμοστη συμπεριφορά απένα-
ντι στα δύο κορίτσια, οπότε της 
δόθηκε μια ποινή δέκα ετών, μια 
σχετικά ήπια ποινή για πράξη 
ανθρωποκτονίας. Από την άλλη 
πλευρά όμως δεν την απήλλα-

Θόδωρος Αγγελόπουλος. 
Ο μετέωρος χρόνος
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ξε εντελώς, όπως διεκδικούσε 
και η ίδια και οι γυναικείες ορ-
γανώσεις, δεν χαρακτηρίστηκε 
δηλαδή πράξη αυτοάμυνας. Και 
παραμένει στη φυλακή, ενώ θα 
μπορούσε να αποφυλακιστεί με 
τη νομοθεσία για την "υφ' όρων 
απόλυση", ωστόσο επειδή είναι 
αρκετά ευάλωτη και μέσα στη 
φυλακή έκανε κάποιες πράξεις 
αυτοτραυματισμού, που θεωρή-
θηκαν πειθαρχικά παραπτώμα-
τα, δεν έχουν γίνει ακόμα δεκτές 
οι αιτήσεις αποφυλάκισής της».
Σύμφωνα με έρευνα που δη-
μοσίευσε το 2014 ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), μία 
στις τρεις γυναίκες στην Ε.Ε. έχει 
υποστεί σωματική ή/και σεξουα-
λική βία από την ηλικία των 15 
ετών. Βάσει στοιχείων της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, τα οποία πα-
ραθέτει στο επίμετρο του βιβλίου 
της η Μαρία Λούκα, από το 2014 
ως το 2017 σημειώθηκαν στην 
Ελλάδα 13.700 περιστατικά εν-
δοοικογενειακής βίας, όπου το 
70% των θυμάτων ήταν γυναί-
κες. Την ίδια περίοδο καταγρά-
φηκαν 760 βιασμοί ή απόπειρες 
βιασμών.
Η συγγραφέας υπογραμμίζει την 
έλλειψη ενός εξειδικευμένου 
φορέα καταγραφής των περι-
στατικών στην Ελλάδα. «Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τις γυναικο-
κτονίες τις έχουμε υπόψη μας 
από τις καταγραφές που κάνουν 
τα δίκτυα των γυναικείων και 
φεμινιστικών οργανώσεων, δεν 
υπάρχει όμως μια καταγραφή 
από επίσημο φορέα, ένα παρα-
τηρητήριο, οπότε αυτά τα νού-
μερα πάντα έχουν και μια σχε-
τικότητα, μπορεί να μην είναι 
ακριβώς τέτοια, μπορεί να είναι 
υψηλότερα. Πόσο μάλλον για 
υποθέσεις ενδοοικογενειακής 
βίας και βιασμών, που έχουν μια 
διαφορετική συχνότητα», επιση-
μαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το περιστατικό από το οποίο 
εμπνεύστηκε η Μαρία Λούκα το 
βιβλίο της συνέβη το 2016 και 
από τότε η συγγραφέας αισθά-
νεται ότι έχουν αλλάξει κάποια 
πράγματα, καθώς υπήρξαν γεγο-
νότα, που έγιναν αντικείμενο της 
δημόσιας συζήτησης. Καταλυτι-
κό γεγονός η ίδια χαρακτηρίζει 
τη γυναικοκτονία της Ελένης 
Τοπαλούδη. «Είχαμε τότε πολύ 
μαζικές φεμινιστικές κινητοποι-
ήσεις και μια διαρκή συζήτηση 
και ήταν η πρώτη φορά που ο 
όρος γυναικοκτονία τέθηκε κά-
πως στιβαρά στο δημόσιο λόγο, 
γιατί στους φεμινιστικούς και 
ακαδημαϊκούς κύκλους πάντα 
αυτό τον όρο χρησιμοποιούσαμε 
αλλά ήταν η πρώτη φορά που 

μπήκε ορατά ως διεκδίκηση, όχι 
μόνο στο γλωσσικό αλλά και στο 
νομικό του σκέλος», εξηγεί η κ. 
Λούκα.
Επίσης, σταθμούς σε αυτή την 
περίοδο χαρακτηρίζει την κα-
τοχύρωση της έννοιας της συ-
ναίνεσης στο νομικό ορισμό του 
βιασμού, καθώς και το κίνη-
μα #MeToo, το οποίο «είχε ένα 
κατακλυσμιαίο αποτύπωμα». 
Όπως επισημαίνει, «αυτά συνέ-
βαιναν πάντα, βιασμοί, σεξουα-
λικές παρενοχλήσεις, σεξουαλι-
κές παραβιάσεις, αλλά συνήθως 
οι γυναίκες που τα είχαν υποστεί 
ντρέπονταν να μιλήσουν γι' αυτά 
και ένιωθαν μόνες. 
Ο τρόπος που άνοιξε η συζήτηση 
τα τελευταία χρόνια, η άνοδος 
και διεθνώς των φεμινιστικών 
κινημάτων - θυμίζω ότι την 
επόμενη της ανάληψης της αμε-
ρικανικής προεδρίας από τον 
Ντόναλντ Τραμπ είχαμε πολύ 
μαζικές γυναικείες κινητοποι-
ήσεις στις ΗΠΑ - αποδόμησαν 
λίγο τα ταμπού που υπήρχαν και 
άρχισαν οι ίδιες οι γυναίκες να 
μην ντρέπονται, να μην θεωρούν 
ότι φέρουν ευθύνη γι' αυτό που 
έχουν πάθει και να μοιράζονται 
πράγματα. Αυτή είναι η αρχή, 
το να μοιράζεσαι πράγματα, το 
να γίνεται δημόσια η συζήτηση, 
μπορεί να φέρει και κάποιες αλ-

λαγές κοινωνικές και νομικές». 
Προσθέτει, ωστόσο, ότι υπάρχει 
πολύς δρόμος ακόμα. «Πολλές 
γυναίκες κακοποιούνται στα 
σπίτια τους, δεν υπάρχει πολύ 
μεγάλο εύρος υποστηρικτικών 
δομών, και βέβαια χρειάζεται και 
πολλή δουλειά σε επίπεδο εκ-
παίδευσης για το πώς μεγαλώ-
νουν τα αγόρια και τα κορίτσια, 
που είναι στόχος να μεγαλώνουν 
με όρους έμφυλης ισότητας».
Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται 
ορισμοί εννοιών, όπως η έμφυ-
λη ή η ενδοοικογενειακή βία και 
ο βιασμός. 
Η συγγραφέας τονίζει ότι ένιωσε 
την ανάγκη να παραθέσει αυτό 
το γλωσσάρι, προκειμένου «να 
καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά 
τα εγκλήματα, αυτές οι συμπε-
ριφορές και αυτά τα φαινόμενα, 
αρχικά για να τα κατανοούμε και 
αν έχουμε κάποιες μυθοπλασίες 
στο μυαλό μας να τις διαλύσουμε 
και δεύτερον για να χρησιμοποι-
ούμε σωστότερα τη γλώσσα γιατί 
η γλώσσα και νοήματα παράγει 
και κοινωνικές τάσεις εγκαθι-
δρύει».
Τέλος, παρατίθεται λίστα φορέ-
ων που παρέχουν πληροφορίες 
και συμβουλευτική σε περιστατι-
κά έμφυλης βίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μαρία Λούκα: 
«Μια γυναίκα 
απολογείται»
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ΤΡΕΊΣ ΤΑΊΝΊΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗ ΜΟΥΣΊΚΗ

Οι μουσικές 
του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, 60 χρονών πλέον, είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς αμερικάνους σινεδημιουργούς. Η αγάπη του για το σινε-
μά είναι ανάλογη, ίσως και μικρότερη, από την αγάπη του για τη μουσική, θέμα που εμπεδώνει πολύ συχνά στα φιλμ του. 

Αυτό το χαρακτηριστικό, συν την επιμονή ενίοτε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδική ηλικία, την εφηβεία και τη νεότητα 
γενικά, ειδομένα τόσο από κωμικά, όσο και πιο δραματικά φίλτρα, έχει αποδώσει μερικές πολύ χαρακτηριστικές ταινίες: Από το School 

of Rock στο Boyhood και από το Dazed and Confused στο Everybody wants some!!!, o Λινκλέιτερ υπογράφει με προσωπικό στυλ. 
Αυτές, είναι τρεις κατά βάση μουσικές ταινίες του, εξαιρετικά διασκεδαστικές και ολίγον καλτ:
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Dazed and Confused 
(1993)
O Λινκλέιτερ έγινε αρχικά γνωστός για την ημερήσια αφήγηση στις 
ταινίες του, που εκτυλίσσονταν σε 24 ώρες. Η πρώτη του μεγάλη επι-
τυχία είναι το Dazed and Confused που πάει σε ένα γυμνάσιο του 
Ώστιν, στο Τέξας, εκεί που οι προφορές είναι μακρόσυρτες και τα 
αμάξια έχουν πολλά άλογα. Την τελευταία μέρα του σχολείου, συμ-
βαίνουν πάρα πολλά πράγματα και οι πρωταγωνιστές-τριες μεγαλώ-
νουν κάπως απότομα. Η ταινία έχει επικό soundtrack, με επιτυχίες 
των ‘70s, ενώ θα λεγόταν Rock’n’Roll. O Λινκλέιτερ ζήτησε την άδεια 
από τους Led Zeppelin για να χρησιμοποιήσει το τραγούδι, οι Πέ-
ιτζ-Τζόουνς συμφώνησαν, αλλά ο Πλαντ δεν έδωσε τη συγκατάθεσή 
του. Οπότε, ο σκηνοθέτης την ονόμασε «Dazed and Confused», κομ-
μάτι του Τζέικ Χολμς που είχαν διασκευάσει οι Zeppelin.  Πρωταγω-
νιστούν, σε νεαρή ηλικία, πολλοί και πολλές μετέπειτα σταρ, όπως 
ο Μάθιου μακ Κόναχι, ο Μπεν Άφλεκ, η Μίλα Γιόβοβιτς κ.α. Η ται-
νία αρχικά ήταν εμπορική αποτυχία, στην πορεία όμως δημιούργησε 
έναν καλτ μύθο και αγαπήθηκε πολύ, στην πορεία.

Everybody wants some!!! 
(2016)
23 χρόνια μετά το Dazed and Confused, o Λινκλέιτερ φτιάχνει μια 
άτυπη συνέχειά του. Το Everybody Wants Some είναι μια μετε-
φηβική κομεντί, με μια ομάδα κολεγιακού μπέιζμπολ και τα μέλη 
της, τα οποία συμπεριφέρονται σαν πιο εξευγενισμένο «National 
Lampoon». Αυτή τη φορά, η χρονολογία είναι στις αρχές του ’80 και 
η μουσική επένδυση, αντίστοιχη: Πολλή ντίσκο, αλλά και μπόλικο 
πανκ, καθώς και χαρντ ροκ κεραυνοβολήσεις τύπου Πατ Μπέναταρ. 
Και εδώ, η αφήγηση είναι τρομερά απλοϊκή ή τουλάχιστον φαίνεται 
τέτοια, όπως περίπου θα έκανε πράγματα ένας πρωτοετής σε πανε-
πιστήμιο, δηλαδή…

School of Rock 
(2003)
Έχουν περάσει κιόλας 18 χρόνια από αυτή την ταινιά-
ρα, την οποία καθοδηγεί ως κανονικός αρχηγός μπά-
ντας (είναι άλλωστε…) ο Τζακ Μπλακ. Αποτυχημένος 
μουσικός, εφαρμόζει μια απατεωνιά για να εξασφαλί-
σει τα προς το ζην και η καριέρα του ως εκπαιδευτι-
κός έχει τα πάνω και τα κάτω της. Έξτρα πληροφορίες, 
ότι αρκετοί από τους ηθοποιούς που συμμετέχουν, δεν 
ακολούθησαν καριέρα αργότερα. Επίσης, πρόσφατα 
σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Κέβιν Κλαρκ, ο ντράμερ της 
μαθητικής μπάντας. 
Όλα τα λεφτά, η διασκευάρα στο It’s a long way to the 
top των AC/DC, στο τέλος.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τέτοιες μέρες, πριν από 38 χρόνια, ο Ρό-
ναλντ Παντεβόνα ή Ronnie Dio, είχε φύγει 
από τους Sabbath και περνούσε και αυτός, 
όπως ο Όζι νωρίτερα, σε σόλο καριέρα.

Το έκανε με τον ίδιο εκκωφαντικό τρόπο, κυκλοφο-
ρώντας το Holy Diver, ένα από τα πιο εμβληματικά 
άλμπουμ του μέταλ. Πήρε μαζί του τον Βίνι Άπισι, 
τον ντράμερ στο Mob Rules και προσέλαβε επίσης 
ένα τότε παιδί θαύμα της κιθάρας, τον Βιβ Κάμπελ, 
ξεκινώντας έτσι τη μακρά παράδοση να βρίσκει 
τρομερούς κιθαρίστες. Στο μπάσο, προσέλαβε τον 
παλιό συνάδελφο από τους Rainbow, Τζίμι Μπέιν.
Ο δίσκος ήταν όσο πιο Dio γινόταν: Μυθικές εξιστο-
ρήσεις, δράκοντες, μαγικά, ξένοι που δεν πρέπει να 
τους μιλάς, τίγρεις με αναβάτες, ο Μάρεϊ στο εξώ-

φυλλο να προσθέτει λίγο από τη, γραφική σήμερα, 
τρομερή τότε, σκοτεινή πινελιά και μουσική με ίσως 
τα καλύτερα φωνητικά του μέταλ (μετά τον Όζι).
Μουσικά, ο δίσκος πήγαινε ένα βήμα παραπέρα από 
το Heaven and Hell, βαδίζοντας οριστικά πλέον στα 
«μεταλλικά μονοπάτια» και τη φωνή του Dio δεσπό-
ζουσα παντού. Εκτός από το ομώνυμο, που είναι μια 
ιστορία από μόνο του, ο δίσκος περιέχει το Stand up 
and Shout, στο όνομα του οποίου «πίνουν νερό» οι 
power μεταλλικές μπάντες, το Don’t Talk to Strangers 
και την έτερη επιτυχία του δίσκου, το Rainbow in the 
Dark, που σημείωνε μεταξύ άλλων ότι τα πλήκτρα 
δεν είναι μια αποκλειστική υπόθεση των Yes.
O ογκόλιθος με το σχεδόν απλοϊκό και ταυτόχρονα 
επικό στίχο όμως, ήταν το ομώνυμο κομμάτι. Πα-
ρότι ο Dio δεν έγραψε το κομμάτι όσο ήταν στους 
Sabbath, όπως λέει μια από τις επικρατούσες 

αφηγήσεις, μοιάζει σίγουρα να έρχεται από κάποιο 
session της μπάντας κάπου το ’79-’80. Ωστόσο, το 
Holy Diver δεν είναι «κάτι που περίσσεψε», αλλά 
ένα από τα πιο επιδραστικά, επιτυχημένα, βαρύ-
γδουπα και ανατριχιαστικά riffs στην ιστορία της 
σκληρής μουσικής. 
Επίσης, περιέχει το στίχο «Καβάλησε την τίγρη/
μπορείς να δεις τις ρίγες της, αλλά ξέρεις ότι εί-
ναι καθαρή», οπότε τι άλλο να ζητήσει κανείς στον 
συνθετικό τομέα του επικού και ταυτόχρονα, σου-
ρεαλιστικού;
Σήμερα, 38 χρόνια μετά, δύο από τους συντελεστές 
του δίσκου, ο Μπέιν και ο Dio δεν είναι πια στη 
ζωή. Ο Άπισι έχει παίξει με όλο τον κόσμο και ο Κά-
μπελ, ο οποίος όταν γράφτηκε ο δίσκος ήταν μόλις 
20 χρονών, έχει παίξει με τον άλλο μισό κόσμο, με 
σταθερή αναφορά τους Def Leppard.  

Το πρώτο άλμπουμ του Dio

HOLY DIVER: 38 ΧΡΟΝΊΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΤΊΓΡΗΣ
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