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Τα Γιάννενα τότε και 
τώρα: Κίνηση μπροστά 
στο Ίλιον Παλάς
ΤΟ «ΊΛΊΟΝ», ή πιο συγκεκριμένα, το «Ίλιον 
Παλλάς» με τα 25 δωμάτια,  εκτιμάται ότι χτίστηκε 
από την οικογένεια Κωνσταντίνου το 1935, με τις  
εργασίες όμως να ολοκληρώνονται τελικά το 1939. 
https://typos-i.gr/article/ta-giannena-tote-kai-
twra-kinhsh-mprosta-sto-ilion-palas

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Γ. Χαρούλης 
στον Φρόντζο
ΤΟ ΦΕΤΊΝΟ, 70 φεστιβάλ «Αγορά» ανακοινώνει 
την πρώτη του συναυλία για το φετινό καλοκαίρι: Ο 
Γιάννης Χαρούλης θα παίξει στον Φρόντζο, στις 12 
Ιουλίου.
https://typos-i.gr/article/g-xaroylhs-ston-frontzo

Θανατηφόρο τροχαίο 
στην περιφερειακή οδό
THN ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 4 Ιουνίου στις 17:20, στη 
συμβολή της οδού Πετροπουλάκη με την Περιφε-
ρειακή Οδό Ιωαννίνων, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που 
οδηγούσε 30χρονος, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο 
που οδηγούσε 64χρονος.
https://typos-i.gr/article/8anathforo-troxaio-sthn-
perifereiakh-odo

Η Ιουλία Καραπατάκη 
στο Κρυφοβό
Ή ΊΟΥΛΊΑ Καραπατάκη, ίσως η πιο χαρακτηριστική σύγχρονη γυναικεία πα-
ρουσία στο ρεμπέτικο, θα εμφανιστεί στις 4 Ιουλίου στο καφενείο Σκάλα, στο 
Κρυφοβό Ιωαννίνων, μαζί με τους  μουσικούς και φίλους της, σε ένα μουσικό 
ταξίδι. Η «Σκάλα» διοργανώνει την εκδήλωση μαζί με το Zagori Arts Festival.
https://typos-i.gr/article/h-ioylia-karapatakh-sto-kryfobo
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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
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Γίτανα: Το θέατρο με τα ονόματα 
αρχαίων Ηπειρωτών

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το αρχαίο θέατρο Γιτάνων ίσως ήταν το καλύτερα κρυμμένο μυστικό στην Ήπειρο. Ένα θέατρο, έξω από τα 
τείχη της ομώνυμης αρχαίας πόλης και δίπλα στον ποταμό Καλαμά, στο οποίο κάποτε, εκτός από θεατρι-
κές παραστάσεις, γίνονταν και πολιτικές συγκεντρώσεις του Κοινού των Θεσπρωτών και των Ηπειρωτών.
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Τα Γίτανα πια δεν είναι ούτε «μυ-
στικά» ούτε άγνωστα. Οι αρχαι-
ολογικές υπηρεσίες κατάφεραν 
να βγάλουν  την αρχαία αυτή θε-

σπρωτική πόλη από την αφάνεια και να 
την επαναφέρουν στον ρου της ιστορίας 
και του πολιτισμού. Μια πόλη που τον 
20ο αιώνα έδινε περισσότερο την εικόνα 
ενός βοσκότοπου παρά ενός μνημειακού 
χώρου.
Δεν είναι τυχαίο ότι αν και η κήρυξη του 
αρχαιολογικού χώρου έγινε το 1961, τα 
Γίτανα παραχωρήθηκαν στο υπουργείο 
Πολιτισμού από το τότε υπουργείο Γεωρ-
γίας μόλις το 1984. Η πρώτη συστηματική 
ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε στα μέσα 
της δεκαετίας του ’90 από επί σειρά ετών 
διευθύντρια της τοπικής Εφορείας Αρχαι-
οτήτων, αρχαιολόγο Καλλιόπη Πρέκα-Α-
λεξανδρή.
Από το 2009, ο αρχαιολογικός χώρος είναι 
επισκέψιμος. Το πιο σημαντικό οικοδό-
μημα των Γιτάνων, το αρχαίο θέατρο, έχει 
αναστηλωθεί σε μεγάλο μέρος του και 
είναι λειτουργικό –στο πνεύμα της επα-
νάχρησης των μνημείων αυτών. Μέσα 
στο καλοκαίρι θα γίνει η πρώτη επίσημη 
επανάχρηση του θεάτρου με τη θεατρική 
παράσταση «Αχιλλεύς» στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων του υπουργείου Πολιτισμού 
«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» (σ.σ. 
είχε γίνει και πέρσι μια παράσταση από 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων  Ηπεί-
ρου).
Όλα αυτά έγιναν εφικτά χάρη στην ένταξη 
του θεάτρου αυτού στο πρόγραμμα ολο-
κληρωμένης χωρικής επένδυσης «Πο-
λιτιστική διαδρομή για τα αρχαία θέατρα 
της Ηπείρου», που υλοποιείται από την 
Περιφέρεια Ηπείρου με την αρωγή του 
σωματείου «Διάζωμα» και τη συνεργασία 
του υπουργείου Πολιτισμού.
Η αναστήλωση του θεάτρου των Γιτάνων 
χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και υλο-
ποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Θεσπρωτίας με αυτεπιστασία και εξει-
δικευμένο προσωπικό. Είναι δε το μόνο 
από τα πέντε θέατρα της πολιτιστικής 
διαδρομής που έχει ολοκληρωθεί –βάσει 
των όσων προβλέπονταν στην παρούσα 
αναστηλωτική φάση. Κάτι που αναγνώρι-
σε και ο πρόεδρος του σωματείου «Διάζω-
μα» Σταύρος Μπένος.
Ο κ. Μπένος απέδωσε τα εύσημα στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας κατά 
τη διαδικτυακή εκδήλωση του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών και του «Διαζώματος» 
στην οποία έγινε η παρουσίαση του έργου 
στο αρχαίο θέατρο των Γιτάνων από τον 
προϊστάμενο της Εφορείας Ιωάννη Χου-
λιαρά και την προϊσταμένη του Τμήματος 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή-
των και επικεφαλής της ομάδας επίβλε-
ψης του έργου Γεωργία Πλιάκου.
Το θέατρο των Γιτάνων οικοδομήθηκε 

τον 3ο αι. π.Χ. σε βραχώδη πλαγιά και με 
θέα το ποτάμι. Το κοίλο χωρίζεται με δι-
άζωμα σε δύο οριζόντια τμήματα. Οκτώ 
κλίμακες το διαιρούν ακτινωτά σε επτά 
κερκίδες. Υπολογίζεται ότι είχε χωρητι-
κότητα περίπου 4000 θεατών. Η ορχήστρα 
έχει κυκλική χάραξη και το σκηνικό οικο-
δόμημα έφερε στην πρόσοψη προσκήνιο 
με δωρικούς ημικίονες.
Μέσω του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος «Ήπειρος 2014-2020», προβλέφθηκε 
η αποκατάσταση των τριών κεντρικών 
κερκίδων μόνο στο κατώτερο τμήμα του 
κοίλου. Από το 2016 έως το 2019, η ομάδα 
έργου* κατάφερε να φέρει εις πέρας την 
αποστολή. Μια αποστολή που δεν ήταν 
εύκολη λόγω των πολλών δομικών προ-
βλημάτων του θεάτρου.
«Η εργασία ήταν λεπτομερής και επίπονη. 
Όσα αρχιτεκτονικά μέλη είχαν υποστεί δι-
αμπερείς θραύσεις, εδώλια-υποπόδια και 
βαθμίδες, αποσπάστηκαν από τη θέση 
τους προκειμένου να συντηρηθούν στον 
εργοταξιακό οικίσκο αφού είχε προηγη-

θεί η σχεδιαστική και φωτογραφική τους 
αποτύπωση» ανέφερε η κα Πλιάκου στη 
διαδικτυακή εκδήλωση. Μετά τη συντή-
ρηση των αρχιτεκτονικών μελών, αυτά 
τοποθετήθηκαν διαδοχικά και ανά κερκί-
δα.
Οι τρεις κερκίδες που είναι αναστηλωμέ-
νες, διαθέτουν περίπου 200 εδώλια. Κάτι 
που σημαίνει ότι μπορούν να παραβρε-
θούν γύρω στους 450 θεατές.  
Πέραν της επανάχρησης, τα εδώλια έχουν 
μια ιδιαιτερότητα που προσδίδουν στο αρ-
χαίο αυτό θέατρο μια μοναδικότητα. Είναι 
κατάγραφα με απελεθερωτικές πράξεις, 
οι οποίες εμπλουτίζουν την Ηπειρωτική 
ονοματολογία του 3ου και 2ου αι. π.Χ. Πιο 
συγκεκριμένα, τα εδώλια στην εμπρόσθια 
πλευρά τους φέρουν εγχάρακτες επι-
γραφές με ονόματα, όπως Αλέξανδρος, 
Παυσανίας, Νικόστρατος, Μενέδαμος, 
Φαλακρίων αλλά και τα γυναικεία Δαξο-
μένα, Ματερίνα και Φιλίστα, που δηλώ-
νουν πράξεις απελευθέρωσης δούλων 
από τους κυρίους τους. Τα ονόματα των 

κυρίων-ιδιοκτητών είναι γραμμένα στην 
ονομαστική, ενώ των δούλων σε αιτιατι-
κή πτώση, όπως ανέφερε η κα Πλιάκου.
Με την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών 
εργασιών στο θέατρο, η Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Θεσπρωτίας πήρε το πράσινο φως 
για να συνεχίσει άλλες παρεμβάσεις, και 
συγκεκριμένα τη στερέωση τμήματος του 
τείχους της πόλης που βρίσκεται ακριβώς 
πάνω από το θέατρο και την κατάλληλη 
διαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογι-
κού χώρου για την πρόσβαση των ατόμων 
με αναπηρία.
Τα Γίτανα δεν είναι πια ένας άγνωστος, 
στους περισσότερους, αρχαιολογικός χώ-
ρος.
Και για την ιστορία, η αρχαία πόλη των 
Γιτάνων είχε συνδεθεί με τα ερείπιά της 
ήδη από τους ξένους περιηγητές του 19ου 
αι. Leake, Pouqueville και Holland, με 
βάση τις μαρτυρίες των αρχαίων ιστορι-
κών, όπως υπενθύμισε ο κ. Χουλιαράς. 
Ο κ. Χουλιαράς θύμισε και κάτι άλλο: Ότι 
για πολλές δεκαετίες η πόλη ήταν γνωστή 
στην έρευνα ως Γιτάνη ή Τιτάνη. Πήλινα 
σφραγίσματα που βρέθηκαν όμως στον 
αρχαιολογικό χώρο αποκαλύπτουν πέραν 
πάσης αμφισβήτησης την ορθή ανάγνω-
ση του ονόματος: Γίτανα.
*Την ομάδα επίβλεψης του έργου στο αρ-
χαίο θέατρο Γιτάνων αποτέλεσαν οι αρ-
χαιολόγοι Γεωργία Πλιάκου και Βασιλική 
Λάμπρου και ο πολιτικός μηχανικός Φώ-
της Βάσσης.

Την αποκατάσταση των τριών κεντρικών κερκίδων ολοκλήρωσε η τοποθέτηση πέντε εδωλίων και τεσσάρων βαθμίδων από νέο 
λίθο, σε σημεία όπου τα αρχαία μέλη είχαν απωλεσθεί. Το νέο υλικό εξασφαλίστηκε από γειτονικά λατομεία, που διαθέτουν 
ασβεστόλιθο όμοιας ορυκτολογικής σύστασης με τον αρχαίο λίθο του θεάτρου.

Τα Γίτανα δεν είναι πια ένας άγνωστος, 
στους περισσότερους, 
αρχαιολογικός χώρος.
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Η Λουίζ Ελισάβετ Γκλικ γεννήθηκε 
το 1945 στη Νέα Υόρκη και το όνο-
μά της έγινε διεθνώς γνωστό όταν 
βραβεύτηκε πέρσι με το Νόμπελ 

λογοτεχνίας. 
Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε τότε η κρι-
τική επιτροπή του βραβείου, «η αλάνθαστη 
ποιητική της φωνή προσδίδει με τη λιτή 
ομορφιά της καθολικό χαρακτήρα στην ατο-
μική ύπαρξη». Μερικούς μήνες μόνο μετά 
την ανακοίνωση του Νόμπελ, κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Στερέωμα το πρώτο μετα-
φρασμένο στα ελληνικά βιβλίο της Γκλικ, 
που είναι η ποιητική συλλογή «Πιστή και 
ενάρετη νύχτα», η οποία δημοσιευμένη το 
2014 κέρδισε το National Book Award. 
Πολυβραβευμένη από τους αμερικανικούς 
λογοτεχνικούς θεσμούς, η Γκλικ μεταφέρε-
ται στα καθ’ ημάς από ένα έγκριτο ποιητικό 
δίδυμο, τον Χάρη Βλαβιανό και τη Δήμητρα 
Κωτούλα (ο Βλαβιανός έχει μεταφράσει και 
την ομιλία κατά την απονομή του Νόμπελ 
σε κομψό φυλλάδιο που προσφέρεται από 
τον εκδότη μαζί με το βιβλίο). Η δίγλωσση 
έκδοση, που μέσα σε ένα εντυπωσιακά σύ-
ντομο χρονικό διάστημα διαγράφει ήδη τον 
δεύτερο κύκλο της, μας δίνει την ευκαιρία 
να καταλάβουμε πόσο κοντά στο πρωτότυπο 
έχουν βρεθεί οι μεταφραστές, αποδίδοντας 
με ακρίβεια και αισθαντικότητα τη γλώσσα 
της Νεοϋορκέζας ποιήτριας.
Η Γκλικ μεγάλωσε στο Λονγκ Άιλαντ. Υπέ-
φερε από νευρική ανορεξία στο Λύκειο και 
σπούδασε στο κολέγιο Σάρα Λόρενς και στο 

πανεπιστήμιο Κολούμπια χωρίς να πάρει 
πτυχίο. Σήμερα διδάσκει στο Γέιλ και ζει στο 
Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Συχνά περι-
γράφεται ως αυτοβιογραφική συγγραφέας κι 
αυτό είναι κάτι που θα διαπιστώσουμε αμέ-
σως στην «Πιστή και ενάρετη νύχτα», όπου 
χρησιμοποιεί τρία λογοτεχνικά προσωπεία: 
μιας ποιήτριας, ενός εικαστικού καλλιτέχνη 
κι ενός παιδιού. Και μπορεί η Γκλικ εδώ να 
μη μιλάει ευθέως για τη ζωή της, οι αναφο-
ρές, όμως, στην οικογένεια και στις σχέσεις 
γονέων και αδελφών είναι εμφανείς, αποτυ-
πώνοντας τον τρόπο με τον οποίο δένονται 
μεταξύ τους η μητέρα, ο πατέρας και τα παι-
διά ή τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουν 
οι γονείς να μετατραπούν σε ζωτικό μέρος 
της ποίησης που γράφει η κόρη. Την Γκλικ, 
όμως, απασχολούν, πέραν των οικογενεια-
κών δεσμών, και θέματα όπως η προσέγγι-
ση του εγώ με τους άλλους, οι απώλειες οι 
οποίες προκύπτουν από τέτοιες προσεγγί-
σεις, καθώς και η ανοδική ή καθοδική κλί-
μακα ενός αφόρητου αισθήματος μοναξιάς 
και απομόνωσης.
Αφόρητο πράγματι αίσθημα; Όχι ακριβώς. 
Έχοντας θητεύσει στην παράδοση ποιητών 
όπως ο Γουόλτ Γουίτμαν, η Έμιλι Ντίκινσον 
και ο Γουίλιαμ Κάρλος Γουίλιαμς (για τη 
Ντίκινσον ομολογεί πολλά και στην ομιλία 
της για το Νόμπελ), η Γκλικ ξέρει πώς να 
μετασχηματίσει ή πώς να κρύψει τη συναι-
σθηματική της ένταση πίσω από έναν απο-
φορτισμένο και σκοπίμως κρυπτικό λόγο 
- έναν λόγο που αποθεώνοντας μόνο την 

αμφισημία και την αβεβαιότητα, γίνεται αμέ-
σως ικανός να ανακαλύψει τα διαμάντια της 
σιωπής στις πιο ουδέτερες λέξεις: «Τέλος 
καλοκαιριού: το φως έσβηνε / Μόρια που εί-
χαν δραπετεύσει τρεμόσβηναν πάνω από τις 
γλάστρες και τα φυτά».
Τα φυτά, όπως και ο φυσικός κόσμος, αποτε-
λούν ένα ολόκληρο σύμπαν για την ποιήτρια, 
που θα σπεύσει να βάλει κοντά τους εικόνες 
της πόλης συνδυασμένες με τους κλειστούς 
χώρους, όπως και μια σειρά στίχων που συ-
ζητώντας από τη μια πλευρά για την τέχνη 
και για την ποίηση (ακόμα και για την κρι-
τική της λογοτεχνίας) φροντίζουν από την 
άλλη μεριά να ανακινήσουν πολλά πικρά 
μοτίβα, όπως ο πόνος τον οποίο αποδεσμεύ-
ουν το πένθος και η μνήμη ή το κενό με το 
οποίο έρχεται αντιμέτωπη η ύπαρξη όποτε 
παγιδεύεται (αν παγιδεύεται όντως) στο κενό 
της απροσδιοριστίας και της αιώρησης. Το 
σημαντικότερο, παρόλα αυτά, για την Γκλικ 
είναι η χαμηλή, μόλις να ακούγεται φωνή 
της, που καταφέρνει να ανιχνεύσει μέσα 
στον έναστρο ουρανό της νύχτας το αόρα-
το, το άγνωστο και εν τέλει το ελπιδοφόρο, 
αλλά και το συγκρατημένα απεγνωσμένο, 
για να μας αιχμαλωτίσει με τη σαγήνη και τη 
μουσική της: «Η νύχτα προχωρούσε. Ομίχλη 
/ στροβιλιζόταν γύρω από τις αναμμένες λά-
μπες. / Υποθέτω πως εκεί μόνο ήταν ορατή`/ 
σε άλλα σημεία, ήταν απλώς όπως τα πράγ-
ματα, / θολά εκεί που άλλοτε είχαν υπάρξει 
διαυγή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Λουίζ Γκλικ: 
Μιλώντας 
για τη μοναξιά 
και τη μνήμη 
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Εικονογραφημένο πανόραμα 
της Επανάστασης του 1821

Ο Soloup (κατά κόσμον Αντώνης 
Νικολόπουλος), πολιτικός γελοι-
ογράφος και δημιουργός κόμικς, 
έχοντας στο ενεργητικό του πολ-

λά άλμπουμ με γελοιογραφίες και κόμικς, 
συν μια σχετική θεωρητική μελέτη, έγινε 
πολύ γνωστός με το πρώτο του graphic 
novel, που ήταν το «Αϊβαλί» (εκδόσεις Κέ-
δρος, 2014), ένα αφήγημα για τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή και τη Συνθήκη της 
Λοζάνης με παραπομπές, μεταξύ άλλων, 
στον Φώτη Κόντογλου και τον Ηλία Βενέ-
ζη. Η μάχη της πλατείας, που κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ίκαρος, 
είναι ένα εικονογραφημένο μυθιστόρημα 
για την Επανάσταση του 1821 με κέντρο 
το πρόσωπο του Κολοκοτρώνη και πεδίο 
αναφοράς όλα τα σημαντικά γεγονότα 
(στρατιωτικά και πολιτικά) του Αγώνα για 
την εθνική ανεξαρτησία.
Το έργο κέρδισε την πρώτη θέση στον δι-
αγωνισμό «200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση» του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και 
για την ογκώδη έκδοση, που φτάνει τις 
750 σελίδες, συνεργάστηκαν η Εύη Σα-
μπινίκου, καθηγήτρια του Τμήματος Πο-
λιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, και οι Νατάσσα Καστρίτη, 
Ρεγγίνα Κατσιμάρδου και Παναγιώτα Πα-
ναρίτη, ερευνήτριες στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο (ΕΙΜ). Οι εικόνες και η δράση 
του κόμικ του Soloup κινούνται συνεχώς 
ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν. Στο 
παρόν, κάτω από το άγαλμα του Κολοκο-
τρώνη στην Παλαιά Βουλή, ένας σοφός 
άστεγος, που ανακινεί τη μορφή του Κάρ-
που Παπαδόπουλου, αγωνιστή ο οποίος 
διακρίθηκε για την πίστη και την αφο-
σίωσή του στο ιδεώδες της ελευθερίας, 
όπως και για το εύρος της παιδείας του 
και για τα ιστορικά του βιβλία, εξιστορεί 
τις πολλαπλές φάσεις της Επανάστασης 
σε ένα κορίτσι πρόθυμο να ακούσει όλα 
όσα έχουν σχέση με τους προγόνους του - 
τη Λίμπυ (από τη λατινογενή λέξη για την 
«ελευθερία»).
Η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο Κάρ-
πος για να μεταδώσει στη Λίμπυ τις γνώ-
σεις του, ενόσω υφίσταται εκφοβιστικές 
επιθέσεις από ρατσιστοειδή της αθηνα-
ϊκής καθημερινότητας, δεν είναι ούτε η 
γλώσσα των σχολικών εγχειριδίων με τις 
ανυψωτικές και τις εξιδανικευτικές τους 
εικόνες ούτε η γλώσσα όσων πιστεύουν 

πως η Ιστορία γράφεται με πορτρέτα 
ηρώων αποκαθαρμένων από την οποια-
δήποτε αμαρτία και το οιοδήποτε πάθος. 
Για τον μυθιστορηματικό Κάρπο, και κατά 
προέκταση για τον Soloup και για την 
ερευνητική του ομάδα (το βιβλίο είναι 
θαυμαστός καρπός συλλογικής εργασίας), 
οι θρίαμβοι και οι δοξασμένες στιγμές της 
Ιστορίας βαδίζουν παράλληλα με τις ήτ-
τες, με τις απογοητεύσεις και με τις δια-
ψεύσεις, ή και με τις σφοδρές εσωτερικές 
συγκρούσεις οι οποίες μπορούν να απο-
συντονίσουν και να βγάλουν έναν κοινό 
σκοπό από τον δρόμο του. Από την άλλη 
πλευρά, τίποτε από όλα αυτά δεν είναι σε 
θέση να μειώσει ή και να αμαυρώσει τις 
θυσίες και τη δύναμη ψυχικού και σωμα-
τικού πυρός των αγωνιστών. Όπως κι αν 
έχει, η Ιστορία δεν αποτελεί μονόδρομο, 
κι αν θέλουμε να τη διηγηθούμε, αλλά και 
να την καταλάβουμε εις βάθος, θα πρέπει 
να δούμε πώς διαμορφώνεται η επαφή 
μας μαζί της, όπως και να εννοήσουμε 
και με ποιον τρόπο μεταβάλλεται η ρότα 
των γεγονότων καθώς περνάμε από τη 
μια αφήγηση στην άλλη (δίχως εξ αυτού 
να καταλήξουμε στον απόλυτο σχετικι-
σμό).
Στο κορδόνι το οποίο ξετυλίγει ο Κάρπος 
για λογαριασμό της Λίμπυ έρχονται να δέ-
σουν οι πιο αντιφατικές μεταξύ τους φά-
σεις της Επανάστασης: οι βιαιότητες τόσο 
των Τούρκων όσο και των επαναστατη-
μένων, η άρνηση του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου να συνταχθεί με το μέρος των 
τελευταίων, η κινητοποίηση της Φιλικής 
Εταιρείας, η συμμετοχή των Φιλελλήνων, 
που δεν ήταν πάντοτε υπεράνω πάσης 
υποψίας, η επίδραση της Γαλλικής Επα-
νάστασης, η Σφαγή της Χίου, η πολιορκία 
και η άλωση της Τριπολιτσάς, η έξοδος 
του Μεσολογγίου, η ναυμαχία του Ναβα-
ρίνου, η δίκη του Κολοκοτρώνη, ο οποίος 
λίγο έλειψε να οδηγηθεί στη λαιμητόμο, 
ο Όθωνας και η Αντιβασιλεία, αλλά και 
τα βρετανικά και τα βαυαρικά δάνεια, οι 
δύο εμφύλιοι πόλεμοι για την κοινωνική 
και την πολιτική νομή της εξουσίας ή ο 
θάνατος του Καραϊσκάκη και η τύχη του 
Καποδίστρια.
Με πολλά κοντινά και μακρινά πλάνα, 
ανάλογα με την ένταση και τον δραματι-
κό τόνο που απαιτεί η εκάστοτε ιστορική 
στιγμή, με συνεχείς εναλλαγές του μαύ-
ρου, του γκρίζου και του λευκού χρώμα-

τος, όπως και με τις ιστορικές εικόνες του 
1821 να συμπορεύονται με αμαλγάματα 
εικόνων των νεότερων εποχών, το σκίτσο 
του Soloup συνομιλεί με χωρία ιστορικών 
και απομνηματογράφων, εικονογραφώ-
ντας ελεύθερα το περιεχόμενό τους, πα-
ραθέτει αυτούσια κείμενα ιστορικών μαρ-
τυριών, παραπέμπει σε εικαστικά έργα για 
την Επανάσταση (χαρακτικά και πίνακες) 
και αναπαράγει βιογραφικά λογίων και 
διαφωτιστών, σχηματίζοντας ένα λαμπρό 
πανόραμα για τον Αγώνα και τους πολ-
λαπλούς πρωταγωνιστές του. Εμφανώς 
επηρεασμένος από τη σύγχρονη έρευνα 
για τη δημόσια ιστορία της Επανάστα-
σης, για τον τρόπο με τον οποίο 
αποτυπώθηκαν τα γεγονότα 
της στα δημόσια μνημεία 
και στις δημόσιες τελε-
τές που οργανώνουν 
και συμβολοποιούν 
τη συλλογική μνή-
μη (δεν είναι ασφα-
λώς τυχαίο πως όλα 
ξεκινούν κάτω από 
το άγαλμα του Κολο-
κοτρώνη και όλα κα-
ταλήγουν σε αυτό), ο 
Soloup κάνει κάτι πολύ 
παραπάνω από το να 
ξεδιπλώσει μια συναρ-
παστική ιστορία: μας 
μαθαίνει πώς να σκεφτό-
μαστε τον κόσμο και την 
Ελλάδα με όντως ιστορικούς 
όρους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/
Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙ-

ΛΕΙΟΥ
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χρόνια από 
τη γέννηση 
του Μιχάλη 
Κακογιάννη

Υπήρξε ένας από τους ση-
μαντικότερους σκηνοθέτες 
του ελληνικού σινεμά και 
του θεάτρου και ένας δη-
μιουργός με τη μεγαλύτερη 
αναγνώριση στο εξωτερικό, 
κάνοντας τεράστιες επι-
τυχίες και φέρνοντας την 
Ελλάδα τη δεκαετία του '50 
στο διεθνές κινηματογρα-
φικό προσκήνιο. 
Ο Μιχάλης Κακογιάννης, 
που ανέδειξε στη μεγάλη 
οθόνη τη Μελίνα Μερκού-
ρη, την Έλλη Λαμπέτη και 
την Ειρήνη Παπά, συνερ-
γάστηκε με ιερά τέρατα 
της υποκριτικής, όπως 
Κάθριν Χέπμπορν, Βανέσα 
Ρεντγκρέιβ και Άλαν Μπέιτς 
και έδωσε στον Άντονι Κου-
ίν τον εμβληματικό ρόλο 
του Ζορμπά, θεωρείται 
δικαίως μία από τις πολυ-
σήμαντες προσωπικότητες 
της τέχνης στην Ελλάδα.
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Ο Μιχάλης Κακογιάννης, υπήρξε 
ένας κοσμοπολίτης, που με το 
πέρασμα του χρόνου επέστρεψε 
στις ρίζες του, την Κύπρο και την 

Ελλάδα, που τις λάτρεψε και πάσχισε για 
να τους ανταποδώσει όλα αυτά που του 
πρόσφεραν: την πολιτιστική μόρφωση, 
τις μνήμες, τη γνώση, την απλότητα, την 
κατανόηση της ομορφιάς. Γύρισε όλο τον 
κόσμο, σκηνοθέτησε στα μεγαλύτερα θέ-
ατρα του κόσμου, και επέστρεψε σε αυτό 
που ζέστανε την καρδιά του, μια ξερολι-
θιά, τη θάλασσα, το ελληνικό φως.
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή 
του (11 Ιουνίου 1921) και τα 10 χρόνια απ' 
τον θάνατό του τον επόμενο μήνα (25 Ιου-
λίου 2011) ας θυμηθούμε τα πρώτα του 
βήματα, ορισμένες από τις σημαντικότε-
ρες στιγμές της σταδιοδρομίας του στο 
σινεμά, την αγάπη του για την Ελλάδα και 
την Κύπρο.
   
ΑΠΌ ΤΗ ΛΕΜΕΣΌ ΣΤΌ BBC

Ο Μιχάλης Κακογιάννης γεννήθηκε στην 
Λεμεσό της Κύπρου, σπούδασε Νομική, 
μετά από προτροπή τού δικηγόρου πατέ-
ρα του Παναγιώτη και στη συνέχεια Δρα-
ματικές Τέχνες και σκηνοθεσία στο Λον-
δίνο, όπου παράλληλα εργάστηκε στην 
ελληνική υπηρεσία του BBC. Αρχικά ως 
μεταφραστής και αργότερα ως υπεύθυνος 
της «Κυπριακής Ώρας», εμψυχώνοντας 
τους υπόδουλους Έλληνες κατά τη διάρ-
κεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Το 1946 
θα γνωριστεί με τον Νίκο Καζαντζάκη, 
που είχε προσκληθεί από το Βρετανικό 
Συμβούλιο στο Λονδίνο. Μαζί έκαναν μια 
σειρά εκπομπών για το BBC.
   
ΤΌ ΞΎΠΝΗΜΑ

Το 1953 θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα 
και αμέσως άρχισε να γράφει το σενάριο 
της πρώτης του ταινίας «Κυριακάτικο 
Ξύπνημα», που έκανε πρεμιέρα τον επό-
μενο χρόνο. Μία κομεντί, με στοιχεία από 
τον ιταλικό νεορεαλισμό, αλλά και την 
ελληνική ηθογραφία, στην οποία πρω-
ταγωνίστησαν η Έλλη Λαμπέτη, ο Δημή-
τρης Χορν και ο Γιώργος Παπάς. Πρώτη 
συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα του 
Φεστιβάλ των Καννών (από τις επτά φο-
ρές που προσκαλέστηκε συνολικά στην 
κορυφαία κινηματογραφική ευρωπαϊκή 
διοργάνωση) και πρώτη αναγνώριση τού 
ταλέντου του σε διεθνές επίπεδο.

ΣΤΕΛΛΑ

Με τη δεύτερη σκηνοθετική του προ-
σπάθεια θα κάνει μία από τις θρυλικές 
ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, 
την «Στέλλα», προκαλώντας το 1955 πά-
ταγο, αλλά και ένα διχασμό στην κριτική 
της εποχής, καθώς η Αριστερά θα βρεθεί 

απροετοίμαστη για κάτι καινούργιο και 
θα τον επικρίνει με σκληρούς χαρακτη-
ρισμούς («χυδαίο μελόδραμα»), αλλά το 
ευρύ κοινό έχει διαφορετική άποψη. 
Το φιλμ θα τιμηθεί και με τη Χρυσή Σφαί-
ρα Ξενόγλωσσης Ταινίας, ενώ ήταν και το 
φαβορί για το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, 
όπως και για την ερμηνεία της Μελίνας. 
Τα υπέροχα λαϊκά τραγούδια, που έγραψε, 
με τη βοήθεια τού Βασίλη Τσιτσάνη, ο 
Μάνος Χατζιδάκις, τα σκηνικά του Γιάννη 
Τσαρούχη και οι ερμηνείες των Μελίνα 
Μερκούρη, Γιώργο Φούντα, Σοφία Βέμπο, 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Βούλα Ζουμπουλά-
κη θα συνεισφέρουν τα μέγιστα.
   
ΤΌ ΤΕΛΕΎΤΑΊΌ ΨΕΜΑ

Το 1956 θα γυρίσει το δραματικό και πάλι 
επηρεασμένο από τον νεορεαλισμό, φιλμ 
«Το Κορίτσι με τα Μαύρα», με Έλλη Λα-
μπέτη, Δημήτρη Χορν και Γιώργο Φούντα, 
για να έρθει το 1958 το όχι και τόσο γνω-
στό, αλλά εξαιρετικό δράμα «Το Τελευταίο 
Ψέμα», με το οποίο ο Κακογιάννης θα 
αναδείξει την κενότητα, τη ματαιοδοξία 
και τα αδιέξοδα της μεγαλοαστικής τάξης, 
έχοντας ως θέμα τη χρεοκοπία μιας πλού-
σιας οικογένειας και την προσπάθεια της 
μητέρας να πείσει την κόρη (Λαμπέτη) να 
παντρευτεί έναν πλούσιο μεσήλικα. Εξαι-
ρετικοί οι Γιώργος Παπάς και Αθηνά Μι-
χαηλίδου (στους ρόλους των γονιών της 

Λαμπέτη) καθώς και η Ελένη Ζαφειρίου 
σε ένα ρόλο πρόκληση.
Θα ακολουθήσει το δραματικό «Ερόικα», 
που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1961 και το 
«Χαμένο Κορμί», ένα δράμα ιταλοκυπρι-
ακής παραγωγής, με Έλλη Λαμπέτη, Βαν 
Χέφλιν και Φράνκο Φαμπρίτσι.

Η ΤΡΊΛΌΓΊΑ ΤΌΎ ΕΎΡΊΠΊΔΗ

Το 1962 θα κάνει την πρώτη ταινία από 
την τριλογία μεταφορών του αρχαίου 
δράματος στον κινηματογράφο, με την 
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη. Σπουδαία ται-
νία, με την Ειρήνη Παπά, την Αλέκα 
Κατσέλη, τον Γιάννη Φέρτη και τον συ-
νταρακτικό Μάνο Κατράκη. Βραβείο στις 
Κάννες, υποψηφιότητα για Όσκαρ και 25 
συνολικά διακρίσεις.
Το 1971 θα αναγκαστεί να γυρίσει στην 
Ισπανία τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, 
εξαιτίας της χούντας, την οποία κατήγγει-
λε απ' τους πρώτους ανθρώπους του πο-
λιτισμού στη χώρα μας. Πρωταγωνιστεί η 
θρυλική σταρ του Χόλιγουντ Κάθριν Χέπ-
μπορν, η οποία παράτησε ό,τι έκανε στην 
Αμερική, για να παίξει στην ταινία του 
Κακογιάννη, όπως του είχε υποσχεθεί. 
Μαζί της η Ειρήνη Παπά και η Βανέσα 
Ρεντγκρέιβ.
Το 1977, θα ολοκληρώσει την τριλογία 
του με την Ιφιγένεια, έχοντας και πάλι για 

πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Παπά και 
δίπλα της τους Τατιάνα Παπαμόσχου και 
Κώστα Καζάκο. Και πάλι υποψηφιότητα 
για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Και στις 
τρεις ταινίες τη μουσική υπογράφει ο Μί-
κης Θεοδωράκης.

ΤΡΑΓΩΔΊΑ

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της 
ζωής του και της προσφοράς του στη 
χώρα του και στην καταγραφή τής σύγ-
χρονης ιστορίας, είναι το ντοκιμαντέρ τού 
1974 «Αττίλας 74» κι ενώ η τραγωδία της 
Κύπρου συγκλονίζει και τα γεγονότα είναι 
καυτά. 
Ο Κακογιάννης, θα αφήσει πίσω του τα 
πάντα, θα αρπάξει μια κάμερα στον ώμο 
και θα πάει στο μαρτυρικό νησί για να 
καταγράψει όλα αυτά που οδήγησαν στη 
διχοτόμηση του νησιού, στα εγκλήματα, 
τις προδοσίες, ενώ θα έχει ως κεντρικό 
πρόσωπο τόσο τον Αρχιεπίσκοπο Μακά-
ριο όσο και απλούς ανθρώπους.
Το 2011 ο Μιχάλης Κακογιάννης θα αφήσει 
την τελευταία του πνοή στην Αθήνα, αφή-
νοντας πίσω του ένα σπουδαίας έκτασης 
και ποιότητας έργο, σημαντικές ταινίες, 
το ομώνυμο Ίδρυμα και φυσικά την αγάπη 
του για τον Ελληνισμό, την ταπεινότητα, 
την απλότητα, το μεγαλείο των ιερών χω-
μάτων που τον τύλιξαν για πάντα.

ΑΠΕ-ΜΠΕΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ζορμπάς 
για πάντα
Το 1964 έχει προηγηθεί 
η μεγαλύτερη διεθνής 
επιτυχία του, ο φημισμένος 
«Αλέξης Ζορμπάς», μια 
εξαιρετική προσαρμογή 
του βιβλίου του Νίκου 
Καζαντζάκη στη μεγάλη 
οθόνη και κάνοντας τον 
ελληνικό τρόπο ζωής μία 
τάση σε όλο τον κόσμο, 
που δυστυχώς με το πέ-
ρασμα του χρόνου λησμο-
νήθηκε ακόμη και στην 
Ελλάδα. 
Πρωταγωνιστεί ιδανικά ο 
Άντονι Κουίν και από κοντά 
οι Άλαν Μπέιτς, Ειρήνη 
Παπά, Γιώργος Φούντας 
και η Λίλα Κέντροβα, που 
κέρδισε το ένα Όσκαρ, 
αυτό του Β' Γυναικείου Ρό-
λου, από τα τρία συνολικά 
που θα κατακτήσει η ταινία.
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Μετρώντας αντίστροφα για την πρεμιέρα του Euro 2020, το μεγαλύτερο μέρος των συζητήσεων αφιερώνεται στους νέ-
ους ηλικιακά ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κλέψουν την... παράσταση κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
Ωστόσο, τα... φώτα στρέφονται και σε όσους έχουν ήδη συμμετοχές ή ακόμη και τίτλο σε Euro και δηλώνουν έτοιμοι να 
αγωνιστούν ξανά για τις χώρες τους παρά το... προχωρημένο της ποδοσφαιρικής ηλικία τους.
Σχεδόν κάθε χώρα που μετέχει στο εφετινό τουρνουά έχει έναν ποδοσφαιριστή που έχει στην καριέρα του παρουσία σε 
Euro και πιθανότατα θα εμφανιστεί στο τελευταίο μεγάλο τουρνουά της καριέρας του.
Η μόνη εξαίρεση σε αυτή τη λίστα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει την αντοχή να διαρκέσει πολύ περισσότερο 
απ` ό,τι οι περισσότεροι και θα μπορούσε να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο μέχρι τα 40 του...

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΘΟΔΩΡΗΣ ΨΩΜΑΣ

EURO 2020: 

Οι... υπερήλικες της διοργάνωσης 
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ΠΕΠΕ
38 ΕΤΏΝ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

Παρά την ηλικία του, o Πέπε των 114 συμμετοχών με την Εθνική 
Πορτογαλίας, εξακολουθεί να παίζει σαν... έφηβος (είναι ο πιο «πα-
λιός» παίκτης της διοργάνωσης, καθώς συμμετέχει απ' το 2008), έχο-
ντας σημειώσει 40 εφετινές εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 
την Πόρτο και 1 με την Πορτογαλία.
Θα είναι μαζί με τον Ρούμπεν Ντίας της Μάντσεστερ Σίτι στην καρ-
διά της άμυνας της Πορτογαλίας αυτό το καλοκαίρι, παρέχοντας ένα 
μείγμα εμπειρίας, αντοχής και νεότητας που ο Φερνάντο Σάντος ελ-
πίζει ότι θα αποτελέσει την τέλεια συνταγή για την υπεράσπιση του 
τίτλου.

ΛΟΥΚΑΣ ΦΑΜΠΙΑΝΣΚΙ
36 ΕΤΏΝ, ΠΟΛΏΝΊΑ

Πρόκειται πραγματικά για μία ποδοσφαιρική... αδικία ο τερματοφύ-
λακας της Γουέστ Χαμ να μην έχει περισσότερες από 56 συμμετοχές 
με την Πολωνία, δεδομένης της σταθερής απόδοσης του στην Αγ-
γλία τα τελευταία χρόνια.
Ο βετεράνος δεν σταματά να κρατάει ασφαλή την εκάστοτε εστία του, 
έχοντας 75 αποκρούσεις σε 279 εμφανίσεις στην Premier League και 
26 σε 56 συμμετοχές με την Πολωνία.
Αν πιάσει απόδοση αντίστοιχη με την εφετινή στη Γουέστ Χαμ, τότε 
οι Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία θα πρέπει να κάνουν υπέρβαση 
στον 5ο όμιλο για να τον εκθέσουν...

ΛΟΥΚΑ ΜΟΝΤΡΙΤΣ
35 ΕΤΏΝ, ΚΡΟΑΤΊΑ

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο παλαιότερος και πιο έμπειρος 
ποδοσφαιριστής της Κροατίας με 138 συμμετοχές στην ηλικία των 
35 ετών.
Ο Μόντριτς δεν είναι... ξένος στους Άγγλους φιλάθλους, καθώς έχτι-
σε το όνομά του στην Τότεναμ το διάστημα 2008 και 2012 πριν «μετα-
κομίσει» στην ισπανική πρωτεύουσα, όπου γιγαντώθηκε με τη Ρεάλ 
Μαδρίτης.
Το ντεμπούτο του στην Εθνική Κροατίας πραγματοποιήθηκε το 
2006, σημειώνοντας όλα αυτά τα χρόνια μια εξαιρετικά επιτυχημένη 
πορεία, η οποία είχε αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στον τελικό 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018.

ΓΙΟΥΡΙ ΖΙΡΚΟΦ
37 ΕΤΏΝ, ΡΏΣΊΑ

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, 
ο Ζίρκοφ εξακολουθεί να 
παίζει στη γενέτειρά του 
στη Ρωσία, παρά τα 38 
του χρόνια (τα κλείνει τον 
Αύγουστο).
Πρόκειται για έναν εθνικό 
«θησαυρό», έχοντας αγω-
νιστεί σχεδόν σε ολόκληρη 
την καριέρα του στην πα-
τρίδα του, με εξαίρεση μια 
αποτυχημένη μετάβαση 
στη Τσέλσι το 2009.
Στο Euro θα πατήσει 
χορτάρι μετρώντας 104 
συμμετοχές με την Εθνική.

ΜΑΝΟΥΕΛ ΝΟΙΕΡ
35 ΕΤΏΝ, ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Παρά το γεγονός ότι είναι ο 
«παλιός» της Εθνικής Γερ-
μανίας στα 35 χρόνια του, 
δεν είναι ο πιο έμπειρος, 
καθώς ο Ματς Χούμελς 
και ο Τόνι Κρόος (και οι 
δύο με 102 συμμετοχές) 
έχουν δώσει περισσότε-
ρους διεθνείς αγώνες απ` 
ό,τι ο τερματοφύλακας της 
Μπάγερν Μονάχου (100 
συμμετοχές).
Ο Νόιερ υπήρξε ο «φύλα-
κας άγγελος» της εστίας 
της Γερμανίας από το 
διεθνές ντεμπούτο του το 
2009, διατηρώντας 43 φο-
ρές απαραβίαστο το τέρμα 
της Γερμανίας.

ΓΚΟΡΑΝ ΠΑΝΤΕΦ
37 ΕΤΏΝ, Β. ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ

Ο Πάντεφ συμμετείχε για 
πρώτη φορά στην Εθνική 
πριν από 20 χρόνια και 
συγκεκριμένα το 2001, 
ενώ μέχρι σήμερα μετράει 
119 εμφανίσεις.
Παρά την εμπειρία του, 
δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε 
μεγάλη διοργάνωση με τη 
Βόρεια Μακεδονία, κάτι 
που θα κάνει εφέτος στο 
Euro. Αυτό σημαίνει ότι οι 
παραστάσεις του περιορί-
ζονται σε συλλογικό υψηλό 
επίπεδο με τις Ίντερ, Λά-
τσιο, Νάπολι και Τζένοα.

ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΚΙΕΛΙΝΙ
36 ΕΤΏΝ, ΊΤΑΛΊΑ

Ο αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας είναι ο ποδοσφαιριστής με τη μεγα-
λύτερη εμπειρία, μετρώντας 107 συμμετοχές από το 2004 και την 
«παρθενική» συμμετοχή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της 
χώρας. Ο Κιελίνι εξακολουθεί να είναι δυνατός στην ώριμη ηλικία 
των 36 ετών, έχοντας χάσει όμως σε μεγάλο βαθμό την εκρηκτικότη-
τά του στο μαρκάρισμα...
Οι Ιταλοί έχουν οκτώ παίκτες άνω των 30 ετών στην αποστολή για 
το Euro 2020, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού αμυντικού και 
συμπαίκτη του Κιελίνι στη Γιουβέντους, Λεονάρντο Μπονούτσι (34 
ετών).Και οι δύο είναι οι «ηλικιωμένοι», αλλά συνεχίζουν να ελέγ-
χουν τα μετόπισθεν της Ιταλίας.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το πανκ-γκαράζ είναι μια μουσική επο-
ποιία και το Hexbreaker! των Fleshtones 
που κυκλοφόρησε 38 χρόνια πριν, τέτοιες 
μέρες, είναι μια μεγάλη… μάχη σε αυτό το 

μουσικό πεδίο.
Το 1983 τα μουσικά πράγματα είχαν αλλάξει σημα-
ντικά, με την είσοδο του πανκ και την αμφισβήτη-
ση των πιο κλασικών μουσικών δομών. Αγρίευαν 
κιόλας, ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού, με τους 
Sabbath και τους Stooges  να γίνονται πιο δεδο-
μένες επιρροές, από ό,τι οι Zeppelin και οι Stones.
Κάπου στη Νέα Υόρκη το 1976, δύο τύποι ανακαλύ-
πτουν ότι ο προηγούμενος ενοικιαστής του σπιτιού 
τους, έχει παρατήσει για αδιευκρίνιστους λόγους 

μουσικά όργανα στο υπόγειο.
Αποφασίζουν λοιπόν να κάνουν μια μπάντα, βρί-
σκοντας και έναν ακόμα γείτονα και αρχίζουν τις 
πρόβες. Στις 19 Μαΐου 1976 έχουν ντράμερ και κά-
νουν πρεμιέρα στο CBGB’s της Νέας Υόρκης. Σχε-
δόν ταυτόχρονα, αποκτούν και σαξοφωνίστα.
Τo Hexbreaker ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους, 
ηχογραφημένο στα Skyline studios της Νέας Υόρ-
κης. 
Επίσης, είναι ένα σημείο αναφοράς του γκαράζ, 
τόσο φωτεινό, που φαίνεται από το φεγγάρι.  Οι 
Fleshtones, παρότι δεν έγιναν ποτέ πρώτο όνομα, 
με τη διάσταση των Ramones πχ,  των Blondie 
και άλλων ενοίκων του CBGB, έπαιξαν με όλους 
αυτούς και δεν πήραν ούτε μια απουσία όλα αυτά 
τα χρόνια, από το super rock όπως αποκαλούν τη 

μουσική τους.
Το Hexbreaker είναι η ουσία της μουσικής τους: 
μια μπάντα που ευχαριστιέται τη μουσική. Ακού-
στε πχ το Screaming Skull και το New Scene, που 
μοιάζουν να ξεπήδησαν από κάποια τρύπα που 
άνοιξε ο χωροχρόνος προς το Σαν Φρανσίσκο το 
1968, αλλά δεν είναι.
Οι Fleshtones είναι μια από τις πιο συνεπείς και 
αγαπημένες παρουσίες στο ροκενρόλ. Αυτή η συ-
νέπεια τους πήγε από τις πιο μπαρουτοκαπνισμέ-
νες σκηνές, στο σόου του Ντικ Κλαρκ και σε μια 
από τις πρώτες ταινίες του Τομ Χανκς, αλλά και 
μέσω αυτής της τρομερής περσόνας, του Πίτερ Ζα-
ρέμπα, σε μια σειρά τόπους που μοιάζουν παράται-
ροι. Αλλά στην περίπτωση των Fleshtones, τίποτα 
δεν είναι περίεργο. 

Οι Fleshtones 
το 1983
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