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Νεκρός 25χρονος 
σε ακάλυπτο χώρο 
πολυκατοικιας
Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία των Ιωαννί-
νων ο θάνατος ενός 25χρονου. 
Ο 25χρονος βρέθηκε νεκρός στον ακάλυπτο χώρο 
της πολυκατοικίας όπου διέμενε με την οικογένειά 
του, στο κέντρο της πόλης. 
https://typos-i.gr/article/nekros-25xronos-se-
akalypto-xwro-polykatoikias

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Πού γίνονται 
σήμερα rapid tests
Κεντρική πλατεία Ιωάννινα 1 09:00-17:00
Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-
17:00.
https://typos-i.gr/article/poy-ginontai-shmera-
rapid-tests3

Πετάξτε έξω αυτούς 
τους γιεγιέδες
Η απάντηση στην ερώτηση «ποιο είναι το καλύτερο live album του ροκενρόλ;» δεν είναι μονα-
δική. Απόψεις υπάρχουν πολλές, όπως και τυρόπιτες ή οδοντόβουρτσες. Μερικές ενδιαφέρου-
σες θέτουν στην κορυφή των ηχογραφημένων ζωντανά εμφανίσεων το Live at the Apollo του 
Τζέιμς Μπράουν και δεν έχουν πολύ άδικο, καθότι κάθε αυλάκι στάζει το  πάθος του «νονού».
https://typos-i.gr/article/peta3te-e3w-aytoys-toys-giegiedes

Τα δημοφιλέστερα 
τμήματα του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων
ΜΕΡΙΚΟΎΣ από τους πιο ενδιαφέροντες και δηλωτι-
κούς δείκτες για τα πανεπιστημιακά τμήματα, είναι οι 
αριθμοί των υποψηφίων που τα επιλέγουν, ως πρώτη 
επιλογή αφενός, αλλά και η σχέση των επιτυχόντων 
με πρώτη επιλογή το τμήμα, επί των εισακτέων και 
του αριθμού υποψηφίων που επέλεξαν πρώτο το 
τμήμα.
https://typos-i.gr/article/ta-dhmofilestera-
tmhmata-toy-panepisthmioy-iwanninwn
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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

Το «Εξώφυλλο» θα είναι ξανά μαζί σας στις 29 Αυγούστου

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μετά από πολλές αναβολές και 
με τις αρχικές ημερομηνίες να 
μην τηρούνται για άλλη μια 
χρονιά, το πολύπαθο ελληνικό 

ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να ξεκινήσει ξανά. 
Στο μεταξύ, έχει απωλέσει άλλο ένα σημα-
ντικό ποσό αξιοπιστίας και έχει κερδίσει 
μερικά ακόμα ερωτήματα όπως, για πόσο 
ακόμα θα είναι διαπραγματευτικό μέγεθος 
στο εμπορικό κομμάτι. Γιατί ποδοσφαιρι-
κά, η κρίση είναι βαθιά.
Η μπάλα όμως, είναι μπάλα. Φέτος ειδικά, 
με την επιστροφή των (εμβολιασμένων) 
φιλάθλων στις εξέδρες μετά από μια «άφω-
νη» χρονιά, η σέντρα στη σούπερ λίγκα 
παίρνει κάπως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Ο τελευταίος μέσος όρος εισιτηρίων, ήταν 
τα 6.627 του 2019, περίπου τα μισά από τον 
αντίστοιχο μέσο όρο του 1985.
Υπενθυμίζεται ότι στα γήπεδα έχουν πρό-
σβαση μόνο οι πλήρως εμβολιασμένοι-ες ή  
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και έως 
5% του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού θεα-
τών για μη εμβολιασμένους ανήλικους έως 
15 ετών. Αναλυτικά:
Οι ανήλικοι 13-17  ετών προσκομίζουν 
PCR Test εντός εβδομήντα δύο 72 ωρών ή 
Rapid Test εντός 48 ωρών προ της διεξα-
γωγής του αγώνα.
Οι ανήλικοι έως και 12 ετών επιτρέπεται να 
εισέρχονται και με αρνητικό Self Test που 
έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα.
Ο έλεγχος γίνεται στις εισόδους των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων με τη χρήση ψη-
φιακής πλατφόρμας αναγνώρισης για πι-
στοποιητικά εμβολιασμού, PCR και Rapid 
Tests και, όπου υπάρχει η δυνατότητα, διε-
νεργείται αντίστοιχος έλεγχος και κατά την 
έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ 
όλη τη διάρκεια παραμονής στο γήπεδο.
Οι εργαζόμενοι στους αθλητικούς χώρους 
κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, που δεν 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι, προσκομί-
ζουν PCR Test εντός 72 ωρών ή Rapid Test 
εντός 48 ωρών προ της διεξαγωγής του 
αγώνα.

ΕΤΏΝ… 86

Η φετινή σούπερ λίγκα είναι η 86η ανώτε-
ρη ποδοσφαιρική διοργάνωση στην Ελλά-
δα. Από αυτά τα 86 χρόνια, τα 2 τελευταία 
είναι super league 1 και τα προηγούμενα 
13, ήταν απλά super league. Ως Α’ εθνική 
πορεύτηκε για 46 χρόνια, τα 25 από αυτά, 
σε επαγγελματικό επίπεδο.

Πρωτάθλημα αριθμός 86

Οι πρωταθλητές των τεσσάρων πόλεων
Μόλις έξι ομάδες έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες στην Ελλάδα, από τέσσερις πόλεις συνολικά. Ο Ολυμπιακός είναι πολυνίκης 
με 46 κατακτήσεις και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 20, η ΑΕΚ με 12, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ από 3 και η Λάρισα, η μοναδική 
ομάδα εκτός Αθήνας-Πειραιά-Θεσσαλονίκης, με 1 κατάκτηση.

Οι σκόρερς
Πρώτος σκόρερ όλων των 
εποχών είναι ο Θωμάς Μαύ-
ρος με 260 γκολ. Ακολουθεί 
ο Κριστόφ Βαζέχα με 244 
και ο Μίμης Παπαϊωάννου με 
235.

Οι συμμετοχές
Οι τρεις κορυφαίοι σε συμμετοχές παίκτες, είναι ο Μίμης Δομάζος με 538, ο 
Νίκος Νιόπλιας με 509 και ο Γιώργος Κούδας με 504. Από τους ξένους παίκτες, 
ο Κριστόφ Βαζέχα έχει τις περισσότερες με 390 και ακολουθεί ο Πρέντραγκ 
Τζόρτζεβιτς με 375 και ο Τόνι Σαβέφσκι με 357.
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Ο ΠΑΣ 
που 
άλλαξε 
σημαντικά
Ο ΠΑΣ θα ξεκινήσει 
σήμερα Κυριακή 12/9 
από την Τούμπα, στις 
19.00, αντιμετωπίζοντας 
τον κυπελλούχο ΠΑΟΚ. Ο 
ΠΑΣ είναι μια σημαντικά 
διαφορετική ομάδα από 
την περσινή που επέ-
στρεψε πολύ αξιόμαχα 
στη σούπερ λίγκα. Έχει 
άλλο προπονητή, τον 
54χρονο Ηρακλή Μεταξά 
και πολλές αλλαγές στην 
ομάδα. Επίσης, έχει μια 
σημαντική επιστροφή: τον 
αγαπημένο των… διχτύων 
και της εξέδρας Πέδρο 
Κόντε, που έρχεται για 
δεύτερη θητεία στα Γιάν-
νενα, στα 33 του χρόνια.
Οι μεταγραφές του καλο-
καιριού στον ΠΑΣ:

ΕΦΥΓΑΝ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΉΣ
29 ετών, επιθετικός, ελεύθερος στη Λαμία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΤΑΛΉΣ
26 ετών, μέσος, ελεύθερος στον Ατρόμητο

ΣΑΝΤΙ ΚΡΙΖΜΑΝ
31 ετών, επιθετικός, ελεύθερος στην Αλτάχ

ΛΕΥΤΕΡΉΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΉΣ
26 ετών, τερματοφύλακας, ελεύθερος στον Ιωνικό

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΛΙΔΉΣ
27 ετών, ελεύθερος στον Απόλλωνα Σμύρνης

ΦΑΜΠΡΙΣΙΟ ΜΠΡΕΝΕΡ
23 ετών, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και επέστρεψε στην 
Μπελγκράνο

ΦΑΜΠΡΙ ΚΑΣΤΡΟ
29 ετών, μέσος, ελεύθερος στον Απόλλωνα Σμύρνης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΔΑΣ
24 ετών, επιθετικός, ελεύθερος στον Ολυμπιακό Βόλου

ΠΑΝΤΕΛΉΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
23 ετών, αμυντικός, ελεύθερος στη Δόξα Δράμας

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΉΣ
21 ετών, αμυντικός, ελεύθερος στον Θεσπρωτό

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΉΛΙΟΣ
20 ετών, αμυντικός, δανεικός στον Ηρακλή

ΗΡΘΑΝ
ΖΉΣΉΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
25 ετών, ελεύθερος από τον Λεβαδειακό

ΔΉΜΉΤΡΉΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΉΣ
20 ετών, ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΉΣ ΤΡΙΑΔΉΣ
28 ετών, επιθετικός, ελεύθερος

ΖΑΝ ΜΑΡΚ ΣΝΑΙΝΤΕΡ
27 ετών, επιθετικός, ελεύθερος

ΒΑΣΙΛΉΣ ΣΟΥΛΉΣ
26 ετών, τερματοφύλακας, ελεύθερος από την Παναχαϊκή

ΧΟΥΑΝ ΧΟΣΕ ΠΕΡΕΑ
21 ετών, επιθετικός, με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό για 
50.000 ευρώ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΉΣ
21 ετών, αμυντικός, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον Αχέρο-
ντα Καναλακίου

ΜΙΚΑΕΛ ΓΚΑΡΝΤΑΣΚΙ
30 ετών, αμυντικός, ελεύθερος από την Κρακόβια

ΑΧΜΑΝΤ ΜΟΡΕΙΡΑ
26 ετών, επιθετικός, ελεύθερος από την Εξέλσιορ

ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ
33 ετών, επιθετικός, ελεύθερος από την Σαμπάμπ Ντουμπάι
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13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«Ψυχρός Πόλεμος»

Την παράσταση «6+1 Διαδρομές προς την Ελευθερία» παρου-
σιάζει η Σχολή Χορού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στον αύ-
λειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, στο Ιτς Καλέ.

Χορογραφία: Έλενα Ανδρεάδη, Τζίνα Βίκα, Ελεονώρα Ηλία, Λάουρα 
Τσιάτη, Κατερίνα Ντίβα. Μουσική: Δημήτρης Καραγεώργος. Ερμη-
νεία: Ιωάννα Κολεγιώργου, Τζίνα Χρύση, Δήμητρα Αντωνιάδη, Ελέ-
νη Ασπρή, Τζίνα Βίκα, Ελεονώρα Ηλία, Κατερίνα Ντίβα.
Η εκδήλωση, η οποία είχε παρουσιαστεί και τον Ιούνιο, γίνεται από 
το Πνευματικό Κέντρο σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Θα τηρηθούν αυστηρά τα 
σχετικά μέτρα του ΕΟΔΥ. Απαιτείται κράτηση στο τηλ. 26510 64065 
καθημερινά 10:00-18:00 εκτός Τρίτης.

ΣΙΝΈΜΆ

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«6+1 Διαδρομές 
προς την Ελευθερία» 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

ΧΟΡΟΣ

Την ταινία «Ψυχρός Πόλεμος» (2018, διάρκεια: 
88') του Πάβελ Παβλικόφσκι, του δημιουργού 
του εξαιρετικού φιλμ «Ida», προβάλλουν το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και η 

Πρεσβεία της Πολωνίας στην Αθήνα τη Δευτέρα 13 Σε-
πτεμβρίου, στις 20:30, στον αύλειο χώρο του πολιτιστι-
κού πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Πρωταγωνιστούν: Τζοάνα Κούλιγκ, Τόμας Κοτ, Μπόρις 
Σικ, Αγκάτα Κουλέζα, Σεντρίκ Καν, Ζαν Μπαλιμπάρ.
Η υπόθεση: Τοποθετημένος στην «κατεχόμενη» από 
τους Σοβιετικούς μεταπολεμική Πολωνία, ο «Ψυχρός 
Πόλεμος» ξεκινά το 1949, όταν ο συνθέτης και πιανίστας 
Βίκτορ, μαζί με την κυνική συνεργάτιδά του, κάνει ακρο-
άσεις σε νέους και νέες για να δημιουργήσουν ένα θίασο 
με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς. Μέσα από αυτή 
την κρατική ανάθεση ο Βίκτορ ξεχωρίζει αμέσως τη Ζού-
λα, μια όμορφη τραγουδίστρια με καλή φωνή, φλογερό 
ταμπεραμέντο, κοφτερή γλώσσα και σκοτεινό παρελθόν.
«Με μια μαχαιριά υπενθύμισα στον πατέρα μου ποια εί-
ναι η διαφορά ανάμεσα σ' εμένα και τη μητέρα μου, μην 
ανησυχείτε όμως, δεν τον σκότωσα» λέει, χωρίς να κο-
μπιάζει, όταν ο Βίκτορ την ρωτά για τις εκκρεμότητές 
της με τον νόμο. Το ειδύλλιο αργεί, αλλά η επιθυμία βρά-
ζει από την πρώτη ματιά.
Ο έρωτάς τους θα περάσει από τη Βαρσοβία, το Βερολίνο, το 
Παρίσι και τη Γιουγκοσλαβία, θα γνωρίσει ματαιώσεις, ανα-

βολές, συμβιβασμούς, παραιτήσεις και αναζωπυρώσεις, θα 
βρεθεί αντιμέτωπος με διλήμματα και αντιζηλίες και θα γυ-
ρέψει την τύχη του στη Δύση, πριν αναζητήσει με ρίσκο την 
επιστροφή του πίσω στην Πολωνία. Στο οδοιπορικό αυτό, 
τα όσα μοιράζονται ο Βίκτορ και η Ζούλα αποτυπώνονται 

στη μουσική που οι δύο εραστές επιλέγουν κάθε φορά να 
υπηρετήσουν. Η ταινία έχει τιμηθεί με Βραβείο Σκηνοθεσί-
ας στο Φεστιβάλ Καννών  και ήταν η επίσημη υποβολή της 
Πολωνίας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
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ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ ΘΈΆΤΡΟ

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Mατούλα Ζαμάνη 
στο υπαίθριο θέατρο 
της ΕΗΜ
AMBIENT TOUR για τη Ματούλα 
Ζαμάνη η οποία έρχεται για μια 
συναυλία στα Γιάννενα, στο υπαίθριο 
θέατρο της ΕΗΜ, στις 15 Σεπτεμ-
βρίου, στις 21:30.
«Σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και 
σκοτεινό τοπίο, το όνειρο και η αγά-
πη για τη φύση και τη μουσική μας 
βοηθάν να αντιμετωπίζουμε και να 
μικροαπολαμβάνουμε την πραγματι-
κότητα. Με τους πλανήτες αρωγούς, 
τη δύναμη του ασφοντυλίτη και του 
Αμοργιανού φλασκόμηλου, ερχό-
μαστε κοντά να καλοκαιρίσουμε, να 
μοιραστούμε και να ανακαλύψουμε 
χαραμάδες αναπνοής και χαράς… 
Τολμηρά αγόρια στα όργανα, και-
νούργια τραγούδια που ατενίζουν το 
μέλλον, ασυμβίβαστες χορευτικές 
λησμονημένες φιγούρες, αντάρτικες 
μελωδίες που αίρουν την απαγό-
ρευση, είναι μερικά από τα στιγ-
μιότυπα μιας ανείπωτης ξαφνικής 
αρμονίας…» αναφέρεται στο σημείω-
μα της περιοδείας.
Μαζί της: Γιάννης Κονταράτος: Βιολί, 
microkorg, Nίκος Αγγούσης: Κλαρί-
νο, Κυριάκος Ταπάκης: Λαούτο, ούτι, 
Γιώργος Μπουλντής: Acoustic bass, 
synth bass, Σωτήρης Μαυρονάσιος: 
pads, loops, τύμπανα
Προπώληση εισιτηρίων: στο κιόσκι 
Tickets Ioannina (694 256 1023), 
στο δισκοπωλείο Rock Shop (τηλ. 
2651038276) και στο viva.gr.
Eισιτήριο: 13 ευρώ. 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«Όνειρο γαϊδουρινό» στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«Δείπνο με ανανά»
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ παράσταση της ομάδας Α.Ν. (Αφηγη-
ματικός Νους) «Δείπνο με ανανά», σε συνεργασία με 
το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, ανεβαί-
νει στις 14 Σεπτεμβρίου, ι στις 21:00, στον αύλειο 
χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημήτρης 
Χατζής», στα παλιά σφαγεία. Το έργο έχει γράψει 
ο Πάνος Ζώης. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιάννα 
Κούλα και τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν η 
Σωτηρία Τζιούρη και ο Κώστας Χριστοδούλου. 
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η 
εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα «Δημ. Χατζής». 
Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος σε κλειστούς χώρους 
του Πνευματικού Κέντρου επιτρέπεται μόνο σε 
εμβολιασμένους ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο 
εξάμηνο με επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού και 
ταυτότητας.
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο τηλ. 
2651313501, 11:00-13:00 και 18:00-21:00 εκτός 
αργιών και σαββατοκύριακου.

Mετά την καλοκαιρινή της περιοδεία στην 
Ήπειρο (κι όχι μόνο), η παράσταση «Όνειρο 
γαϊδουρινό» του Θεάτρου Actina ανεβαίνει 
την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στις 21:15, 

στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ.
Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική παράσταση, βασι-
σμένη στο παραμύθι «Το βασιλόπουλο με τα γαϊδουρί-
σια αυτιά», μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Η 
σκηνοθεσία είναι της Αθηνάς Τσικνιά.
Η υπόθεση: Μια παρέα, τέσσερις φίλοι εξομολογούνται 
προσωπικές ιστορίες με περιεχόμενο ρατσισμού. Οι τέσ-
σερις φίλοι, οι ηθοποιοί δηλαδή, μοιράζονται με το κοινό 
τις εμπειρίες αυτές και ακούνε με την σειρά τους τις δι-
κές τους. Με αφορμή αυτό, τη σκυτάλη παίρνει λοιπόν 
ένας από τους φίλους και αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι 
με την ιστορία που θα πραγματοποιηθεί μπροστά στα 
μάτια των θεατών. Κάποτε λοιπόν, στο μακρινό παρελ-
θόν, ο βασιλιάς Βονιφάτιος και η βασίλισσα Ρεγγίνα δεν 
μπορούν να αποκτήσουν διάδοχο. Το γεγονός αυτό έχει 
ρίξει ένα πέπλο θλίψης στο παλάτι. Τη λύση δίνουν οι 
τρεις καλές νεράιδες. Ο διάδοχος γεννιέται,  την όγδοη 
μέρα καταφθάνουν οι νεράιδες να μοιράνουν το μωρό. 
Του δίνουν όλα τα καλά μα και δυο γαϊδουρινά αυτιά. Το 
βασιλικό ζευγάρι αναστατώνεται και προσπαθεί να δια-

χειριστεί με κάθε τρόπο την καινούργια κατάσταση, κά-
νοντας τα πάντα για να κουκουλώσει το «ελάττωμα». Ο 
μοναδικός που γνωρίζει το μυστικό τους είναι ο κουρέας 
του παλατιού. Μια λάθος κίνηση του, ήταν αρκετή ώστε 
το μυστικό τους να αποκαλυφθεί και να κινητοποιήσει 
ένα ντόμινο ευτράπελων καταστάσεων. Το κοινό ανα-
λαμβάνει να προτείνει λύση για το φινάλε που επιθυμεί 
να παίξουν οι ηθοποιοί. Ποιο θα είναι άραγε το τέλος;
Συντελεστές: Κείμενο-πρωτότυπη μουσική-στίχοι: Χά-
ρις Μέγα, Ερμηνεύουν: Χάρις Μέγα, Άρης Νούσης, 
Γιάννης Παπαγεωργίου, Νικόδημος Παπουτσής
Κιθάρα: Χάρις Μέγα, Κρουστά, μπάσο: Νικόδημος 
Παπουτσής, Σκηνικός χώρος-σχεδιασμός φωτισμού: 
Αθηνά Τσικνιά, Κοστούμια: Αθηνά Τσικνιά, Φόνη 
Βραζέλη, Βοηθός ενδυματολογικού: Αντιγόνη Δερέκα, 
Κατασκευή κοστουμιών: Φόνη Βραζέλη, Χορογραφίες 
αφρικάνικης τελετής: Δάφνη Ασημακοπούλου, Κατα-
σκευές σκηνικού χώρου: Άκης Μάστακας, Κατασκευές 
μάσκας: Ιωάννα Βραζέλη, Σχεδιασμός αφίσας: Μιχά-
λης Ρέκατας, Φωτογραφίες: Κωστής Εμμανουηλίδης, 
Video trailer: Δημήτρης Ράδης
Προπώληση 6€ στο Ticketsioannina στο κιόσκι στην 
κεντρική πλατεία. Γενική είσοδος 8€, παιδιά- φοιτητές 
6€.
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ΦΡΑΝΚ ΚΑΠΡΑ 

Ο πατέρας 
της 
σοφιστικέ 
κωμωδίας

Ο Φρανκ Κάπρα, δεν είναι απλώς 
ένας ξεχωριστός μάστορας της 
σκηνοθεσίας, που διέπρεψε στο 
Χόλιγουντ, ειδικά τις δεκαετίες του 
‘30 και ‘40. Ήταν ένας ιδιοφυής 
κινηματογραφιστής, που γύρισε 
ορισμένες από τις καλύτερες ταινίες 
όλων των εποχών, ανάμεσά τους και 
τις φημισμένες «Μια Υπέροχη Ζωή», 
«Ο κ. Σμιθ Πάει στην Ουάσινγκτον» 
και «Δεν θα τα Πάρεις Μαζί σου». 
Το έργο του θα αποτελέσει ένα από 
τα βασικότερα μαθήματα σκηνοθεσί-
ας για τους νεότερους σημαντικούς 
δημιουργούς, θα τιμηθεί με τρία 
Όσκαρ -θα μπορούσε να είχε πάρει 
ομολογουμένως περισσότερα- και 
θα χαρακτηριστεί ως ο πατέρας της 
σκρούμπολ κωμωδίας. Ενός κινημα-
τογραφικού είδους που συνδυάζει 
την κομεντί με την πνευματώδη 
κωμωδία, τους εύστροφους σπιρ-
τόζικους διαλόγους, σε ξέφρενους 
ανατρεπτικούς ρυθμούς, που τίμη-
σαν και άλλοι σπουδαίοι κινηματο-
γραφιστές της εποχής του.
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Σήμερα, ο Κάπρα, για λόγους που δεν 
είναι της ώρας να εξηγηθούν, δεν 
έχει την αναγνώριση που του πρέ-
πει -ειδικά στους νεότερους- και 

οι ταινίες του μπορεί να είναι γνωστές σε 
πάρα πολλούς, είναι, όμως, οι ταινίες των 
πρωταγωνιστών τους, καθώς είχε καταφέ-
ρει να αναδείξει και το ταλέντο ηθοποιών, 
όπως των Τζέιμς Στιούαρτ, Γκάρι Κούπερ, 
Κλαρκ Γκέιμπλ, Κλοντέτ Κολμπέρ, Μπάρ-
μπαρα Στάνγουικ, Τζιν Άρθουρ.
Με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό 
του (3 Σεπτεμβρίου 1991), είναι ευκαιρία 
να γνωρίσουμε καλύτερα ποιος ήταν τελι-
κά αυτός ο Φρανκ Κάπρα, γιατί οι ταινίες 
του ακόμη και σήμερα αποτελούν σημείο 
αναφοράς στον κινηματογράφο, πώς ένα 
παιδί φτωχών μεταναστών από το Παλέρ-
μο τα κατάφερε, αλλά και πώς ένας συ-
ντηρητικός ρεπουμπλικάνος έκανε ταινί-
ες που στην εποχή τους χαρακτηρίστηκαν 
«κομμουνιστικές».

ΜΙΑ «ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΥΡΙΑ» 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

Ο Φρανκ Κάπρα, όταν έφτασε το 1903, 
μετά από ένα δύσκολο πολυήμερο ταξίδι 
με το πλοίο, στη Νέα Υόρκη, μαζί με τους 
γονείς του, εγκαταλείποντας το Παλέρμο 
στο οποίο είχε γεννηθεί πριν έξι χρόνια 
(18 Μαΐου 1897), θα μείνει εντυπωσια-
σμένος από την έκπληξη του πατέρα του 
όταν είδε το άγαλμα της «τεράστιας κυ-
ρίας» -το σύμβολο της ελευθερίας. Κάτι 
που τον επηρέασε καθοριστικά στη ζωή 
του και στην τέχνη του, ένιωσε την υπο-
χρέωση να πιστέψει στο «αμερικάνικο 
όνειρο», αλλά και να παλέψει με το έργο 
του για να μην εξελιχθεί σε αυτό που τελι-
κά δεν μπόρεσε να αποφύγει, δηλαδή να 
μεταβληθεί σε εφιάλτη για εκατομμύρια 
ανθρώπους. Άλλωστε, πρόλαβε να ζήσει 
τους δυο Μεγάλους Πολέμους το κραχ 
του 1929 και τον Ψυχρό Πόλεμο...

Η ΦΤΏΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΚΕΡ

Έζησε, όμως, και τη φτώχεια, καθώς τα 
παιδικά του χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Η 
οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο ανατο-
λικό Λος Άντζελες, εκεί που τώρα είναι η 
Τσάιναταουν, ένα ιταλικό γκέτο, που του 
άφησε τραυματικές εμπειρίες. Η φτώχεια 
δεν του επέτρεπε να πάει σχολείο, αλλά 
αυτός μοιράζοντας εφημερίδες, κατάφερε 
να βγάλει το γυμνάσιο και στη συνέχεια, 
κόντρα στους γονείς του, να σπουδάσει 
κάνοντας διάφορες δουλειές, όχι όμως και 
του πατέρα του, που δούλευε σε αγροτικές 
εργασίες. Μετά το τέλος της στρατιωτικής 
του θητείας, βρέθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες 
άνεργους διπλωματούχους. Απογοητεύτη-
κε και άρχισε να περιπλανιέται σε όλη την 
Αμερική, ταξιδεύοντας λαθραία, κάνοντας 
δουλειές του ποδαριού ή παίζοντας πόκερ.

Το 1921, έναν αιώνα πριν, ο Κάπρα, τελεί-
ως άφραγκος, γνωρίζει τον σαιξπηρικό 
ηθοποιό Γουόλτερ Μόνταγκιου, ο οποίος 
δεν ήξερε τίποτα από κινηματογράφο. 
Ο Κάπρα τον έπεισε να γυρίσουν μία μι-
κρού μήκους ταινία, που θα καταπλήξει 
τους κριτικούς. Αυτό ήταν. Το είχε πάρει 
απόφαση ότι θα ασχοληθεί με τον κινη-
ματογράφο. Η πρώτη του δουλειά στο 
Χόλιγουντ ήταν αυτή του γκάγκμαν, του 

ανθρώπου που έβρισκε τα αστεία της ται-
νίας.
Από σύμπτωση θα βρεθεί στην Κολού-
μπια, μια ασήμαντη εταιρία παραγωγής 
εκείνη την εποχή, που διεύθυνε, ένας μι-
σάνθρωπος, ο Χάρι Κον. Στο γύρισμα της 
εποχής, δηλαδή από τον βωβό στον ομι-
λούντα κινηματογράφο, οι σπουδές του 
στη μηχανική και η φήμη που απέκτησε 
ότι μπορούσε να λύσει πολλά τεχνικά 

προβλήματα τον έκαναν περιζήτητο από 
τα μεγαλύτερα στούντιο.

ΣΥΝΕΒΗ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ

Το 1933, ο Κάπρα παρουσίασε στον Χάρι 
Κον το σενάριο του κλασικού «Συνέ-
βη Μια Νύχτα», αλλά κανένας γνωστός 
ηθοποιός δεν δέχθηκε να το παίξει. Μία 
συγκυρία, όμως, θα φέρει τον Κλαρκ Γκέ-
ιμπλ, που ήταν σε προστριβές με τον Μά-
γιερ της MGM και την Κλοντέτ Κολμπέρ 
στο πιάτο του Κάπρα για πρωταγωνιστές. 
Έτσι, μέσα σε ένα μήνα, το χρονικό περι-
θώριο που του είχαν δώσει, γύρισε την 
ταινία και τον επόμενο χρόνο κέρδισε τα 
πέντε βασικά Όσκαρ (ανάμεσά τους και 
αυτά της σκηνοθεσίας και σεναρίου), κάτι 
πρωτόγνωρο για την εποχή. Ένας θρίαμ-
βος, που όχι μόνο θα αλλάξει την πορεία 
του Κάπρα και της Κολούμπια, η οποία 
θα ενταχθεί στα μεγάλα στούντιο, αλλά 
και όλη την κινηματογραφική ιστορία, 
καθώς έχουμε το πρώτο δείγμα της σο-
φιστικέ (σκρούμπολ) κωμωδίας και την 
εδραίωσή της ως ένα αγαπημένο κινη-
ματογραφικό είδος, αλλά τόσο απαιτητι-
κό που με το πέρασμα του χρόνου σχεδόν 
εξαφανίστηκε.

ΟΣΚΑΡ, ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΤΕΛΑ

Από κει και πέρα, η πορεία του ήταν γεμάτη 
τεράστιες καλλιτεχνικές επιτυχίες. Πρω-
τοπόρος, ρηξικέλευθος, υπηρετώντας τις 
ηθικές αρχές του, με το χάρισμα της μονα-
δικής αφήγησης, την απλότητα και το ευ-
φυές σκηνοθετικό του ταλέντο, θα γυρίσει 
γνήσια λαϊκές ταινίες, που θα αγαπηθούν 
από το κοινό, την κριτική και κυρίως μεγά-
λους σκηνοθέτες -από Ντέιβιντ Λιν και Τζον 
Φορντ έως Κασσαβέτη και Σπίλμπεργκ. 
Μερικές απ’ τις σημαντικότερες δημιουρ-
γίες του είναι «Ο Πρίγκιπας των Δολαρίων» 
(1936 και δεύτερο Όσκαρ σκηνοθεσίας) με 
Γκάρι Κούπερ και Τζιν Άρθουρ, «Χαμένος 
Ορίζοντας» (1937), «Δεν θα τα Πάρεις Μαζί 
σου» (1938 και το τρίτο Όσκαρ), με Τζίμι 
Στιούαρτ και Τζιν Άρθουρ, «Ο Λαός Προστά-
ζει» (1941), με Γκάρι Κούπερ και Μπάρμπα-
ρα Στάνγουικ, «Αρσενικό και Παλιά Δαντέ-
λα» (1943) με Κάρι Γκραντ…

ΣΤΗ ΜΑΧΗ

Ο Κάπρα, αν και βρισκόταν στην ακμή του, 
θα τα παρατήσει όλα για να πάει να πολε-
μήσει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά οι 
στρατηγοί θα προτιμήσουν να τον χρησιμο-
ποιήσουν σε αυτό που ήξερε καλύτερα. Να 
γυρίσει μια σειρά ντοκιμαντέρ «Γιατί Πολε-
μάμε», αλλά και το εξαιρετικό ηρωικό πολε-
μικό δράμα «Η Μάχη της Ρωσίας» στο οποίο 
συνεργάστηκε με τον Ανατόλ Λίτβακ.

ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Μια Υπέροχη Ζωή
ΑΜΕΣΩΣ μετά τη λήξη του Πολέμου, θα γυρίσει την πιο γνωστή του 
ταινία την αριστουργηματική «Μια Υπέροχη Ζωή», που μάλλον δύσκολα 
θα βρεις κάποιον να μην την έχει δει. Μια ταινία που στην εποχή της 
υποτιμήθηκε, δεν κέρδισε ούτε ένα από τα πέντε Όσκαρ που προτάθηκε, 
κατηγορήθηκε για «κομμουνιστική», καθώς έβαζε στο στόχαστρό της 
τον καπιταλισμό και τη νέα θρησκεία του χρήματος, (με έναν εκπληκτικό 
Μπάριμορ στο ρόλο του απάνθρωπου τραπεζίτη), ενώ πρότεινε ως μο-
ναδική λύση, 
τον αγώνα, την 
αλληλεγγύη, 
τη συμπόνια, 
την ανθρωπιά. 
Και βεβαίως 
χάρισε στον 
φίλο του Τζίμι 
Στιούαρτ (στη 
φωτογραφία 
με τον σκη-
νοθέτη) έναν 
από τους τέσ-
σερις πέντε 
ρόλους της 
ζωής του. Ένα 
ασύλληπτης 
έμπνευσης 
φιλμ, γεμάτη 
με σκηνές για 
ανθολόγιο, 
απίστευτους 
διαλόγους κι 
ένα αφηγημα-
τικό μεγαλείο.
Η συνέχεια 
δεν ήταν ανά-
λογη και παρά 
τη δημιουργία 
ορισμένων εξαιρετικών ταινιών («Η Κόμισσα και ο Γκάνγκστερ» με την 
Μπέτι Ντέιβις) θα βρεθεί στο περιθώριο, θα εναντιωθεί στον πόλεμο 
του Βιετνάμ, ξεπερνώντας προκαταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις 
και θα μείνει με τις μνήμες θριάμβου, αλλά και το σεβασμό των νεότε-
ρων συναδέλφων του.
Ο Φρανκ Κάπρα θα πεθάνει από έμφραγμα, σε βαθύ γήρας, θα αφήσει πίσω 
του ένα αξεπέραστο έργο, ένα μεγαλείο λαϊκού πολιτισμού και απλότητας- 
αλλά και μιας Αμερικής που είχε μόνο στο μυαλό του. Και όπως πολύ σωστά 
είχε πει και ο μελετητής του έργου του Τζον Κασσαβέτης: «Ίσως δεν υπήρξε 
ποτέ πραγματικά η Αμερική, ήταν μόνο ο Φρανκ Κάπρα»…
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Δεν αρκεί πάντα το ταλέντo
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Μωρίς Ατιά είναι ένας από τους ικανότερους 
και πιο ενδιαφέροντες ευρωπαίους συγγρα-
φείς αστυνομικών βιβλίων. Έκανε από νωρίς 
το βήμα διαχωρισμού από τη «λαϊκή αστυνο-

μική λογοτεχνία», με την αρχική τριλογία του Πάκο 
Μαρτίνες, του ήρωά του. Τώρα, προσπαθεί να επι-
στρέψει σε αυτή, όχι ιδιαίτερα επιτυχημένα.
Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι το «Κόκκινο και το 
Φαιό». Στην πραγματικότητα είναι… δυόμισι ιστορίες 
σε μια ενότητα, την οποία συνδέει ο Πάκο, ο απόκλη-
ρος και άπατρις πρώην αστυνομικός, νυν δημοσιο-
γράφος και οι έχουσες σχέσεις με αυτόν.
Το βιβλίο είναι καλύτερο από τη «Λευκή Καραϊβική», 
το προηγούμενο δηλαδή, το οποίο ήταν λογική απο-
γοήτευση μετά από τη συγγραφική, ιστορική και εξε-
λικτική στην πλοκή, τριλογία του Αλγερίου και των 
παρελκομένων του. Ήταν η πρώτη προσπάθεια του 
ψυχίατρου από το Μαγκρέμπ να πατήσει πόδι σε ένα 
κάπως διαφορετικό κοινό από το πολύ ψυλλιασμένο 
που είχε μια, μικρή τουλάχιστον, ιδέα, για το τι συνέβη 
στη Βόρεια Αφρική και το ρόλο που έπαιξε η αποικι-
οκρατία, ο γαλλικός ιμπεριαλισμός, τα εθνοαπελυθε-
ρωτικά κινήματα, σε μια από τις πιο βίαιες ιστορίες 
της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Τώρα, το «Κόκκινο και το Φαιό» εμπλέκει περισσότε-
ρο τα πράγματα. Είναι μια (νέα) επιστροφή προς το πο-
λιτικό-αστυνομικό θρίλερ, αλλά ταυτόχρονα είναι και 
μια συνέχεια στο νέο, κοσμοπολίτικο Πάκο που κατά 

βάση γνωρίσαμε στο «Παρίσι» και στην «Καραϊβική». 
Ο Ατιά αυτή τη φορά επιλέγει εύκολα ιδεολογικά σχή-
ματα. Όλοι είναι ακραίοι πλην ημών (ή υμών;) και θέ-
λουν το κακό της κοινωνίας, η οποία είναι απρόσωπη 
κατά βάση ή ηττημένη, όπως είναι και ο χαρακτήρας 
του. Παρότι είναι δύσκολο να χρεωθεί η «θεωρία των 
άκρων», αυτή η ανιστορική και τόσο επικίνδυνη, όταν 
γίνεται πολιτικό επιχείρημα, σύγχρονη θεωρητική 
ακροβασία σε ένα βιβλίο που παραμένει αστυνομικό, 
οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Και άλλοι ηττή-
θηκαν, αλλά δεν το έβαλαν κάτω, όντως ανάμεσα σε 
συμπληγάδες, όπως πχ ο ήρωας του Έιντριαν μακ Κί-
ντι στη Βόρεια Ιρλανδία ή οι βασικοί χαρακτήρες του 
Κόνελι στο Χόλυγουντ.
Αυτό το χαρακτηριστικό όμως δεν είναι το βασικότε-
ρο ζήτημα του βιβλίου. Η εγγενής ιστορία τελειώνει 
κάπου λίγο πριν τη μέση και μετά, ξεκινάει μια άλλη, 
η οποία είναι πιο ενδιαφέρουσα από την πρώτη. Οι 
αφηγηματικές παλινδρομήσεις δεν είναι το φόρτε του 
Ατιά (φάνηκε λίγο με την εναλλαγή προσώπων στην 
«Καραϊβική») και τώρα, παρότι το περιεχόμενο είναι 
ενδιαφέρον, το «δικάζει» η φόρμα που χρησιμοποιεί-
ται.
 Αν δεν έχετε διαβάσει βιβλία του Μωρίς Ατιά, μην ξε-
κινήσετε από τα δύο τελευταία. Δοκιμάστε την (κανο-
νική) τριλογία που ξεκινάει από το «Μαύρο Αλγέρι», 
συνεχίζεται στην «Κόκκινη Μασσαλία» και καταλήγει 
στο «Παρίσι μπλουζ» και μετά, αν έχετε κάποιο… σύν-
δρομο για ολοκληρωμένες λογοτεχνικές σειρές, πη-
γαίνετε και στα επόμενα…

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΟ
Μωρίς Αττιά 
(Πόλις)
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1992 η μουσική (το ροκενρόλ δηλα-
δή) πηγαινοερχόταν σαν μπίλια σε φλι-
περάκι μεταξύ των Nirvana, των Pearl 
Jam, των Soundgarden και των Alice in 

Chains.
Ήταν η χρονιά που ο Κάμερον Κρόου, αυτός ο 
μάστορας του σκληρού ρομαντισμού (και μου-
σικός δημοσιογράφος), είχε φτιάξει το Singles, 
μια ταινία που είχε δημιουργήσει το απαραίτητο 
κοσμικό προφίλ του grunge.
Οι πιο ψαγμένοι-ες όμως, άκουγαν περισσότερα. 
Είτε τους Mother Love Bone που ήταν κανονικό 
«μητρικό πλοίο» για όλες αυτές τις μπάντες, είτε 
λίγο αργότερα, τους Mad Season που στο σύντο-

μο βίο τους, έδωσαν έναν από τους καλύτερους 
δίσκους του πλανήτη ροκ.
Ανάμεσα σε όλους αυτούς, ήταν οι Screaming 
Trees. Τότε, τον Σεπτέμβριο του 1992, στις 8 του 
μήνα συγκεκριμένα, οι δύο αδερφοί Κόνερ, με 
τον Μπάρετ Μάρτιν στα τύμπανα και τον Μαρκ 
Λάνεγκαν (ναι, αυτόν) στα φωνητικά, κυκλοφό-
ρησαν ένα δίσκο ορόσημο: Το Sweet Oblivion.
Οι Screaming Trees ήταν ήδη «παλιοί» όταν 
βγήκε το Sweet Oblivion. Συγκεκριμένα, είχαν 
βγάλει ήδη πέντε δίσκους από το 1986 κιόλας. 
Το δε προηγούμενό τους, το Uncle Anesthesia, 
ήταν «πολλά υποσχόμενο».
Αυτές τις υποσχέσεις και κάμποσες ακόμα, εκ-
πλήρωσε το Sweet Oblivion. Η μπάντα από την 
Ουάσιγκτον (την πολιτεία, όχι την πρωτεύουσα), 

είχε τη μαυρίλα του Σιατλ, αλλά και κάμποσες 
δόσεις ψυχεδέλειας του Σαν Φρανσίσκο, μαζί με 
μια σχετική αγριάδα σε κιθάρες και ρυθμική. 
Όλα αυτά μαζί με τη φωνή του Λάνεγκαν, δημι-
ούργησαν τρία από τα καλύτερα κομμάτια αυτού 
του είδους μουσικής, που βρέθηκαν μαζί, σε σει-
ρά, στην ίδια πλευρά του ίδιου δίσκου: Shadow 
of the Season, Nearly lost you, Dollar Bill.
Όλα έδειχναν ότι οι Screaming Trees θα πή-
γαιναν πιο μακριά. Τελικά δεν πήγαν, άργησαν 
πολύ να βγάλουν τον επόμενο δίσκο τους (που 
δεν ήταν τόσο καλός) και τελικά, διαλύθηκαν. Το 
μέλλον ανήκε στους Pearl Jam και στους Alice 
in Chains κατά κύριο λόγο.
Αλλά χωρίς το Sweet Oblivion, όλα θα ήταν 
φτωχότερα…  

Η γλυκιά λήθη του 1992

SWEET OBLIVION-SCREAMING TREES
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ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ, 

Eκεί όπου ο πόλεμος κατά 
της τρομοκρατίας συνεχίζεται

Είκοσι χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός 
«πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» συνεχίζεται κάπου στους λόφους νοτιοανατολικά 

της Κούβας, σε ένα μέρος γνωστό ως Γκουαντάναμο Μπέι.
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Εντός μηνών από τις επιθέσεις 
του 2001 οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν 
εκατοντάδες ανθρώπους ως υπό-
πτους για διασυνδέσεις με την 

αλ Κάιντα, την οργάνωση που βρισκόταν 
πίσω από τα τρομοκρατικά χτυπήματα, 
και τους μετέφεραν στην αμερικανική 
ναυτική βάση.
Τους χαρακτήρισαν «μαχητές του 
εχθρού», τους στέρησαν τα δικαιώματά 
τους και έθεσαν ως μοναδικό χρονοδιά-
γραμμα για την απελευθέρωσή τους-αν, 
δηλαδή, υπάρξει κάποτε- όπως είχε πει ο 
τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι, 
«το τέλος του πολέμου κατά της τρομο-
κρατίας», ο οποίος επισήμως συνεχίζεται.
Σήμερα, οι περισσότεροι από τους 780 
υπόπτους, οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι 
σε κελιά που θύμιζαν περισσότερο κλου-
βιά, έχουν απελευθερωθεί, σε πολλές 
περιπτώσεις έπειτα από πάνω από μια 
δεκαετία και χωρίς να τους έχουν απαγ-
γελθεί κατηγορίες.
Εκεί παραμένουν 39, κάποιοι από αυτούς 
με μια υπόσχεση για αποφυλάκιση που 
ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, μερικοί άλ-
λοι προσβλέποντας ακόμη σε αυτήν.
Δώδεκα από αυτούς θεωρούνται επικίν-
δυνοι από την Ουάσινγκτον, κυρίως ο 
Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ, ο οποίος φέρεται 
ότι ενορχήστρωσε τις επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου.
 
ΔΙΚΕΣ ΧΏΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, οι δίκες 
τους ξεκίνησαν εκ νέου έπειτα από μια 
καθυστέρηση που προκλήθηκε κυρίως 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Την Τρίτη, λίγες μόλις ημέρες πριν από 
την 20η επέτειο από τα τρομοκρατικά 
χτυπήματα και έπειτα από μια 17μηνη 
παύση, ξεκίνησε η δίκη του Σέιχ Μοχά-
μεντ και τεσσάρων άλλων κατηγορουμέ-
νων.
Η δίκη τους ενώπιον ειδικού στρατοδι-
κείου ξεκίνησε από το σημείο όπου είχε 
σταματήσει, με την υπεράσπιση να καταγ-
γέλλει ότι οι κατηγορούμενοι υπέστησαν 
βασανιστήρια στα χέρια της CIA και να 
ζητεί για τον λόγο αυτό να ακυρωθούν τα 
περισσότερα στοιχεία που παρουσιάζουν 
οι αμερικανικές αρχές.
Ίσως χρειαστούν μήνες, ακόμη και πε-
ρισσότερο από ένα έτος, προτού η δίκη 
περάσει στην πραγματικά ουσιαστική της 
φάση λόγω των πολλών προσφυγών που 
έχουν καταθέσει οι δικηγόροι των κατη-
γορουμένων.
Οι πέντε άνδρες, που κρατούνται επί 15 
χρόνια σε συνθήκες απομόνωσης, κατη-
γορούνται για «φόνο» και «τρομοκρατικές 
ενέργειες» και κινδυνεύουν να καταδικα-
στούν σε θάνατο.
Ωστόσο δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η 
ετυμηγορία θα εκδοθεί πριν από την 21η 

επέτειο από τις επιθέσεις ή πριν από την 
22η.
Το σύστημα του ειδικού στρατοδικείου 
έχει αποδειχτεί χαοτικό, δύσχρηστο και 
συχνά αντίθετο με το αμερικανικό δίκαιο 
σε τέτοιο βαθμό ώστε μέσα σε 20 χρόνια 
μόνο δύο ύποπτοι να έχουν καταδικαστεί.
Ο Μπέντζαμιν Φάρλεϊ, ένας δικηγόρος 
του υπουργείου Άμυνας ο οποίος εκπρο-
σωπεί έναν από τους πέντε κατηγορούμε-
νους, χαρακτήρισε τα στρατοδικεία «μια 
αστοχία της ad hoc δικαιοσύνης».
Η αμερικανική κυβέρνηση έχει κατηγο-
ρηθεί ότι απέκρυψε και πλαστογράφησε 
αποδεικτικά στοιχεία, κατασκόπευσε τους 
δικηγόρους υπεράσπισης, ενώ η βαρύτε-
ρη κατηγορία είναι τα βασανιστήρια που 
φέρεται να υπέστησαν οι κρατούμενοι.
«Νομίζω ότι οι πάντες από όλες τις πλευ-
ρές γνωρίζουν πως τα στρατοδικεία είναι 
μια αποτυχία», λέει η Σαγιάνα Καντιντάλ 
του Κέντρου για τα Συνταγματικά Δικαι-
ώματα.
Τα προβλήματα είναι τέτοια ώστε οι 10 
(κατηγορούμενοι) πιθανόν να περάσουν 

την υπόλοιπη ζωή τους στο Γκουαντάνα-
μο, προσθέτει μιλώντας στο AFP.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ

Το Γκουαντάναμο εκθέτει τις ΗΠΑ που 
κατηγορούνται για παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων.
Απομονωμένη, σε απόσταση χιλιομέ-
τρων από τη ναυτική βάση, η φυλακή του 
Γκουαντάναμο υπήρξε θέατρο ακραίων 
μεθόδων ανάκρισης, όπως ο εικονικός 
πνιγμός, που διαρκούσαν ημέρες, εβδο-
μάδες, ακόμη και χρόνια.
Το 2002 οι πρώτοι κρατούμενοι που μετα-
φέρθηκαν εκεί ήταν 20.
Αργότερα αποδείχτηκε ότι η κυβέρνηση 
του ρεπουμπλικανού προέδρου Τζορτζ 
Μπους του νεότερου δεν διέθετε στοιχεία 
για να συνδέσει πολλούς από αυτούς με 
την αλ Κάιντα ή με τις επιθέσεις και έτσι 
τούς απελευθέρωσε με διακριτικό τρόπο, 
αν και κάποιους από αυτούς μόνο μετά 
την πάροδο μιας δεκαετίας.
Όταν ο δημοκρατικός Μπαράκ Ομπάμα 

ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο του 
2009, υπήρχαν ακόμη περίπου 240 κρα-
τούμενοι στο Γκουαντάναμο.
Μια από τις πρώτες αποφάσεις του Ομπά-
μα ήταν να διατάξει το κλείσιμο μέσα σε 
ένα χρόνο του Γκουαντάναμο, της φυλα-
κής την οποία ένας αξιωματούχος της κυ-
βέρνησής του είχε χαρακτηρίσει "εργαλείο 
προπαγάνδας" για βίαιους τζιχαντιστές σε 
ολόκληρο τον κόσμο.
Αλλά οι Ρεπουμπλικανοί, που είχαν την 
πλειοψηφία στο Κογκρέσσο μπλόκαραν 
το κλείσιμό του.
Μολαυταύτα, ο Ομπάμα άσκησε πιέσεις 
για την απελευθέρωση των περισσότε-
ρων κρατουμένων και όταν ανέλαβε την 
προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, 
τον Ιανουάριο του 2017, υπήρχαν 41 ύπο-
πτοι εκεί.
Όμως, αντί να συνεχίσει τις αποφυλακίσεις, 
ο Τραμπ τις πάγωσε και απείλησε να γεμί-
σει περισσότερα κελιά του Γκουαντάναμο 
με μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που εί-
χαν συλληφθεί στο Ιράκ και στη Συρία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ο Μπάιντεν, ο οποίος 
ήταν αντιπρόεδρος του 
Ομπάμα, έχει ταχθεί υπέρ 
του κλεισίματος της φυ-
λακής, αλλά σύμφωνα με 
αναλυτές θα αποφύγει να 
συγκρουστεί με το Κο-
γκρέσσο γνωρίζοντας ότι 
θα μπορούσε να αποβεί 
πολιτικά καταστροφικό.
Αντίθετα, με την απει-
λή της Covid-19 να έχει 
εξασθενήσει χάρη στους 
εμβολιασμούς, τα στρατο-
δικεία ξεκίνησαν εκ νέου 
τον Μάιο και ο Μπάιντεν 
έχει επιδιώξει να απελευ-
θερώσει διακριτικά εκεί-
νους εις βάρος των οποί-
ων δεν έχουν απαγγελθεί 
κατηγορίες.
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Όταν τα κατειλημμένα από την 
Αλ Κάιντα αεροσκάφη έπε-
φταν στους δίδυμους πύργους 
στην Νέα Υόρκη και στο Πε-

ντάγωνο στην Ουάσινγκτον εκείνη την 
11η Σεπτεμβρίου 2001, το Αφγανιστάν 
βρισκόταν ακόμη υπό το σοκ της δικής 
του τραγωδίας που έφερε επίσης της υπο-
γραφή της Αλ Κάιντα.
Δύο ημέρες νωρίτερα, η ισλαμιστική ορ-
γάνωση είχε δολοφονήσει τον Αχμάντ Σαχ 
Μασούντ, τον ήρωα της αντίστασης κατά 
των σοβιετικών εισβολέων στην δεκαε-
τία του 1989 και στην συνέχεια κατά του 
καθεστώτος των ταλιμπάν μία δεκαετία 
αργότερα, στην γενέθλιά του Κοιλάδα του 
Πανσίρ, το ορμητήριό του.
Καθώς οι Αφγανοί προσπαθούσαν ακόμη 
να συνειδητοποιήσουν τον θάνατο του 
χαρισματικού Μασούντ, τα γεγονότα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες θα άλλαζαν τελείως 
την ροή της Ιστορίας στην χώρα τους.
Ακόμη και αν ορισμένοι Αφγανοί δεν 
αντιλήφθηκαν αμέσως το βάρος των γε-
γονότων.
«Εκείνο το βράδυ είχα ακούσει ειδήσεις 
(...) Μιλούσαν για μια επίθεση κατά της 
Αμερικής», διηγείται ο Αμπντούλ Ραχμάν, 
πρώην δημόσιος υπάλληλος που τότε 
ήταν 20 ετών.
«Δεν έδωσα σημασία, γιατί στο ραδιόφω-
νο μιλούσαν συνέχεια για επιθέσεις και 
πόλεμο».
Λίγες ημέρες αργότερα, οι Αφγανοί μά-
θαιναν ότι η Αλ Κάιντα και ο αρχηγός της 
Οσάμα μπιν Λάντεν, που κρυβόταν στο 
αφγανικό έδαφος, είχαν οργανώσει τις 
επιθέσεις.
Οι Αμερικανοί κατηγόρησαν τους ταλι-
μπάν, στην εξουσία στην Καμπούλ από το 
1996, για την παροχή καταφυγίου στην Αλ 
Κάιντα.
«Ωστόσο, δεν πίστευα ότι η Αμερική θα 
έκανε επίθεση στο Αφγανιστάν σε αντί-
ποινα», λέει. «Για μένα η Αμερική ήταν 
πολύ μακρινή». 
Ο Αμπτντούλ Σαμάντ, βιβλιοθηκάριος στην 
Κανταχάρ, θυμάται ότι είχε δει ανθρώπους 
συγκεντρωμένους γύρω από ένα κιόσκι 
εφημερίδων να κοιτάζουν τις φωτογραφίες 
των φλεγόμενων δίδυμων πύργων.
«Ηταν δύο μέρες μετά το γεγονός», λέει 
και πιστεύει ότι η επίθεση έδωσε το έναυ-
σμα για μία «απαράδεκτη κατοχή».
Μπροστά στην άρνηση των ταλιμπάν να 
παραδώσουν τον μπιν Λάντεν, οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες εισέβαλαν στο Αφγανιστάν 
επικεφαλής ενός διεθνούς συνασπισμού, 
ανατρέποντας σε λίγες εβδομάδες το 
ισλαμιστικό καθεστώς.
«Αναζητούσαν μια δικαιολογία για να έρ-
θουν στο Αφγανιστάν. Ηταν δικαιολογία 
για να καταλάβουν αυτήν την γη», λέει.
«Στην αρχή, οι άνθρωποι ήταν αισιόδοξοι 
και οι πρόσφυγες σε άλλες χώρες, όπως 
το Πακιστάν και το Ιράν, επέστρεψαν. Δεν 

ήξεραν ότι θα συναντούσαμε ακόμη πε-
ρισσότερα προβλήματα».
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ «τα 
έκαναν μαντάρα ερχόμενοι εδώ».
Μετά την ανατροπή τους, οι ταλιμπάν 
πέρασαν στο αντάρτικο, πολλαπλασιά-
ζοντας τις επιθέσεις κατά των ξένων και 
των αφγανικών δυνάμεων και προκαλώ-
ντας δεκάδες χιλιάδες θανάτους μεταξύ 
του άμαχου πληθυσμού.
 
«ΗΤΑΝ ΠΑΓΙΔΑ»
 
Οι Αμερικανοί έχουν κατηγορηθεί ότι δεν 
σεβάστηκαν τις παραδόσεις και την θρη-

σκεία του Αφγανιστάν και ότι έκαναν ατο-
πήματα με μεγάλο κόστος σε ζωές αμάχων.
Ο Νουρουλάχ, εκπαιδευτικός, θυμάται ότι 
κοίταζε στην τηλεόραση τις εικόνες από 
τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και την Ου-
άσινγκτον, κρυφά, στο υπόγειο ενός γεί-
τονα. Η τηλεόραση, όπως και άλλα μέσα 
ψυχαγωγίας, ήταν τότε απαγορευμένα, 
διότι θεωρούνταν μη ισλαμικά από τους 
ταλιμπάν.
«Ήταν τρομακτικό. Δεν σταματούσαν να 
δείχνουν τους πύργους να φλέγονται».
Μετά την πτώση των ταλιμπάν, ακολού-
θησε ένα σύντομο διάστημα ηρεμίας και 
ειρήνης. Αλλά δεν επρόκειτο να διαρκέ-

σει, καθώς οι ισλαμιστές αρνούνταν να 
δεχθούν την κατοχή της χώρας τους από 
ξένους.
«Όταν οι ταλιμπάν έφυγαν, οι άνθρωποι 
ήταν ικανοποιημένοι, μπορούσαν και 
πάλι να αναπνεύσουν ελεύθερα», επανα-
λαμβάνει ο Νουρουλάχ.
Αλλά με την πάροδο του χρόνου άρχισε να 
καταλαβαίνει ότι «οι ΗΠΑ είχαν έρθει στο 
λάθος μέρος». «Ηταν παγίδα γι΄αυτούς».
Είκοσι χρόνια μετά, οι ταλιμπάν επιστρέ-
φουν στην εξουσία στο Αφγανιστάν. «Οι 
ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια πρόσωπα, η ίδια 
συμπεριφορά έχουν επιστρέψει».
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Οι Αφγανοί θυμούνται 
την 11η Σεπτεμβρίου
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