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Οι εκδηλώσεις 
την εβδομάδα 
των Χριστουγέννων
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ κυρίως για παιδιά έχει αυτή η εβδο-
μάδα, η εβδομάδα των Χριστουγέννων, χωρίς να 
λείπουν και κάποιες (πολύ λίγες) επιλογές για τους 
ενήλικες.
https://typos-i.gr/article/oi-ekdhlwseis-thn-
ebdomada-twn-xristoygennwn

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Το Πάπιγκο αλλάζει 
(πολύ)
ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ παρά… ανεπαίσθητη είναι η αλλαγή που 
βιώνει το τοπίο στο Μεγάλο Πάπιγκο. Εδώ και λίγο 
καιρό έχουν ξεκινήσει χωματουργικές και εκσκαπτι-
κές εργασίες σε μεγάλη έκταση, δίπλα στο χωριό, για 
την ανέγερση κατοικιών.
https://typos-i.gr/article/papigko-allazei-poly

4,1R τα ξημερώματα
ΣΕΙΣΜΟΣ 4,1 Ρϊχτερ έγινε στις 3 το πρωί,  με 
επίκεντρο 30 χλμ δυτικα-βορειοδυτικά των 
Ιωαννίνων.
Το εστιακό βάθος ήταν 10 χλμ και έγινε αρκετά 
αισθητός.
https://typos-i.gr/article/41r-ta-3hmerwmata

Το «Μπεζεστένι» 
των Ιωαννίνων
«ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗΝ του παζαριού είναι το  θολογύ-
ριστον μπεζεστένι» έγραφε ο Αθανάσιος Ψαλίδας 
εν έτει 1819. Νωρίτερα, κατά τον 17ο αιώνα, την 
ύπαρξη του μπεζεστενίου κατέθετε και ο τούρκος 
περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί..
https://typos-i.gr/article/mpezesteni-twn-
iwanninwn
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες», η πρώτη έντυπη έκδοση του «Τύπου Ιωαννίνων», είναι πλέον 4 ετών.
Είναι περισσότερων όμως στην ουσία, καθώς οι 25+1 ιστορίες τους περιγράφουν και ξαναφέρνουν στο 
προσκήνιο την παλιά πόλη των Ιωαννίνων.

Οι «25+1 Ρετρό Ιστορίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν διαφορετικό τρόπο, την πόλη στους 
ίδιους τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να αφη-
γηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχειακό υλικό, αλλά και 
μύθους που κρύβουν τη δική τους αλήθεια. Στη «σύμπραξη» αυτή το δικό της λιθαράκι βάζει και η αποτύ-
πωση μιας ιστορίας σε κόμικς.  

Κι όλα αυτά χωρίς κάποια διάθεση εξωραϊσμού του παρελθόντος. Γνωρίζοντας το παρελθόν, καταλαβαί-
νουμε το παρόν και ίσως, αν είμαστε τυχεροί, μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα το μέλλον της πόλης...

Οι «25+1 Ρετρό Ιστορίες» είναι μια δίγλωσση έκδοση (ελληνικά και αγγλικά) και ήδη, έχουν κάνει 2η έκ-
δοση.

Θα τις βρείτε στα βιβλιοπωλεία της πόλης

Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» είναι και πάλι εδώ
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τη χρονιά που πέρασε

Διαβάζοντας

βλέποντας

ακούγοντας
Το 2021 ήταν μια σχετικά παραγωγική χρονιά, παρά τις 
ιδιαιτερότητές της (ολογράφως: covid). Το «Εξώφυλλο» και ο Τύπος 
Ιωαννίνων ανατρέχουν σήμερα στο καλλιτεχνικό της αποτύπωμα, 
καθώς ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου σκάσει η επόμενη καραντίνα…

και
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5 ΤΑΙΝΙΕΣ

To χέρι του θεού
ΠΟΣΟ καταπληκτικά μερακλής 
είσαι ρε Πάολο Σορεντίνο... Ο 
καλύτερος μεσογειακός σκη-
νοθέτης των ημερών μας και 
ένας από τους καλύτερους απα-
νταχού, επιστρέφει με μια αυ-
τοβιογραφική σχεδόν μανιέρα: 
κωμωδία, δράμα, νοσταλγία, δι-
έξοδος, μέλλον, δημιουργία, σε 
μια ιταλική –σχεδόν- ηθογραφία. 
Και οι ιταλικές ηθογραφίες, ειδι-
κά της Καμπανίας, δεν μπορούν 
να μην έχουν Ντιέγκο Αρμάντο 
Μαραντόνα. Ίσως η καλύτερη 
φετινή ταινία. 

The French Dispatch 
ΟΧΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ στιγμή του 
άλλου Άντερσον, του Γουές, 
αλλά και πάλι, πάνω από τα μέ-
τρια δεδομένα. Στρατιά αστέρων, 
παλ χρωματάκια, μουστάκες, 
μουσικούλα, ιδιότυπο χιουμορά-
κι κ.λπ. κ.λπ. Α, και ο Μπιλ Μάρεϊ 
σε ρόλο αρχισυντάκτη. 

Licorice Pizza 
Ο ΠΩΛ ΤΟΜΑΣ Άντερσον σκη-
νοθετεί τον Τομ Γουέιτς και 
αυτός είναι ένας αποχρών λόγος 
για να δεις την ταινία. Δεν είναι 
ο μόνος, όμως. Το Licorice Pizza 
είναι μια ωραία ιστοριούλα από 
την Καλιφόρνια των ‘70s, που 
ίσως δεν περίμενε κανείς να τη 
σκηνοθετήσει ο Άντερσον, με 
αυτό τον τρόπο.

Judas and the Black 
Mesiah 

O ΣΑΚΑ ΚΙΝΓΚ φτιάχνει τη 
στρατευμένη ταινία της χρο-
νιάς, που πρέπει να δείτε. Ο 
Φρεντ Χάμπτον, ο κομμουνιστής 
Μαύρος Πάνθηρας, ήταν για 
μια περίοδο ο πιο κυνηγημένος 
άνθρωπος στις ΗΠΑ. Τον εκτέ-
λεσαν εν ψυχρώ οι αμερικάνικες 
δυνάμεις καταστολής, όπως 
συνήθως κάνει η εξουσία σε 
αυτούς που φοβάται και αυτή, 
είναι μια ταινία-φόρος τιμής σε 
ανυπότακτους ανθρώπους.

Dune 
ΝΑΙ, ΤΟ REBOOT του Dune εί-
ναι αντάξιο του καλτ μύθου που 
δημιούργησε η κινηματογραφική 
διάσταση των ‘80s. Είναι μεγα-
λεπήβολο, είναι βαρύγδουπο, 
έχει τις σωστές δόσεις των 
απαραίτητων πραγμάτων, βάζει 
τους ήρωές του στη σωστή θέση 
και βασικότερο όλων ίσως, σέ-
βεται το κείμενο και την ιστορία 
του Φρανκ Χέρμπερτ. Ίσως, αν ο 
Τσοντορόφσκι έβαζε σε ράγες 
τη δική του αντίληψη για το, 
σχεδόν θεολογικό, αριστούργη-
μα του Χέρμπερτ, να μιλούσαμε 
για ένα τριπλό κινηματογραφικό 
έπος, με την ίδια ιστορία, στους 
ίδιους διηγηματικούς χρόνους.
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Mare of Easttown
Η ΚΕΙΤ ΓΟΥΙΝΣΛΕΤ είναι κατα-
τρεγμένη γενικά αστυνομικός, 
σε μια καταθλιπτική πόλη της 
αμερικάνικης επαρχίας. Γιαγιά 
από τα 50 της, χωρισμένη, με 
προβληματικές γενικά σχέσεις 
με τους γύρω της, βρίσκεται 
ενώπιον μιας αστυνομικής πρό-
κλησης και ενός εγκλήματος, 
που δεν θα εξελιχθούν όπως 
αρχικά φαίνονται. Εξαιρετικό.

5 σειρές

Falcon and the 
Winter Soldier
Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ σειρών της 
Marvel, στο νέο της σπίτι, την 
Disney, ξεκίνησε ενθαρρυντικά, 
αντίθετα με ό,τι συνέβη στις 
ταινίες. Η πιο κοντινή όμως στο 
πνεύμα των Avenger movies 
είναι το Falcon and the Winter 
Soldier, πολύ εντυπωσιακή, όσο 
γίνεται περίπλοκη και αρκετά 
εισαγωγική στο πνεύμα των 
κόμικς.

Succession
ΕΝΤΑΞΕΙ, δεν είναι του 2021, 
αλλά φέτος έκανε την καλύτερη 
σεζόν του. Η ρεάλ-Δυναστεία 
του Τζέσε Άρμστρονγκ είναι ό,τι 
καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγ-
μή σε sitcom στην παγκόσμια 
τηλεοπτική βιομηχανία. Απαίσια 
πλούσιοι προσπαθούν να ζήσουν 
ως κοινοί ημίθεοι, ανταγωνιζό-
μενοι μεταξύ τους και ενσαρ-
κώνοντας με απόλυτο τρόπο, το 
απόλυτο τίποτα: Είναι ανίκανοι 
και το μόνο που διαθέτουν είναι 
απεριόριστη εξουσία...

Reservation dogs
ΤΑΙΚΑ ΓΟΥΑΤΙΤΙ+Ινδιάνοι=love. 
Ο δαιμόνιος Νεοζηλανδός φτιά-
χνει μια σειρά που ενώ μοιάζει 
με Ταραντινική ρέπλικα, συχνά 
ξεπερνάει τα, κάπως γερασμένα 
πλέον, πρότυπά της. Μια παρέα 
αυτοχθόνων θέλει να ξεφύγει 
από τη μίζερη ζωή της και, εκτός 
από μια σειρά που περπατάει 
στα χωράφια του αμερικάνικου 
νεορεαλισμού, προσφέρει και 
γέλιο. Και ωραία μουσική, επί-
σης.

Dopesick
ΔΕΥΤΕΡΗ μίνι σειρά, αυτή τη 
φορά με τον Μάικλ Κίτον να 
πρωταγωνιστεί σε ένα από τα 
μεγαλύτερα νόμιμα κυκλώματα 
απάτης του καπιταλισμού: της 
αμερικάνικης φαρμακοβιο-
μηχανίας. Η ακολουθία του 
«oxy-gate» που κατέληξε μόλις 
πέρυσι σε μια πολύ κομβική 
απόφαση, ειδικά για τα (ολέθρια) 
στάνταρτς της ελεύθερης αγο-
ράς, δραματοποιημένη με μονα-
δικό τρόπο.
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5 βιβλία

Άνθρωποι 
στο περιθώριο
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ευρωπαϊκή λο-
γοτεχνία έχει ανακαλύψει εδώ 
και καρό τον Μεσοπόλεμο, με 
εξαιρετικά δείγματα που έρ-
χονται από το παρελθόν, από 
ανθρώπους που έζησαν όντως 
την εποχή, όπως τα βιβλία του 
Φάλαντα ή και το παρόν, όπως 
τα αστυνομικά του Κούτσερ. Ο 
Ούλριχ Αλεξάντερ Μπόσβιτς 
περιγράφει τη συγκεκριμένη 
περίοδο απεκδυόμενη από το 
γοητευτικό φλου του χρόνου.

Το κορίτσι με τα όπλα
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ιστορία του αστυ-
νόμου Έιντριαν μακ Κίντι είναι 
αντάξια των προηγούμενων. Ο 
πιο πολυσύνθετος αντιήρωας 
επανήλθε φέτος με ακόμα ένα 
βιβλίο που διατρέχει την ταραγ-
μένη ιστορία του Μπέλφαστ.

Utopia Avenue
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ του Cloud 
Atlas Ντέιβιντ Μίτσελ γράφει 
ένα μπεστ σέλερ γι αυτούς που 
κάποτε, πίστεψαν ότι η μουσική 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. 
Ακόμα, το ερώτημα δεν έχει 
απαντηθεί πειστικά.

Μπίλλυ Μπαντ, 
Ναύτης
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ του Μέλβιλ 
στο καλό, στο κακό, στο χρέος 
και την τιμωρία, δημιούργησαν 
κάποτε ένα εξαιρετικό, όσο και 
σχετικά άγνωστο, υπό τη «σκιά 
της φάλαινας», βιβλίο, το οποίο 
κυκλοφόρησε και στα ελληνικά.

Το πέρασμα 
του μακελλάρη
Ο ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ έγραφε 
σπάνια, αλλά έγραφε λογοτε-
χνικά έπη. Ίσως, το «Πέρασμα 
του μακελλάρη» να είναι  το κα-
λύτερο από όλα. Φέτος κυκλο-
φόρησε ξανά για να θυμίσει το 
ασύλληπτο μέγεθός του.
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5 δίσκοι

SLIFT
Levitation
Sessions (Live)
ΕΤΟΥΤΟΙ οι Γάλλοι είναι εντε-
λώς από άλλο πλανήτη, κάτι που 
γίνεται ξεκάθαρο αν τους δείτε 
στην εμφάνισή τους στο KEXP, 
στο youtube. Μέχρι όμως να 
τους δούμε ζωντανούς, ακούστε 
μια live τους ηχογράφηση που 
βγήκε φέτος.

Motorpsycho
Kingdom of Oblivion
ΚΑΙ ΠΑΛΙ συμπαγείς οι μελωδι-
κοί Βίκινγκς, στην τακτική τους 
ετήσια επίσκεψη, είναι πολύ 
καλοί.

Idles
Crawler
ΟΧΙ ΤΟΣΟ ζόρικο όσο τα προ-
ηγούμενα, αλλά και πάλι, πάνω 
από τον πήχη, οι Idles κουβαλά-
νε με τιμή και δόξα τις παραμά-
νες του mainstream punk των 
ημερών μας.

Goat
Headsoup
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ οι μέρες που ζού-
με, παράξενες και οι μπάντες. 
Οι Goat επέστρεψαν με έναν 
εξαιρετικό δίσκο το 2021, από 
τον οποίο, τη μια νομίζεις θα 
βγουν οι Sabbath και την άλλη ο 
Τσιβιλίκας από το «Η θεία που η 
χίπισσα».

Monster Magnet
A better dystopia
Ο ΝΤΕΙΒ Γουάιντορφ στην καρα-
ντίνα, έκανε και ό,τι σχεδόν όλοι 
οι συνάδελφοί του: διασκευές. 
Οι Monster Magnet όμως είναι 
μια άλλη υπόθεση και οι δια-
σκευές τους δεν είναι σαν κανε-
νός άλλου. Ούτε σαν αυτών που 
έγραψαν αρχικά τα τραγούδια.



Διαβάζοντας τα Χριστούγεννα
Στις φετινές γιορτές, ο Τύπος Ιωαννίνων διαλέγει 

και πάλι χριστουγεννιάτικα διηγήματα, γνωστά και λιγότερο γνωστά. 
Φέτος όμως, οι αναγνώστες τους είναι διαφορετικοί.

Πρόσωπα της πολιτικής σκηνής των Ιωαννίνων, 
διαβάζουν ιστορίες του Τσέχωφ, του Τολστόι, 

του Ντοντέ, του Παπαδιαμάντη και άλλων.

Η νέα σειρά podcasts του Τύπου είναι «στον αέρα»!

Podcast: 



10|Πρόσωπα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Εβδομήντα 
χρόνια 
«Μπελίσιμα» 
διά χειρός 
Βισκόντι
Υπάρχουν ταινίες που όσα χρόνια και να περάσουν 
παραμένουν σαν το κρυστάλλινο νερό της πηγής. Μιας 
πηγής ιδεών, καλλιτεχνικής έμπνευσης και καυστικής 
κριτικής, που παραμένει επίκαιρη και μπορεί να μιλήσει 
στην καρδιά των ανθρώπων ακόμη και μετά από πολλές 
δεκαετίες από την πρώτη προβολή της. 
Μια τέτοια ταινία είναι και το νεορεαλιστικό δράμα του 
Λουκίνο Βισκόντι «Μπελίσιμα», που έκανε πρεμιέρα πριν 
70 χρόνια, τον Δεκέμβριο του 1951, στη Ρώμη, όταν η 
Ιταλία έβγαινε τσακισμένη από τα ερείπια ενός κατα-
στροφικού πολέμου και άρχισε να στέκεται στα πόδια 
της, να διατυμπανίζει το «οικονομικό ιταλικό θαύμα», 
κρύβοντας τη μιζέρια και τα κοινωνικά προβλήματα και 
αναδεικνύοντας τη λάμψη της Τσινετσιτά ως χώρο του 
θεάματος και των ονείρων».
Μία ταινία αξεπέραστη, μαζί με άλλες δημιουργίες που 
αναδεικνύουν την απατηλή λάμψη της εφήμερης δόξας 
και της ανθρωποφαγίας του χώρου της σόου μπιζ, όπως 
«Η Λεωφόρος της Δύσης» του Μπίλι Γουάιλντερ, «Όλα 
για την Εύα» του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς ή και την «Dolce 
Vita» του Φεντερίκο Φελίνι. Με τη διαφορά ότι ο Βισκό-
ντι προσεγγίζει το θέμα του από την οπτική μιας ταπει-
νής γυναίκας τής εργατικής τάξης και της εμμονής της 
να ζήσει το θαύμα και την καταξίωση μέσω της χαρι-
σματικής κόρης της, όπως πιστεύει η ίδια, με την είσοδό 
της στο χώρο του θεάματος πάση θυσία. Και λίγο πριν 
τη συντριβή να συνειδητοποιεί, να βλέπει καθαρά ότι το 
όνειρο κρύβει έναν εφιάλτη που μια φυσιολογική μάνα 
δεν μπορεί να αντέξει. Ο Βισκόντι μιλά για ένα διαχρονι-
κό πρόβλημα, που, μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες, με 
την τηλεόραση και την εξάπλωση της εικόνας μέσω των 
νέων τεχνολογιών, έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας.
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Η κλασική πλέον ταινία του Βισκό-
ντι, δεν θα έπαιρνε τις διαστάσεις 
ενός εμβληματικού έργου, αν δεν 
υπήρχε το σενάριο του Τσέζαρε 

Ζαβατίνι. Του θεωρητικού και μάχιμου υπο-
στηρικτή του ιταλικού νεορεαλισμού, τα σε-
νάρια του οποίου («Κλέφτης Ποδηλάτων», 
«Umberto D.», «Θαύμα στο Μιλάνο», «Χθες, 
Σήμερα, Αύριο») επηρέασαν τους μεγαλύτε-
ρους κινηματογραφιστές του κόσμου, αλλά 
και συγκίνησαν εκατομμύρια θεατές σε όλο 
τον πλανήτη, ακόμη και αν δεν γνώριζαν το 
όνομά του. Και βεβαίως την ερμηνεία της 
θρυλικής «λύκαινας» του ιταλικού σινεμά, 
Άννας Μανιάνι.
Με δυο λόγια, το στόρι θέλει την Μανταλένα 
(Μανιάνι) να πηγαίνει την κόρη της, Μαρία, 
στα στούντιο της Τσινετσιτά για μια οντισιόν. 
Αποφασισμένη, στα όρια της εμμονής, αλλά 
και της θέλησής της να ξεφύγει από τη μιζέ-
ρια, να κάνει την 7χρονη κόρη της σταρ του 
σινεμά, ξοδεύει όλα τα χρήματά της σε δα-
σκάλους, κομμωτές και ενδιάμεσους καλο-
θελητές, για να τα καταφέρει. Προερχόμενη 
από την εργατική τάξη της Ρώμης, η μητέρα 
πασχίζει να γευτεί λίγη από τη μαγεία του κι-
νηματογράφου, κάνει έξαλλο τον άνδρα της 
(Βάλτερ Κιάρι), φτάνει στα όριά της και στο 
τέλος, συντρίβεται συνειδητοποιώντας το 
λάθος της.
   
ΚΑΥΣΤΙΚΌΣ

Ο Βισκόντι, εν αντιθέσει με το κινηματογρα-
φικό του ύφος, εδώ κρύβει κάτω από μία 

επιφανειακή ελαφράδα, ταιριαστή στο χώρο 
του θεάματος, ένα σπαρακτικό δράμα, ένα 
θησαυρό λαϊκής απλότητας και δύναμης. 
Γιατί αν στο πρόσωπο της εκπληκτικής μι-
κρούλας συμβολίζει την αθωότητα, που είναι 
έτοιμη να περάσει απέναντι, στον σκοτεινό 
κόσμο της εκμετάλλευσης ανθρώπων και 
ψυχών, η μάνα Μανιάνι συμβολίζει ολόκλη-
ρη την Ιταλία, που σε μια τρέλα της εποχής, 
ξεχνά τις ρίζες και τον προορισμό της για να 
ακολουθήσει τη νέα εποχή. 
Η ηφαιστειώδης εκφραστικά Μανιάνι παίρ-
νει πάνω της την ιστορία ενός λαού, που 
πρέπει να θυμηθεί τα ήθη και τον πολιτι-
σμικό πλούτο του, αλλά και ενός λαού που 
μπορεί εύκολα να παρασυρθεί στη λάμψη 
τής ματαιοδοξίας κι ενός υπερφίαλου εγώ. 
Άλλωστε δεν έχουν περάσει και πολλά χρό-
νια από τον Μουσολίνι και τη μαύρη εποχή 
του φασισμού. 
Ο Βισκόντι, όπως πάντα, θα είναι καυστικός 
για την κοινωνία, για όλους όσοι κρύβουν 
πίσω από τους προβολείς τα προβλήματα 
της φτώχειας, της ανεργίας, της καταραμέ-
νης μετανάστευσης, αλλά και επικριτικός 
για την τέχνη του, χωρίς ωστόσο να σηκώ-
νει το δάκτυλο, να μπει στους κύκλους της 
έπαρσης και του διδακτισμού. Εδώ, όμως, 
πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Κι αυτό 
διότι η δημιουργία του σταρ σύστεμ, πάντα 
εξυπηρετούσε τους μηχανισμούς τιθάσευσης 
των κοινωνιών, με το έωλο επιχείρημα ότι η 
απλή ζωή δεν αρκεί στους ανθρώπους. Και 
δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη γνώση για να 
αντιληφθεί κανείς ότι είναι ένας χώρος σα-

θρός, ρυπαρός, που κρύβει όλα τα αρνητικά 
και φωτίζει μόνο την επιφάνεια, τα αστρα-
φτερά και όσα συμφέρουν. Αυτός είναι και 
ο λόγος που η «Μπελίσιμα» («Πανέμορφη») 
παραμένει καθηλωτικά διαχρονική όσο θα 
συνεχίζεται, χωρίς κανένα όριο και κριτήριο, 
η παραγωγή διαττόντων αστέρων, είτε στην 
πολιτική και στο θέαμα, είτε στον αθλητι-
σμό και στην κοινωνία, περιφρονώντας την 
κανονική ζωή, τα καθημερινά βάσανα, τους 
έρωτες, τις απλές στιγμές ευτυχίας, που αρ-
κούν για να δέσουν οικογένειες, μεγάλες πα-
ρέες, κοινωνίες.
   
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ

Από κει και πέρα, ο Βισκόντι σηκώνει σκηνο-
θετικά, με το ταλέντο του και την έμπνευσή 
του, την ταινία στα ύψη, κινηματογραφεί με 
τη μαγεία του ασπρόμαυρου, αντιπαραθέτο-
ντας, με εικόνες σπάνιας ομορφιάς και δεινή 
αφήγηση, την αντίθεση των λαϊκών γειτο-
νιών της Ρώμης με τον κόσμο του θεάματος, 
εκμεταλλευόμενος το θαυμάσιο κείμενο του 
Ζαβατίνι, που πρέπει να του αποδοθούν τα 
εύσημα, σε αυτόν τον σπουδαίο γραφιά, τον 
σπάνιο ανυποχώρητο ιδεολόγο. Όμως, όπως 
θα πει αργότερα και ο Λουκίνο Βισκόντι, 
«το πραγματικό μου θέμα ήταν η Μανιάνι». 
Πράγματι, χωρίς αυτό το ιερό τέρας της υπο-
κριτικής, ένα τυφώνα φυσικότητας, που με 
τη μοναδική της ενέργεια και τον εκφραστι-
κό της πλούτο, ίσως να μην είχαμε μία ταινία 
πραγματικά Πανέμορφη...

AΠE-MΠE/Χάρης Αναγνωστάκης

Ευτυχής 
συνύπαρξη

Η ΣΎΝΎΠΑΡΞΗ 
των τριών -Βι-
σκόντι, Ζαβατίνι, 
Μανιάνι- είναι 
απ' αυτές τις 
περιπτώσεις που 
εντάσσουν το 
σινεμά στις καλές 
τέχνες, δικαιολο-
γούν τη λατρεία 
του λαού προς τη 
μεγάλη οθόνη. Μια 
ευτυχής συγκυρία, 
καθώς ο Ζαβατίνι 
άφησε για λίγο 
τον στενό φίλο και 
συνεργάτη του, Βι-
τόριο ντε Σίκα, για 
να προσφέρει το 
πολύτιμο σενάριό 
του στον γαλαζο-
αίματο Βισκόντι. 
Τον «Κόκκινο 
Βαρώνο», λόγω 
της ιδεολογίας 
του, που μας προ-
σέφερε αριστουρ-
γήματα, όπως ο 
«Γατόπαρδος» και 
ο «Θάνατος στη 
Βενετία» και που 
αν και ομοφυλό-
φιλος λάτρεψε 
τις γυναίκες και 
ειδικά την Μα-
νιάνι, η οποία για 
μια ακόμη φορά 
μας εκπλήσσει 
με την αθάνατη 
ερμηνεία της. Η 
Άννα Μανιάνι, που 
δικαίως θεωρείται 
από τις μεγαλύ-
τερες ηθοποιούς 
όλων των εποχών, 
ένα σύμβολο και 
βασική εκπρόσω-
πος μιας σπάνιας 
ράτσας πρωταγω-
νιστριών, μακριά 
από τα εφήμερα 
μοντέλα ομορφιάς 
του Χόλιγουντ 
και της διεθνούς 
φούσκας του σταρ 
σύστεμ.
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ΚΡΎΦΕΣ ΠΤΎΧΕΣ 
ΤΟΎ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΎ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

«Κρυφές πτυχές 
του Μακεδονικού»

Τις άγνωστες πλευρές του μα-
κεδονικού ζητήματος, φωτί-
ζει ο δημοσιογράφος Σταύ-
ρος Τζίμας, στο βιβλίο του 

«Κρυφές πτυχές του Μακεδονικού 
(εκδόσεις «Επίκεντρο»), που παρου-
σιάστηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση.
Για ένα εξαιρετικό βιβλίο, προϊόν 
έρευνας του ρεπόρτερ που καταλα-
βαίνει τους μηχανισμούς της διπλω-
ματίας, αλλά πιάνει και το σφυγμό 
των απλών ανθρώπων μίλησε στην 
παρουσίαση ο διευθυντής της εφη-
μερίδας «Καθημερινή», Αλέξης Πα-
παχελάς.
Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχασε 
απίστευτο πολιτικό κεφάλαιο για 
ένα θέμα που θα μπορούσε να έχει 
λυθεί και πρόσθεσε ότι το βιβλίο 
αναδεικνύει με καθαρό τρόπο τις 
μεγάλες χαμένες ευκαιρίες για την 
επίλυσή του, όπως το «Πακέτο Πι-
νέιρο» και αναλύει σε μια περίοδο 30 
ετών, πώς έγινε η εξωτερική πολιτι-
κή της Ελλάδας όμηρος ενός ιδιότυ-
που εθνολαϊκισμού.
Την άποψη ότι το βιβλίο αποτελεί 
“θησαυρό γνώσης” και «πληρέστατη 
καταγραφή» του μακεδονικού ζητή-
ματος διατύπωσε ο δημοσιογράφος 
Παύλος Τσίμας, ο οποίος έγραψε και 
τον πρόλογο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγγραφέας 
βάζοντας το δάχτυλο στην πληγή 
της σλαβόφωνης μειονότητας στη 
χώρα μας, μας δίνει τα εργαλεία να 
καταλάβουμε γιατί η αναγγελία της 
δημιουργίας ενός κράτους με το όνο-
μα Μακεδονία δεν αντιμετωπίστηκε 
με λογική και ψυχραιμία, αλλά ενέ-
πνευσε πάθη στην πολιτική ζωή και 
κατέβασε τον κόσμο στον δρόμο.
Τον φόβο ότι η διαμάχη μεταξύ 
Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονί-
ας θα συνεχιστεί, ίσως σε πιο έντο-

νη μορφή, εξέφρασε ο διπλωμάτης, 
πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, 
Δημήτρης Κούρκουλας, ορμώμενος 
από το κεφάλαιο του βιβλίου για τις 
σχέσεις Σόφιας-Σκοπίων.
Εκτίμησε, δε, ότι η ελληνική διπλω-
ματία θα έχει την ωριμότητα να μην 
αναμειχθεί στη διαμάχη, καθώς η 
Ελλάδα είναι φίλη και σύμμαχος και 
με τις δύο χώρες.
Από την πλευρά του, ο Σταύρος Τζί-
μας επισήμανε ότι θα χρειαστούν 
χρόνια για να μπορέσουν οι κοινω-
νίες να αφήσουν πίσω τις ιστορικές 
διενέξεις και με εργαλεία τις συμ-
φωνίες που έχουν υπογραφεί, όπως 
των Πρεσπών, να εμπεδωθεί η ειρή-
νη και η σταθερότητα στα Βαλκάνια.
Μίλησε για την άγνοια που υπήρχε 
στην κοινή γνώμη όταν ξέσπασε το 
ζήτημα, οπότε και εκφράζονταν φό-
βοι ότι θα μας πάρουν τη Μακεδονία. 
Επισήμανε ότι εκείνο που τον συγκί-
νησε περισσότερο ήταν οι μαρτυρί-
ες που συνέλεξε για το σλαβόφωνο 
στοιχείο στη δυτική Μακεδονία και 
πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να ρίξουμε 
το θέμα στο περιθώριο της ιστορίας.
Επιπλέον, υπογράμμισε ότι υπάρ-
χουν φόβοι για γεωπολιτικές μετα-
βολές στα Βαλκάνια, που θα φέρουν 
συνοριακές αλλαγές. Το ερώτημα 
είναι, συμπλήρωσε, αν η χώρα μας 
είναι έτοιμη να διαβάσει σωστά τις 
εξελίξεις και πώς παρεμβαίνει.
Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο εκ-
δότης, Πέτρος Παπασαραντόπουλος, 
τόνισε ότι στο βιβλίο αρθρώνεται 
λόγος εθνικής αυτογνωσίας και πρό-
σθεσε ότι διαβάζεται και ως μυθιστό-
ρημα, συναρθρώνοντας προσωπικές 
ιστορίες με επίσημες διαδικασίες και 
διαπραγματεύσεις πίσω από το προ-
σκήνιο. 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ΣΤΑΎΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 
γεννήθηκε το 1954 στον 
Αυλότοπο Σουλίου Θε-
σπρωτίας. Σπούδασε οικο-
νομικά στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και εργάστη-
κε ως δημοσιογράφος 
στις εφημερίδες Ριζο-
σπάστης, Νέα, Ποντίκι. Κα-
θημερινή, στο Αθηναϊκό/
Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (έως σήμερα) 
και υπήρξε συνεργάτης 
της Σουηδικής Ραδιοφω-
νίας. Έχει εκδώσει άλλα 
δύο βιβλία: «Στον αστε-
ρισμό του εθνικισμού- 
Ελλάδα και Αλβανία στη 
μετα-Χότζα εποχή» και «Η 
κατάρρευση της Γιουγκο-
σλαβίας και οι ελληνικές 
φαντασιώσεις. Ελλάς- 
Σερβία- Ορθοδοξία».
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Από τα πρώτα συγκρο-
τήματα του ροκενρόλ 
που δημιούργησαν 
μια... συνεπή σχέση με 

τα Χριστούγεννα, ήταν οι Beatles. 
Για μια επταετία μάλιστα, η μπά-
ντα κυκλοφορούσε σταθερά χρι-
στουγεννιάτικους δίσκους με τη 
μορφή flexi disk (ενός προπάτο-
ρα των πρώτων δισκετών floppy 
θα μπορούσε να πει κανείς), τα 
οποία διανέμονταν στα μέλη των 
fun clubs της μπάντας, σε Αγγλία 
και ΗΠΑ.
Στα flexies οι fab 4 γράφανε προ-
σωπικά μηνύματα στους οπα-
δούς τους, καθώς επίσης και 
μουσικά κομμάτια, συχνά πρω-
τότυπα. 
Το 1968, για πρώτη φορά ο χρι-
στουγεννιάτικος δίσκος των 
Beatles ήταν μια ξεχωριστή 
παραγωγή. Επίσης, ήταν… περί-
εργος, μιας και περιείχε κυρίως 
παράξενες ηχογραφήσεις, στο 
γενικότερο ψυχεδελικό πνεύ-
μα της μπάντας, καθώς και με-
ρικές ηχογραφήσεις. Ανάμεσά 
τους ήταν το Nowhere Man, στο 
οποίο συμμετέχει ο Tiny Tim, 
ένας πολύ ιδιαίτερος (ως και… 
αλλόκοτος) μουσικός που βασι-
κά, έπαιζε γιουκαλίλι.
Ο δίσκος του 1968 ήταν ο προτε-
λευταίος χριστουγεννιάτικος.
Τρία χρόνια αργότερα όμως, ο 
Λένον με τη Γιόκο και την Πλα-
στική Μπάντα της, έγραψαν ένα 
από τα πιο διάσημα χριστουγεν-
νιάτικα κομμάτια του ροκενρόλ:
Το Happy Xmas (War is over) 
κυκλοφόρησε παραμονή Χρι-
στουγέννων του 1971, 50 χρόνια 
πριν δηλαδή. Το κομμάτι ήταν 
το επιστέγασμα της περιόδου 
των αντιπολεμικών bed-ins του 
ζευγαριού και γράφτηκε σε ένα 
ξενοδοχείο όπου έμεναν, στη 
Νέα Υόρκη. Η παιδική χορωδία 
που συνοδεύει, είναι η Harlem 
Community Choir. 
Το κομμάτι έχει διασκευαστεί 
πάρα πολλές φορές, έκτοτε.

Τα Χριστούγεννα 
των Beatles
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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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