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Δύσκολο μεσημέρι 
στην Καλούτσιανη
ΔΥΣΚΟΛΟ πρωινό και μεσημέρι για όσους αποφάσι-
σαν να κινηθούν σε έναν από τους βασικούς οδικούς 
άξονες της πόλης των Ιωαννίνων: την οδό Μπιζανί-
ου και ΚΑ’ Φεβρουαρίου.
https://typos-i.gr/article/dyskolo-meshmeri-sthn-
kaloytsianh

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 
αποχαιρετά 
τον Γ. Μουτσόπουλο
Η ΝΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αποχαιρετά 
τον Γιώργο Μουτσόπουλο που πέθανε πριν από 
μερικές μέρες.
https://typos-i.gr/article/pasok-kinal-apoxaireta-
ton-g-moytsopoylo

Όταν η εθνική μπάσκετ της ΕΣΣΔ 
ήρθε το ’87 στα Γιάννενα 
Σε λίγες μέρες κλείνουν 35 ολόκληρα χρόνια από το «μαγικό ‘87», το  Ευρωμπά-
σκετ που κατέκτησε η εθνική Ελλάδας, δημιουργώντας τις βάσεις για  μια τεράστια 
αθλητική παράδοση, που όπως όλες οι παραδόσεις έχει τις  καλές και τις κακές της 
στιγμές
https://typos-i.gr/article/otan-h-e8nikh-mpasket-ths-essd-hr8e-87-sta-giannena

Το καλοκαίρι 
των εκδηλώσεων 
στα Γιάννενα
ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ καλοκαίρι είναι το πρώτο, μετά από δύο 
συνεχόμενα, χωρίς κανένα περιορισμό λόγω covid. 
Παρότι η πανδημία παραμένει, υποχωρούσα, φέτος 
η αίσθηση της «κανονικότητας», ειδικά στις καλο-
καιρινές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, είναι 
πιο υπαρκτή.
https://typos-i.gr/article/kalokairi-twn-
ekdhlwsewn
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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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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 4 χρόνια, το 2018, στην Ήπειρο επι-
χειρούσαν 45.998 επιχειρήσεις, όπως τις 
κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ και η έκθεση του ΚΑ-
ΝΕΠ ΓΣΕΕ για την εκπαίδευση και απασχό-

ληση στην χώρα.
Υπάρχουν αρκετά στοιχεία από επίσημες καταγραφές, 
αυτό όμως είναι ένα από τα ενδιαφέροντα συγκεντρω-
τικά, σχετικά πρόσφατα –θα έχει ενδιαφέρον μια με-
λέτη που θα απολογίζει το «κόστος» της πανδημίας- 
στοιχεία για το ποιο είναι τελικά το «επιχειρηματικό» 
και οικονομικό αποτύπωμα των περιοχών της χώρας.
Η Ήπειρος συνεισφέρει μόλις 3,3% του συνόλου των 
νομικών μονάδων στην Ελλάδα (1.406.255 νομικές 
μονάδες) και την περίοδο καταγραφής δούλευαν σε 
αυτές 100.595 εργαζόμενοι-ες, πλήθος που αντιστοιχεί 
στο 2,4% του συνόλου σε όλη τη χώρα.
Συνολικά, αυτές οι μονάδες κατέγραψαν το 2018 κύ-
κλο εργασιών ύψους 4.593.090 χιλ. ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 1,5% του συνολικού κύκλου εργασιών 
των νομικών μονάδων στην Ελλάδα.
Φυσικά, αυτοί οι αριθμοί έχουν αλλάξει ως απόλυτα 
μεγέθη από τότε. Αυτό που δεν έχει αλλάξει δραμα-
τικά είναι η αναλογία, που καθιστά ακόμα την Ήπειρο 
ένα μικρό οικονομικό μέγεθος στη χώρα.
Το 2018, στη διοικητική περιφέρεια Ηπείρου το 88,5% 
του συνολικού κύκλου εργασιών παράγεται σε 5 τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας: Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μο-
τοσυκλετών (39,5%), Μεταποίηση (29,1%), Γεωργία, 
δασοκομία και αλιεία (10,8%), Δραστηριότητες παρο-
χής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (5,1%), και 
Μεταφορά και αποθήκευση (4,0%). 
Κοινώς, η Ήπειρος είναι μια οικονομία παροχής υπη-
ρεσιών κατά βάση και με τις πιο «αιχμηρές» αυτή την 
εποχή δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, αρκετά πιο 
πίσω, σε σχέση με άλλους κλάδους, αλλά και άλλες 
περιοχές.
Την ίδια χρονιά, στους συγκεκριμένους 5 τομείς επι-
χειρεί το 75,7% (ή 34.805 μονάδες) του συνολικού 
πλήθους των νομικών μονάδων της διοικητικής περι-
φέρειας, στις οποίες απασχολείται το 62,7% (ή 63.035 
απασχολούμενοι) του συνολικού πλήθους των απα-
σχολουμένων στην διοικητική περιφέρεια. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στον τομέα της εκπαίδευσης 
επιχειρεί το 1,7% των νομικών μονάδων (ή 770 μονά-
δες) της περιφέρειας, στις οποίες απασχολείται το 9,8% 
των απασχολουμένων στην περιφέρεια, και παράγεται 
το 0,4% του κύκλου εργασιών της περιφέρειας. 
Ενδιαφέρον είναι επίσης το στοιχείο χρήσης γης για 
παραγωγή ενέργειας: Στην Ήπειρο χρησιμοποιείται το 
0,2%, κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο που είναι 
0,3%. 

Στην Ήπειρο λειτουργεί μόλις 
το 3,3% των επιχειρήσεων της χώρας

H Ήπειρος είναι μια οικονομία παροχής υπηρεσιών κατά 
βάση και με τις πιο «αιχμηρές» αυτή την εποχή δραστηρι-
ότητες όπως ο τουρισμός, αρκετά πιο πίσω, σε σχέση με 
άλλους κλάδους, αλλά και άλλες περιοχές
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» και 
«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι»

«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι» 
είναι η ιστορία των δημοτικών εκλογών στα Ιωάν-
νινα, από το 1925 ως το 2014. Δήμαρχοι, παρατά-
ξεις, αντιπαραθέσεις, επεισόδια σε προεκλογικές 
περιόδους, ανέκδοτα και ιδιοτροπίες των υποψη-
φίων και των δημάρχων. Ποιος ήταν ο μακροβιό-
τερος δήμαρχος; Ποιος δήμαρχος ευχήθηκε στον 
βασιλιά «και εις ανώτερα»; Ποιες οι «ανίερες» 
προεκλογικές συμμαχίες που έγιναν; Ποιοι κατη-
γορήθηκαν ως «αποστάτες»; Ποιος ήταν ο «ηπει-
ρωτάρχης» του Μεσοπολέμου; Ποια λέξη στοίχισε 
σε έναν υποψήφιο δήμαρχο την εκλογή του; Ποιος 
δήμαρχος μεγάλωσε με «καλαμποκίσιο αλεύρι»; 
Ποιος δήμαρχος ξυπνούσε μετά τις 11 το πρωί; 
Ποιος υποψήφιος μοίραζε φέιγ βολάν στην πόλη 
με κουτσομπολιά για τον αντίπαλό του; Ποιος δή-
μαρχος ήταν ο μπον βιβέρ της εποχής του; Πότε 
έγινε το πρώτο προεκλογικό debate; Ποιοι δήμαρ-
χοι πέτυχαν υψηλά ποσοστά εκλογής;

Οι δύο εκδόσεις του Τύπου Ιωαννίνων και της ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ 
είναι ξανά εδώ, στα βιβλιοπωλεία των Ιωαννίνων.

Οι «25+1 ρετρό ιστορίες», είναι… 26 ιστορίες από 
το παρελθόν των Ιωαννίνων, με φωτογραφίες και 
κείμενα από τη σαββατιάτικη στήλη του typos-i.gr, 
«Ρετρό». Είναι ένα άλμπουμ με σκληρό εξώφυλλο, 
δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) που τώρα, είναι 
πια στη δεύτερή του έκδοση. Οι «25+1 ρετρό ιστο-
ρίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν δι-
αφορετικό τρόπο, την πόλη των Ιωαννίνων στους 
ίδιους τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. 
Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να 
αφηγηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά δε-
δομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχειακό 
υλικό, αλλά και μύθους που κρύβουν τη δική τους 
αλήθεια. Στη «σύμπραξη»αυτή το δικό της λιθαρά-
κι βάζει και η αποτύπωση μιας ιστορίας σε κόμικς.



6|Ατζέντα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΣΙΝΈΜΆ ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

8 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Παιδικές πνοές» από το 
Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων
ΤΗ ΜΟΎΣΙΚΗ εκδήλωση «Παιδικές 
πνοές» με σπουδαστές της Σχολής 
Πνευστών Οργάνων διοργανώνουν το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννι-
τών και το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων 
την Τετάρτη 8 Ιουνίου, στις 20:30, 
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης 
Χατζής».
Συμμετέχουν οι σπουδαστές της Τάξης 
Φλάουτου με υπεύθυνη καθηγήτρια τη 
Μαρία Μεσσάρη, της Τάξης Κλαρινέ-
του με υπεύθυνο καθηγητή τον Άγγελο 
Αντώνογλου και της Τάξης Τρομπέτας 
με υπεύθυνο καθηγητή τον Νίκο Κυ-
πριώτη. Στο πιάνο συνοδεύει η Γεωργία 
Αναστάση.

9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Καίτη Γαρμπή
Η BULLET Productions παρουσιάζει 
την Καίτη Γαρμπή στο υπαίθριο θέατρο 
της ΕΗΜ, στα Γιάννενα, την Πέμπτη 9 
Ιουνίου. Τη συναυλία της Γαρμπή θα 
ανοίξει ο Δημήτρης Σχοινάς. 
Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται 
μέσα από το viva.gr, στα καταστήματα 
Wind, Manthos Optical, Music Shop 
Giorgio και στο tickets Ioannina. Περιο-
ρισμένη προπώληση: 13 ευρώ, προ-
πώληση 15 ευρώ, στο ταμείο 18 ευρώ. 
Υπάρχουν και θέσεις V.I.P., σύμφωνα με 
την Bullet Productions, με το εισιτήριο 
να στοιχίζει 20 ευρώ.

10 ΙΟΥΝΙΟΥ

Σωκράτης Μάλαμας
ΣΤΙΣ 10 ΙΟΎΝΙΟΎ στο θέατρο της 
Ε.Η.Μ. θα παίξει ο Σωκράτης Μάλαμας, 
μαζί με τους εξής: Ιουλία Καραπατάκη: 
τραγούδι, Πέτρος Μάλαμας: τραγούδι, 
Φώτης Σιώτας: βιολί, βιόλα, τραγούδι, 
Γιάννης Παπατριανταφύλλου: κοντρα-
μπάσο, Δημήτρης Λάππας: κιθάρες, 
λαούτο, μπουζούκι, Κλέων Αντωνίου: 
ηλεκτρική κιθάρα, Νίκος Μαγνήσαλης: 
τύμπανα, Γιάννης Μάλαμας: κρουστά.
Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ και 
προπωλούνται από το viva.gr και από 
τις 27 Μαΐου σε Ticketsioannina και 
Πολυχώρο Αγορά

5-6 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;» 
στην «Εξαύδα»
Το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» συνεχίζει τον 
κύκλο προβολών ταινιών με αφιέρωμα στον αντιπολε-
μικό κινηματογράφο, με την προβολή της ταινίας του 
Ερνστ Λιούμπιτς «Να ζει κανείς ή να μη ζει;» (1942).
Η προβολή της ταινίας θα γίνει στις 5 και 6 Ιουνίου, 
στις 21:15, στον χώρο της «Εξαύδα» (Κουντουριώτη 
31), με οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ.
Πρόκειται για μια κωμωδία, βαθιά πολιτική.
Η ταινία διαδραματίζεται την περίοδο της εισβολής 
των Γερμανών στην Πολωνία και αναφέρεται σε μια 
ομάδα ηθοποιών που εκμεταλλεύεται τις ικανότητες 
της μεταμφίεσης και της υποκριτικής προκειμένου 
να σταματήσουν ένα προδότη, ο οποίος προτίθεται να 
καταδώσει τα ονόματα των αντιστασιακών στον εχθρό.
Παίζουν: Κάρολ Λόμπαρντ, ο Τζακ Μπένι και ο Ρό-
μπερτ Στακ.
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ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

HELLACOPTERS ΣΤΟ RELEASE: 

Τα καλύτερα για το τέλος

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μια από τις μέρες του φετινού Release 
festival, στις 19 Ιουλίου είχε εμφανώς… 
ελλιπές bill. Εντάξει , οι Clutch είναι ένα 
πολύ μεγάλο συναυλιακό μέγεθος (και) 

για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι σύνηθες να παίζουν 
μόνοι τους σε καλοκαιρινό φεστιβάλ.
Την περασμένη εβδομάδα, έπεσε η… βόμβα: μαζί 
τους θα παίξουν, εκτός από τους τρομερούς Έλληνες 
Deaf Radio και τους Adam, οι Blues Pills και φυσικά, 
οι Hellacopters.
Οι Σουηδοί του φοβερού και τρομερού Νίκε Άντερσον 
ήταν από τους μεγάλους «καημούς» του ελληνικού 
κοινού για χρόνια αλλά φέτος, η αναμονή τελειώνει. 
Οι Hellacopters φέτος έχουν νέο (αξιοπρεπέστατο) 

δίσκο και κλείνουν 20 χρόνια από το By the grace of 
God, το πιο fun και καταπληκτικό συνάμα άλμπουμ 
του νεότερου γκαράζ. Είναι επίσης ένα από τα ακρι-
βότερα βινύλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οπότε 
αν το κατέχετε, κρατείστε το ως κόρη οφθαλμού.
Ο Νίκε Άντερσον, πολυπράγμων και πολυδιάστατος, 
από τους Entombed μέχρι τους Lucifer και από τους 
Imperial State Electric μέχρι τους Hellacopters, εί-
ναι ο άρχων των ριφς που κρατάνε τη μπάντα ψηλά 
έως πολύ ψηλότερα από το μέσο όρο.  Το φετινό Eyes 
of Oblivion, το πρώτο μετά από 14 χρόνια απραξίας, 
διαλύσεων και επανενώσεων, θυμίζει λιγάκι τις μέ-
ρες των High Visibility και BtGoG και δημιουργεί 
απαιτήσεις για το live της πλατείας Νερού.
Μέχρι λοιπόν το πιανάκι να κάνει εισαγωγή στις 19 
Ιουλίου, υπάρχει καιρός για μια επανάληψη…
Τα εισιτήρια διατίθενται εδώ

Οι Σουηδοί του φο-
βερού και τρομερού 
Νίκε Άντερσον ήταν 
από τους μεγάλους 
«καημούς» του ελ-
ληνικού κοινού για 
χρόνια αλλά φέτος, 
η αναμονή τελειώ-
νει. 

https://www.releaseathens.gr/event/clutch/?fbclid=IwAR0Uj1fX695xJRdS9bIl_XmRP-DWlnmwuL7dGl4kyC50XBLVK4jsS0QLWS8
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ΣΩΤΉΡΉΣ ΜΟΥΣΤΆΚΆΣ 

Το πηγαίο ταλέντο και το... Όσκαρ

Είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου 
κωμικού, που μπορούσε να τα συνδυά-
σει αρμονικά με το δράμα. Η γκάμα των 
χαρακτήρων που μπορούσε να υποδυθεί 
τεράστια, όπως και το έμφυτο χάρισμά του 
στον αυτοσχεδιασμό, ενώ ακόμη και σε μι-
κρά ρολάκια κατάφερνε να κλέψει τη ματιά 
του θεατή, την αίγλη του πρωταγωνιστή, να 
είναι ο μαγνήτης για την επιτυχία μιας ται-
νίας. Ο Σωτήρης Μουστάκας, ήταν ακόμη 
ένα τεράστιο ταλέντο, που αδικήθηκε από 
τον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς δεν 
αξιοποιήθηκε όπως του έπρεπε. 
Ξεκίνησε εντυπωσιακά αγγίζοντας ακόμη 
και το Όσκαρ, για τον τρελό του χωριού 
στον «Ζορμπά» του Κακογιάννη, μπήκε 
στον παλιό εμπορικό κινηματογράφο με 
ορισμένους χαρακτηριστικούς δεύτερους 
ρόλους, καθιερώθηκε ως πρωταγωνιστής 
στην παρακμή του παλιού ελληνικού σι-
νεμά, έγινε ο βασιλιάς της βιντεοκασέτας, 
μαζί με τον Στάθη Ψάλτη και έκλεισε πρό-
ωρα τον κύκλο του, με το αξιοπρεπές βιο-
γραφικό δράμα «Ελ Γκρέκο» υποδυόμενος 
εξαιρετικά τον Τισιάνο.
Ακριβώς πριν 15 χρόνια, στις 4 Ιουνίου του 
2007, ο Σωτήρης Μουστάκας, σε ηλικία 66 
ετών, πεθαίνει από λοίμωξη του αναπνευ-
στικού, ενώ είχε χτυπηθεί από τον καρκίνο. 
Με αφορμή τον χαμό του αγαπημένου 
ηθοποιού, θα θυμηθούμε τα νεανικά του 
χρόνια στην Κύπρο, τα πρώτα του βήματα 
στο θέατρο και το σινεμά, αλλά και το πά-
θος του για τον τζόγο, που τού στοίχισε και 
στην καλλιτεχνική του πορεία.
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Ο Σωτήρης Μουστάκας γεννήθηκε 
στο χωριό Κάτω Πλάτρες, έξω 
από τη Λεμεσό, στις 17 Σεπτεμ-
βρίου του 1940 και ήταν ο νεότε-

ρος από τα επτά αδέρφια του. Μαθητής 
του γυμνασίου ακόμη, συμμετείχε ενεργά 
στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 
από το 1955 έως το 1959, ενώ συνελή-
φθη από τους Άγγλους και φυλακίστηκε 
για επτά μήνες. Μόλις αποφυλακίστηκε, 
ολοκλήρωσε το σχολείο και το 1958 έφυγε 
για την Αθήνα, για να σπουδάσει ηθοποι-
ία, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του.
Η ιδέα να γίνει ηθοποιός του μπήκε το 
1954 όταν πήγε να δει μια θεατρική πα-
ράσταση του Νίκου Σταυρίδη στη Λε-
μεσό. Μετά το τέλος της παράστασης ο 
Μουστάκας πλησίασε τον Σταυρίδη, τον 
μιμήθηκε και απέσπασε την προσοχή 
του, ενώ ο δημοφιλής ηθοποιός τον συμ-
βούλεψε να πάει στην Αθήνα και ότι θα 
τον βοηθούσε αν χρειαζόταν. Όταν έφτασε 
στην Αθήνα, έπιασε δουλειά ως σερβιτό-
ρος και μετά από προτροπή του Σταυρίδη 
έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή 
του Εθνικού Θεάτρου. Τότε γνώρισε την 
αγαπημένη του Μαρία Μπονέλου, την 
οποία παντρεύτηκε το 1973 και με την 
οποία απέκτησε μία κόρη, την ηθοποιό 
και σοπράνο Αλεξία Μουστάκα.

ΜΠΟΥΣΟΥΛΏΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΑΝΊΔΊ

Ως σπουδαστής ακόμη, «μπουσούλησε» 
για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι το 
1961 σε ένα μικρό ρόλο στο έργο «Χαραυ-
γή» του Δημήτρη Μπόγρη κι ένα χρόνο 
αργότερα έκανε την πρώτη του επαγγελ-
ματική εμφάνιση με τον θίασο του Κώστα 
Ρηγόπουλου και της Κάκιας Αναλυτή στο 
έργο «Μια πόρτα, δραχμές πεντακόσιες». 
Τον επόμενο χρόνο θα συνεργαστεί και με 
τους θιάσους της Μάρως Κοντού-Γιώρ-
γου Πάντζα και Λάμπρου Κωνσταντά-
ρα-Μάρως Κοντού, ενώ στα μέσα της 
δεκαετίας του ‘60 έπαιξε «Όρνιθες» του 
Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Καρόλου 
Κουν, ενώ αξιομνημόνευτη θεωρείται και 
η ερμηνεία του στον «Ασυλλόγιστο» του 
Μολιέρου.

ΓΊΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΏΝ ΟΣΚΑΡ

Ήδη όμως είχε αρχίσει και τις πρώτες του 
εμφανίσεις στον κινηματογράφο και μά-
λιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Η ολιγόλε-
πτη εμφάνισή του στον φημισμένο «Ζορ-
μπά» στο ρόλο του τρελού του χωριού, 
θα τον φέρει υποψήφιο για το Όσκαρ 
δεύτερου ρόλου, αλλά θα κοπεί τελικά 
από την υποψηφιότητα εξαιτίας του περι-
ορισμένου χρόνου εμφάνισής του, καθώς 
σύμφωνα με τα κριτήρια της Ακαδημί-
ας έπρεπε να παίξει ακόμη δυο λεπτά! Ο 
Μουστάκας, που λάτρευε όπως όλοι οι 
μεγάλοι κωμικοί τον Τσάρλι Τσάπλιν, θα 

μπορούσε να συνεχίσει στο Χόλιγουντ, 
μετά την επιτυχία του στην ταινία του Κα-
κογιάννη, καθώς θα προσκληθεί από την 
Fox για να παίξει δίπλα στον Μάικλ Κέιν, 
αλλά αυτός αρνήθηκε για να παίξει στη 
θεατρική παράσταση «Μια Ιταλίδα στην 
Κυψέλη»!

ΒΑΣΊΛΊΑΣ ΤΗΣ ΒΊΝΤΕΟΤΑΊΝΊΑΣ

Τη δεκαετίες του ‘80 και ‘90 θα πρωταγω-
νιστήσει σε δεκάδες βιντεοταινίες και σε 
κάποιες φτηνές κινηματογραφικές παρα-
γωγές του τύπου «Πάτερ Γκομένιος», «Ο 
Ροζ Γάτος» και «Ο Τσιτσιολίνας». Παρα-
γωγές στα όρια του αχαρακτήριστου, που 
δεν άρμοζαν με το ταλέντο του Μουστά-
κα, αλλά εξασφάλιζαν αρκετά έσοδα και 
μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ, καθώς τα γυρί-
σματα κρατούσαν το πολύ δέκα μέρες. 
Και ο Μουστάκας είχε ανάγκη τα χρήματα 
αφού έπρεπε να εξυπηρετεί τα μεγάλα 
του χρέη από το πάθος του για τον τζόγο.

Ο τζόγος και ειδικά το πάθος του για το 
καζίνο αποτελεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο 
στη ζωή του Σωτήρη Μουστάκα. Όπως και 
άλλοι γνωστοί συνάδελφοί του, έμπλεξε 
με τον τζόγο, απ’ τον οποίο έχασε σχεδόν 
όλα τα χρήματα που έβγαλε από το σινεμά 
και το θέατρο. Ο εθισμός του τον έφερε στα 
άκρα, ενώ κινδύνευσε ακόμη και η ζωή 
του όταν δανείστηκε από τοκογλύφους, 
που σύχναζαν έξω από το καζίνο της Πάρ-
νηθας και όταν δεν μπόρεσε να τα επιστρέ-
ψει τον απήγαγαν απειλώντας να τον «εξα-
φανίσουν». Τελικά, ο θεατρικός παραγωγός 
Αλέξανδρος Παρίσης, φίλος και συνερ-
γάτης του Μουστάκα, όπως αποκάλυψε, 
έδωσε τα χρήματα, για να τον επιστρέψουν 
μέσα σε ένα πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου!
Το 2007 ευτύχισε να παίξει τον ρόλο του 
Τισιάνο στην ενδιαφέρουσα ταινία του 
Γιάννη Σμαραγδή «Ελ Γκρέκο», ενώ λίγο 
νωρίτερα είχε τιμηθεί με το βραβείο Κά-
ρολου Κουν για τη συνολική του προσφο-
ρά στην ελληνική επιθεώρηση.

Ο Σωτήρης Μουστάκας, όπως έλεγαν 
όσοι τον ήξεραν, ήταν ένας αξιολάτρευτος 
άνθρωπος, γλυκός και ευγενής. Ο θάνατός 
του θα κοστίσει σε όλους, αλλά θα είναι 
καθοριστικός και για την αγαπημένη του 
σύζυγο και ηθοποιό Μαρία Μπονέλου, η 
οποία θα πεθάνει λίγους μήνες μετά τον 
άνδρα της ζωής της.
Ο Σωτήρης Μουστάκας αδικήθηκε από 
τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά αδίκη-
σε και ο ίδιος το ταλέντο του, κυρίως από 
τη συμμετοχή του σε πληθώρα ταινιών και 
βιντεοκασετών που έπαιξε μετά το 1980. 
Ωστόσο, η αγάπη του για την υποκριτική 
και το θέατρο ήταν δεδομένη. Όπως είχε 
δηλώσει εύστοχα, «η ηθοποιία είναι σαν 
ένα απάτητο κι ανεξερεύνητο βουνό. Σκαρ-
φαλώνεις με κόπο, φτάνεις στην κορυφή 
και βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλη κορυφή, κι 
ύστερα κι άλλη. Όταν πεις έφτασα, το έχεις 
χάσει το παιχνίδι». Πόσο δε μάλλον όταν το 
βουνό διαθέτει και καζίνο...

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Από τα ρολάκια θιασάρχης
Η πορεία του στο ελληνικό σινεμά για την επόμενη πενταετία θα περιοριστεί κυρίως σε δεύτερους ρόλους, ορισμέ-
νοι απ’ τους οποίους, παρότι οι ταινίες κινούνταν στη μετριότητα, ήταν αξιαγάπητοι. Κάνοντας σπαρταριστά τον αγαθό 
Αρμένιο στο «Φως, Νερό, Τηλέφωνο… Οικόπεδα με Δόσεις», τον απατεωνάκο στον «Μπούφο», τον πεινασμένο μαθητή 
βιολιού στο «Μπετόβεν και Μπουζούκι», τον διπλωμάτη στο «Κολωνάκι Διαγωγή Μηδέν» και ακόμη πολλούς ρόλους 
γραφικών χαρακτήρων, θα προσφέρει άπλετο γέλιο. Μέχρι που το 1974 θα έρθει και ο αξιόλογος πρωταγωνιστικός 
ρόλος στη δραματική κωμωδία «Ο Νομοταγής Πολίτης» σε σενάριο Κώστα Μουρσελά και σκηνοθεσία Ερρίκου Θα-
λασσινού. Παράλληλα, συνέχισε να κάνει σημαντικές δουλειές στο θέατρο, ενώ το 1976 συγκρότησε τον δικό του θί-
ασο ανεβάζοντας ενδεικτικά τα έργα «Το κλουβί με τις τρελές», «Βιολιστής στη Στέγη», «Ο Καλός στρατιώτης Σβέικ».
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Το ριφιφί
«Με το μυθιστόρημά μου 

αυτό, ήθελα να στρέψω 
το βλέμμα του κόσμου στα 
μικρά νησιά, αυτά που 

βρίσκονται στην άκρη του χάρτη κι έχουν 
δώσει αγώνες και ήρωες, μικρούς και μεγά-
λους, που δεν έχουν καμιά σχέση με τη συμ-
βατική ζωή των πόλεων», είναι οι πρώτες 
κουβέντες του συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την κυκλοφορία 
του νέου μυθιστορήματος του «Το Ρίφι».
Και πράγματι στο βιβλίο, που εκδόθηκε πριν 
από λίγες ημέρες από τα «Ελληνικά Γράμ-
ματα», ο συγγραφέας, που γεννήθηκε στην 
Αίγυπτο αλλά μεγάλωσε στην Κάσο, επιλέ-
γει να δημιουργήσει με τη φαντασία του το 
Πετρονήσι, που βρίσκεται στο νοτιανατολι-
κότερο άκρο της Ελλάδας.
Εκεί γεννιέται ένα παιδί που χάνει τη μητέρα 
του πάνω στη γέννα. Ο βοσκός πατέρας του, 
άγριος και ακοινώνητος, θα το κρύψει σε μια 
στάνη ψηλά στο βουνό και θα το μεγαλώσει 
με τα ζώα, χωρίς ποτέ κανείς να πληροφο-
ρηθεί την ύπαρξη του.

«Πόσα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος 
που όλοι τον θεωρούν χαμένο από χέρι;
Μέχρι που μπορεί να φτάσει η θέληση, 
το μυαλό, η ψυχή ενός παιδιού, όπως ο 
ήρωας του μυθιστορήματος;».

Ο Χαδιώτης Βασιλάς, είναι ο βασικός ήρωας 
του μυθιστορήματος, δεν θα βγάλει ταυτό-
τητα, δεν θα πάει σχολείο, δεν θα συναντή-
σει άνθρωπο. Πρόβατα, κατσίκια, μουλάρια, 
σκυλιά και πουλιά του κρατούν παρέα στο 
μικρό του σύμπαν, που συμπληρώνεται από 
χωράφια με ελιές, σιτάρια, κριθάρια και με-

λίσσια. Και μόλις κλείνει τα 18 γίνεται η με-
γάλη ανατροπή στη ζωή του.
«Η κοινωνία ανακαλύπτει την ύπαρξή του, 
τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω 
του, η Επιστήμη και το Θέαμα τον διεκδι-
κούν κι εκείνος γνωρίζει μια ζωή που δεν 
φανταζόταν, τον έρωτα και, κυρίως, μέχρι 
που φτάνει η δύναμη του μυαλού του, κι 
αυτή ήταν η πρόκληση για μένα», συμπλη-
ρώνει ο συγγραφέας.

Ποιό είναι κεντρικό μήνυμα του βιβλίου;
«Είναι ένα μυθιστόρημα για την αθωότητα, 
την αγάπη, τον Άνθρωπο, τη Φύση, σε μια 
"άλλη Ελλάδα" των τελευταίων 250 χρόνων, 
μέσα από τους ανθρώπους ενός μικρού νη-
σιού στην άκρη του χάρτη. Ήρωες του '21, 
πειρατές, καπεταναίοι και βοσκοί σε μια οι-
κογένεια, που γενιά με γενιά αλλάζει δρα-
ματικά, λες και κάποιος μ' ένα μαγικό ραβδί 
έπαιζε παιχνίδια με τα πρόσωπα και την 
Ιστορία.
Κι ένα παιδί που μεγάλωσε σαν ρίφι, σαν 
αγριοκάτσικο δηλαδή», καταλήγει ο συγγρα-
φέας, που έχει γράψει τέσσερα μυθιστορή-
ματα, μια συλλογή διηγημάτων, ένα βιβλίο 
για παιδιά και πολλά θεατρικά έργα, ενώ 
έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί πάνω από 100 
συλλεκτικές εκδόσεις.
Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερη-
σίων Εφημερίδων Αθηνών, της Εταιρείας 
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής επί Καλλιτεχνικών 
Θεμάτων του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάν-
νης και αν. μέλος του ΔΣ του ιδρύματος Σχο-
λείον της Ειρήνης Παππά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΑΤΙΝΑ ΜΠΑΛΤΑ

ΤΟ ΡΙΦΙΦΙ
ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Είναι ένα μυ-
θιστόρημα για 
την αθωότητα, 
την αγάπη, τον 
Άνθρωπο, τη 
Φύσ)η, σε μια 
«άλλη Ελλάδα» 
των τελευταί-
ων 250 χρόνων, 
μέσα από τους 
ανθρώπους 
ενός μικρού νη-
σιού στην άκρη 
του χάρτη
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Υπάρχει μια μόνιμη συζήτηση αν τα άλμπουμ 
από συναυλίες, στο ροκενρόλ, αξίζουν ή τί-
ποτε δεν μπορεί να παγιδεύσει καλύτερα τη 
στιγμή, από το να είσαι εκεί όταν συμβαίνει. 

Ισχύει μεν αυτό, αλλά δίσκοι όπως το Live at the 
Apollo του Τζέιμς Μπράουν ή το Live at Leeds των 
Who ή ακόμα το μισό Kick out the Jams των MC5 
προκαλούν ανατριχίλες από το πρώτο αυλάκι τους.
Υπάρχει ένας καλλιτέχνης όμως που κατάφερε να 
κυκλοφορήσει δύο κορυφαία live albums μέσα σε 
δύο χρόνια. Ο Τζόνι Κας έβγαλε το At Folsom Prison 
το 1968 και τέτοιες μέρες, πριν από 53 χρόνια, το At 
San Quentin, το δεύτερο στη σειρά των «φυλακόβι-
ων» δίσκων του.
Ο Κας, ο μεγαλύτερος ίσως λαϊκός τραγουδιστής 
των ΗΠΑ, όλων των εποχών, το 1969 είχε βγάλει 
ήδη 30 (ολογράφως: τριάντα) δίσκους.
Το At Folsom Prison ήταν έτσι και αλλιώς προβο-
κατόρικο, καθώς είχε ηχογραφηθεί στις καλιφορ-
νέζικες φυλακές, μαζί με την Τζουν Κάρτερ και τον 
Καρλ Πέρκινς.
Ο Κας που λίγο καιρό πριν είχε «αναβαπτιστεί» 
κοινωνικά και απεξαρτηθεί από τις ουσίες, είχε 
την ιδέα να παίξει σε φυλακές. Οι δύο πρώτες που 
ανταποκρίθηκαν θετικά, ήταν το Φόλσομ και το Σαν 
Κουέντιν. Αργότερα, θα ακολουθούσαν τα live στις 
φυλακές Οστεράκερ της Σουηδίας και στο Τενεσί.
Το μεν At Folsom Prison είναι το πιο γνωστό. Το δε 
At San Quentin όμως, είναι κατά τι καλύτερο και 
ενδεχομένως, το πιο ζόρικο άλμπουμ που κυκλοφό-
ρησε αυτός ο τιτάνας με τα μαύρα.
Ο Κας ερμηνεύει το Wanted Men που έγραψε για 
αυτόν ο Ντίλαν και σε αντίθεση με το At Folsom 
Prison, δεν παρουσιάζει ένα «best of» του, αλλά μια 
επιλογή κομματιών σε συγκλονιστικές εκτελέσεις. 
Παίζει το San Quentin δύο φορές, μετά από απαί-
τηση του κοινού και δίνει το καλύτερο «Βoy Name 
Sue» όλων των εποχών.
Τα σημαδιακά του δίσκου όμως δεν σταματούν στη 
μουσική. Στο εξώφυλλο υπάρχει ίσως η πιο χαρα-
κτηριστική φωτογραφία του Τζόνι Κας, την οποία 
τράβηξε ο Τζέιμς Μάρσαλ, ο τύπος που φωτογράφι-
σε το Γούντστοκ και το τελευταίο live των Beatles.
Ακόμα και αυτή η φωτό με το μπλε του προβολέα να 
περιγράφει τον Κας, δεν ήταν η πιο γνωστή όμως. 
Τη συναυλία κατέγραφε ένα συνεργείο αγγλικού 
καναλιού, το οποίο προσπαθούσε να δώσει οδηγίες 
στον Κας, ειδικά για το πώς και πού θα σταθεί στο 
Walk the Line. Ο Κας εκνευρίστηκε και τους ζήτη-
σε να φύγουν από τη σκηνή. Το συνεργείο δεν υπά-
κουσε και ο Κας τους «φιλοδώρησε» με ένα μεσαίο 
δάχτυλο που δεν ήταν ακριβώς φωτό, αλλά στιγμιό-
τυπο από το βίντεο… 

Όταν ο Τζόνι Κας 
πήγε στη φυλακή



12| ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Με τον Φακό των γυναικών 
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

ΝΤΆΡΙΆ ΝΤ' ΆΝΤΟΝΙΟ

Η ικανότητα να «δεις» δεν εξαρτάται από το φύλο

Είναι γνωστό ότι στον κινημα-
τογράφο, ιδίως στην Ευρώπη, 
οι γυναίκες σκηνοθέτριες απο-
τελούν μειοψηφία, ενώ είναι 

ακόμα λιγότερες στην διεύθυνση φωτο-
γραφίας. Γυναίκες που μάχονται για το 
όνειρό τους πίσω από την κάμερα του 
ελληνικού και διεθνούς κινηματογρά-
φου σ' έναν, και δεν είναι ο μοναδικός, 
ανδροκρατούμενο χώρο. Γυναίκες που 
τολμούν, συνεργάζονται, δημιουργούν. 
Το αφιέρωμα της Ταινιοθήκης της Ελ-
λάδος «Με τον Φακό των γυναικών» που 
ανοίγει σήμερα, στο πλαίσιο του 12ου 
Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματο-
γράφου, αναδεικνύει σημαντικές διευθύ-
ντριες φωτογραφίας  και τις υποδέχεται 
μαζί με το κοινό στις προβολές ταινιών 
τους και στη συζήτηση  στρογγυλής τρά-
πεζας «Με τον Φακό των γυναικών», 
την Παρασκευή 3 Ιουνίου και ώρα 18:00 
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Η αυλαία του αφιερώματος ανοίγει με 
την Ανιές Γκοντάρ, διευθύντρια φωτο-
γραφίας, συνεργάτιδα της βετεράνου 
σκηνοθέτριας Κλερ Ντενί. Την Ντάρια 
Ντ' Αντόνιο, στενή συνεργάτιδα του 
Πάολο Σορεντίνο, η οποία πριν μερικές 
εβδομάδες απέσπασε το βραβείο καλύ-
τερης φωτογραφίας στα ιταλικά Όσκαρ 
(τα βραβεία David di Donatello). Την 
Μπαμπέτ Μανγκόλτ, συνεργάτιδα της 
Σαντάλ Ακερμάν, μαζί με την οποία δη-
μιούργησαν μια εκδοχή του γυναικείου 
βλέμματος την εποχή των έντονων φε-
μινιστικών διεκδικήσεων.
Την διευθύντρια φωτογραφίας Ολυ-
μπία Μυτιληναίου, στενή συνεργάτιδα 
του Πάνου Χ. Κούτρα (ανάμεσα τους η 
Στρέλλα, Dodo που μόλις προβλήθηκε 
με επιτυχία στις Κάννες). Την Κατερίνα 
Μαραγκουδάκη, την πρώτη διευθύντρια 
φωτογραφίας που βράβευσε το Φεστι-
βάλ Θεσσαλονίκης (1999), αλλά και τη 
νεότερη και ταλαντούχα Χριστίνα Μου-
μούρη, την πρώτη που βράβευσε η Ελ-
ληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (στα 
βραβεία« Ιρις» 2020) και η Ένωση Ελλή-
νων  Κινηματογραφιστών.  
Ευκαιρία να απολαύσουμε ταινίες και να 
συζητήσουμε μαζί τους για την εμπειρία 
τους, τις ίσες ευκαιρίες, τον ευρύτερο 
προβληματισμό για το λεγόμενο «γυναι-
κείο βλέμμα» στον κινηματογράφο της 
εποχής μας. 

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΑΤΑΣΣΑ ΔΟΜΝΑΚΗ 

«Είχα την τύχη να ξεκινήσω το ταξίδι μου στον 
κινηματογράφο πολύ νέα, στη Νάπολη την 
δεκαετία του '90, την εποχή που ήταν ακόμα 
περιθωριακή σε σχέση με το "καθιερωμένο" 

σινεμά». λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η βραβευμένη διευθύντρια φω-
τογραφίας Ντάρια Ντ' Αντόνιο. Όταν τέλειωσε το Λύκειο και 
λίγο πριν αρχίσει σπουδές λογοτεχνίας μπήκε στην παρα-
γωγή. Η τύχη της ήταν ότι στα κινηματογραφικά πλατό της 
Νάπολης επικρατούσε «μια κεφάτη, δημιουργική αναρχία 
με ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους - από το θέατρο 
έως τη μουσική, οι οποίοι αυτοσχεδίαζαν με επιτυχία ακό-
μα και σε ρόλους τεχνικού της κάμερας». Αυτή η αίσθηση 
ότι τα πάντα είναι δυνατά ποτέ δεν την εγκατέλειψε. Ούτε 
όταν κάποια χρόνια αργότερα βρέθηκε στη Ρώμη και συνει-
δητοποίησε ότι τα πάντα ήταν διαφορετικά: «Η μόνη γυναί-
κα κινηματογραφίστρια είχε φύγει στη Γαλλία, υπήρχε μόνο 
μια οπερατέρ, τρεις γυναίκες πρώτοι βοηθοί κι  εγώ ήμουν 
η μοναδική δεύτερη βοηθός. Τίποτε δεν ήταν δεδομένο και 
τίποτε δεν με έκαμψε. Συνέχισα ακάθεκτη την δουλειά με 
το ίδιο πάθος», λέει η  κινηματογραφίστρια στο ΑΠΕ/ΜΠΕ.  
Σύντομα έγινε βοηθός του διευθυντή φωτογραφίας Λούκα 
Μπιγκάζι κι έπειτα άρχισε να κινηματογραφεί διαφημιστικά, 
τηλεοπτικές σειρές και ταινίες για τον κινηματογράφο. 
Δηλώνει ερωτευμένη με τις ιστορίες, το διάβασμα και την 

παρατήρηση. Πιστεύει ότι υπάρχει ως ένα βαθμό συγγένεια 
σε θέματα που είτε γυναίκες είτε  άνδρες τα  προσεγγίζουν με 
μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, αλλά «η ικανότητα να "δεις" δεν 
εξαρτάται από το φύλο». 
Για τη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη της Τέλειας ομορ-
φιάς και της Νιότης, Πάολο Σορεντίνο, και στην διεύθυνση 
φωτογραφίας στο «Το Χέρι του Θεού», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: 
«Γνωρίζω τον Πάολο πολλά χρόνια, δούλεψα στην πρώτη 
του ταινία πριν εικοσιτέσσερα χρόνια σαν βοηθός οπερατέρ 
όπως και στη συνέχεια, σχεδόν σε όλες τις ταινίες του, ως  
χειρίστρια κάμερας. Σίγουρα αυτή η σχέση ήταν πλεονέκτη-
μα στο "Χέρι του Θεού". Στην διάρκεια της προετοιμασίας της 
ταινίας μας είπε κατά τη γνώμη μου κάτι πολύ σημαντικό: 
"Η ταινία είναι προσωπική, μιλά για εμένα αλλά επίσης για 
όλους εσάς και για τη στιγμή  που ερωτευτήκατε τον κινημα-
τογράφο". Για μένα η ταινία ήταν ένα ταξίδι στην νιότη», λέει 
η Ντάρια Ντ' Αντόνιο. 
Κι όταν τη ρωτάμε πώς ερμήνευσε στον φακό το φως της 
Νάπολης και τη μαγεία της εικόνας της απαντά: «Η Νάπο-
λη είναι η πόλη μου, παρόλο που έζησα πολλά χρόνια στη 
Ρώμη. Συνεχίζει να με εκπλήσσει και να μου κόβει την ανά-
σα. Είναι μια πόλη χαοτική, γεμάτη ομορφιά και αντιφάσεις. 
Είναι αδύνατον να  την ερμηνεύσω. Υποκλίνομαι στην δύ-
ναμη της». 


	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5

