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Γιάννενα: Η πολιτιστική 
ατζέντα της εβδομά-
δας (20-27 Ιουνίου)
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ εκδηλώσεις της εβδομάδας 20-27 
Ιουνίου, όπως έχουν ανακοινωθεί (και εκτός απρο-
όπτου).
https://typos-i.gr/article/gianneh-politistikh-
atzenta-ths-ebdomadas

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Τα πανηγύρια 
στο νομό Ιωαννίνων
ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ φέτος επιστρέφουν, η Ήπειρος είναι 
η κατεξοχήν «εστία» τους και αυτός, είναι ένας οδη-
γός των εκδηλώσεων. 
https://typos-i.gr/article/ta-panhgyria-sto-nomo-
iwanninwn

Τετραήμερο εκδηλώσεων 
στον Πλάτανο 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ εκδηλώσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Ο Πλάτανος» Ιωαννίνων από 27 έως 30 Ιουνίου, στην πλατεία 
της συνοικίας του Πλατάνου.
https://typos-i.gr/article/tetrahmero-ekdhlwsewn-ston-
platano

Φεστιβάλ 
Δωδώνης, ετών 6
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ που άνοιξε ξανά το αρχαίο 
θέατρο της Δωδώνης για παραστάσεις αρχαίου 
δράματος, ήταν το καλοκαίρι του 2015 επί υπουρ-
γίας Νίκου Ξυδάκη. Εκείνο το καλοκαίρι, είχαν 
δοθεί συμβολικά δύο παραστάσεις, υπό το φως 
της ημέρας, του έργου του Αισχύλου «Προμηθέας 
Δεσμώτης».
https://typos-i.gr/article/festibal-dwdwnhs-etwn-6
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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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Οι «νέοι» δημόσιοι χώροι
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τα Γιάννενα δεν έχουν αλλάξει 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η 
πόλη είναι η ίδια που ήταν πριν 
από επτά-οκτώ χρόνια.

Μεσολάβησαν όμως και δύο χρόνια 
πανδημίας, που ήρθαν να αναδείξουν 
περισσότερο από πότε τη σημασία του 
δημόσιου χώρου ως κοινού θεμελιώ-
δους αγαθού, ως τόπου αναψυχής, μετά-
βασης στον αστικό ιστό και συμμετοχής 
στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Kαι 
έγινε περισσότερο από ποτέ σαφές ότι 
οι κενοί και αδιαμόρφωτοι χώροι είναι 
απωθητικοί και «νεκροί».
Η δημοτική αρχή Ιωαννίνων «κληρονό-
μησε» κάποιους σχεδιασμούς, σε πρώ-
ιμο ή ώριμο στάδιο, από την προηγού-
μενη δημοτική αρχή για τους δημόσιους 
χώρους. Είθισται, οι σχεδιασμοί αυτοί να 
αποκαλούνται «αναπλάσεις» -ένας όρος 
που, όπως χρησιμοποιήθηκε, κατέληξε 
να υποτιμά την ουσία: Τη δημιουργία 
καλαίσθητων και λειτουργικών χώρων 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των πολιτών στην κάθε περίπτωση –
ανάλογα την τοποθεσία και τον σκοπό 
της ανάπλασης (με ή χωρίς εισαγωγικά). 
Υπάρχουν περιπτώσεις και στα Γιάννενα 
που οι αναπλάσεις λειτούργησαν ικανο-
ποιητικά (π.χ. πεζόδρομοι στο εμπορικό 
κέντρο) κι άλλες που δεν ανταποκρίθη-
καν στις όποιες προσδοκίες.
Σήμερα, στα Γιάννενα, βρίσκονται σε 
εξέλιξη διάφορα έργα διαμόρφωσης 
ή ανάπλασης δημόσιων χώρων. Άλλα 
κατασκευάζονται, άλλα πρόκειται να 
κατασκευαστούν. Ο «Τύπος Ιωαννίνων» 
επιχειρεί έναν απολογισμό… των πιο ση-
μαντικών έργων σε δημόσιους χώρους, 
μερικά από τα οποία άργησαν να ξεκι-
νήσουν. Οι Γιαννιώτες πρόκειται να βι-
ώσουν τους «νέους» αυτούς χώρους σε 
ένα έως... πολλά χρόνια. Τότε θα φανεί 
και στην πράξη, αν η διοίκηση και όσοι 
αποφασίζουν, κατάφεραν να μεταμορ-
φώσουν «νεκρούς» ή υποβαθμισμένους 
δημόσιους χώρους σε «ζωντανούς» 
τόπους για τους πολίτες.

Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας αποτέλεσε μια από πρώ-
τες προτεραιότητες της προηγούμενης δημοτικής αρχής του 
Θωμά Μπέγκα, η οποία προχώρησε το 2017 σε αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό προσχεδίων.
Πάνω… στα πλακάκια της πλατείας Πύρρου δόθηκε μια μεγά-
λη προεκλογική μάχη, με τον νυν δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ να 
εκφράζει την αρνητική του θέση. Μετά από αρκετές πολιτικές 
δικαιολογίες, η δημοτική αρχή προχώρησε σε μια επικαιρο-
ποίηση της μελέτης, που οδήγησε σε επέκταση της υφιστά-
μενης μεταλλικής γέφυρας μέσα στο πάρκο Κ. Μπέγκα με 

ανακατασκευή της καθόδου προς το πάρκο και την προσθήκη 
ενός ανελκυστήρα. Στο ενδιάμεσο είχε χαθεί η ευκαιρία έντα-
ξης του έργου της ανάπλασης της πλατείας στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
Η δημοτική αρχή εξασφάλισε χρηματοδότηση τελικά από το 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Ο διαγωνισμός του έργου έγι-
νε τον Ιανουάριο του 2022. Πριν από έναν μήνα, η Οικονομι-
κή Επιτροπή ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο του έργου, την 
εταιρία «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», με ποσό προσφοράς 3,6 εκατ. 
ευρώ.

Ανάπλαση 
πλατείας Πύρρου 
Χρηματοδότηση: πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης», Προϋ-
πολογισμός: 5,2 εκατ. ευρώ

Διαμόρφωση 
πλατείας Γλυκήδων, 
οδών Ιστορικού 
Προκοπίου, 
Γλυκήδων 
και Σουγδουρή 
στο Κάστρο 
Ιωαννίνων
Χρηματοδότηση: επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 
2014-2020», Προϋπολογι-
σμός: 2,3 εκατ. ευρώ, Κό-
στος σύμβασης: 1,72 εκατ. 
ευρώ (Τεχνική Ανάπτυξη 
ΑΤΕΒΕ), Υπογραφή σύμβα-
σης: 28/1/2022, Συμβατικός 
χρόνος περαίωσης του 
έργου: 540 ημερολογιακές 
ημέρες

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΠΛΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Το έργο αυτό αποτελεί μία από τις πα-
ρεμβάσεις για τη δημιουργία του πάρκου 
πολιτισμού στην περιοχή γύρω από τη 
βορειανατολική ακρόπολη του Κάστρου 
Ιωαννίνων, όπου υπάρχουν πολλά μνη-
μεία. Ένα από αυτά είναι το χαμάμ το 
οποίο αναστηλώνεται ήδη, στο πλαίσιο 
του όλου σχεδιασμού, από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
Τι περιλαμβάνει το έργο:
-Μια σημαντική αλλαγή αφορά την είσοδο 
της οδού Γλυκήδων, από το παραλίμνιο 
μέτωπο, δίπλα από την περιοχή της Κυρά 

Φροσύνης. Η μελέτη προβλέπει τη χρήση 
της δεύτερης εισόδου (που σήμερα αποτε-
λεί είσοδο της αυλής του Δημοτικού Σχο-
λείου) ως είσοδο πεζών. Για τον λόγο αυτόν, 
απομακρύνονται ήδη η πόρτα της αυλής 
του σχολείου και ο μαντρότοιχος (προς το 
Σουφαρί Σεράι) κατά μήκος της οδού.
-Διαμόρφωση-λιθόστρωση της οδού 
Γλυκήδων. Το ίδιο και στην οδό Ιστορι-
κού Προκοπίου που «συναντά» κάθετα τη 
Γλυκήδων και που οδηγεί στην Εβραϊκή 
Συναγωγή. Επί της οδού Ιστορικού Προ-
κοπίου, υπάρχει υπέργειος μετασχηματι-

στής της ΔΕΗ. Ο μετασχηματιστής αυτός 
θα αντικατασταθεί από ημιυπόγειο υπο-
σταθμό της ΔΕΗ σε άλλο σημείο.
-Διαμόρφωση της πλατείας Γλυκήδων. Η 
«πλατεία» αυτή είναι ο αδιαμόρφωτος χώ-
ρος μεταξύ του χαμάμ, της οθωμανικής 
βιβλιοθήκης και του Σουφαρί Σεράι. Θα 
γίνουν λιθόστρωτες διαδρομές και διαδρο-
μές ήπιας μορφής μέσα στον αρχαιολογικό 
χώρο για την ενοποίηση των μνημείων, ενώ 
προβλέπεται ελεύθερος χώρος πρασίνου.
-Διαμόρφωση και λιθόστρωση της οδού 
Σουγδουρή: Η οδός Σουγδουρή αποτε-

λεί τον στενό δρόμο που συναντά κανείς 
όταν μπαίνει στο Κάστρο από την είσοδο 
της λίμνης (με τα σκαλοπάτια). Η οδός 
οδηγεί από τη μια μεριά στην ακρόπολη 
του Ασλάν πασά –μέσω της βυζαντινής 
πύλης- και από την άλλη στην ακρόπολη 
του Ιτς Καλέ. Είναι η οδός που συνδέει επί 
της ουσίας τις δύο ακροπόλεις.
-Υπογειοποίηση των δικτύων χαμηλής 
τάσης.
Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε τον 
Μάρτιο και οι εργασίες βρίσκονται σε εξέ-
λιξη.

Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου: 
Αναβάθμιση δικτύ-
ου εμπορικών οδών 
στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης 
των Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός: 1,26 εκατ. 
ευρώ, Χρηματοδότηση: 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινο-
τομία» (απόφαση ένταξης 
28/06/2019), Κόστος σύμβα-
σης: 685.000 ευρώ (ΤΡΙΠΥΛΟΣ 
ΑΤΕΒΕ), Υπογραφή σύμβασης: 
8/4/2021, Συμβατικός χρόνος 
περαίωσης έργου: 365 ημέρες

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί ένα 
μεγάλο κομμάτι του έργου, ιδίως το νέο 
κυβιλοθόστρωτο της οδού Ανεξαρτησίας 
συνοδεία προμήθειας εξοπλισμού. Για το 
έργο αυτό έχουν γραφεί πολλά, ενώ έχουν 
εκφραστεί και αρκετές ενστάσεις για τον 
τρόπο υλοποίησής του.
Μετά από απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, έχει δοθεί παράταση ολοκλή-
ρωσης του έργου μέχρι τον Αύγουστο του 
2022. Εκτός από την οδό Ανεξαρτησίας, 
περιλαμβάνεται η ανάπλαση της πλα-
τείας Χατζηκώστα, που έχει γίνει ήδη με 
προβληματισμούς να υφίστανται, και του 
αύλειου χώρου του αρχοντικού Πυρσινέλ-
λα, όπως και ο νέος οδοφωτισμός.
Στο ανοικτό κέντρο εμπορίου, εμπλέκεται 
και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, που έχει 
αναλάβει τη διαμόρφωση προσόψεων σε 
ένα μικρό αριθμό κτιρίων όπως και την 
υλοποίηση διαφόρων δράσεων προβολής 
της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η υλο-
ποίηση αυτων των παρεμβάσεων δεν έχει 
προχωρήσει ακόμα.

Διαμορφώσεις-
πεζοδρομήσεις 
στην περιοχή 
Σιαράβα
Προϋπολογισμός: 2,2 εκατ. 
ευρώ, Χρηματοδότηση: 
επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα «Ήπειρος 2014-2020», 
Κόστος σύμβασης: 961.537 
ευρώ (ΜΟΡΦΑ ΑΕ-ΕΛΙΚΑ 
ΑΤΕΕ), Υπογραφή σύμβασης: 
14/1/2021

Το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το καλο-
καίρι του 2019, με τη σύμβαση υλοποίη-
σης να υπογράφεται δυόμισι χρόνια μετά.
Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση στο 
τμήμα του ιστορικού κέντρου που δεν έχει 
τύχει ιδιαίτερης ανάδειξης. Οι εργασίες βρί-
σκονται σε εξέλιξη, με την ανάδοχο εταιρία να 
έχει παρέμβει σε αρκετές οδούς. Σύμφωνα με 
τη μελέτη του Δήμου Ιωανιτών, οι οδοί που 
θα γίνουν πεζόδρομοι, είναι: Κ. Ράπτη, Αε-
τοράχης, Απ. Αρσάκη, πάροδος Απ. Αρσάκη, 
Αγγελικής Κομνηνής, Ψαλίδα, α' πάροδος 
Αετοράχης (στα «Ναυτάκια), β’ πάροδος Αε-
τοράχης, γ’ πάροδος Αετοράχης (αδιέξοδο), τα 
πλατώματα στα «Ναυτάκια», στη «Σκάλα».
Οι οδοί που διαμορφώνονται σε ήπιας κυ-
κλοφορίας, είναι: Ζαλοκώστα, Δημάρχου 
Ιωαννίδου και Άννης Κομνηνής. Περιλαμ-
βάνονται δε και εργασίες συμπλήρωσης 
του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 
όπως και κατασκευής δικτύου υποδομής 
οπτικών ινών. Ο φωτισμός που θα τοπο-
θετηθεί, θα είναι τεχνολογίας LED και θα 
ελέγχεται με σύστημα τηλεδιαχείρισης.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ



Το έργο αυτό, το οποίο εντάχθηκε στο  Πρά-
σινο Ταμείο τον Μάρτιο του 2019, βρίσκεται 
σε εξέλιξη, με την  Οικονομική Επιτροπή να 
έχει δώσει παράταση ολοκλήρωσής του μέ-
χρι τέλη  Ιουλίου. Η εικόνα της περιοχής έχει 
αλλάξει πολύ, με την κοπή των πεύκων  που 
υπήρχαν, χωρίς να έχουν λείψει αντιδράσεις.
Την περίοδο αυτή  γίνονται εργασίες ενοποί-
ησης των πάρκων Λακκωμάτων και Κουρα-
μπά, μπροστά  από το κτίριο όπου στεγάζεται 
σήμερα η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου.
Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών 

φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παρο-
χής αστικών εξυπηρετήσεων
Προϋπολογισμός: 2,5 εκατ. ευρώ, Χρηματο-
δότηση: επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδο-
μές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη»
Ένα φιλόδοξο εγχείρημα που ξεκίνησε από 
την προηγούμενη δημοτική αρχή και το 
οποίο βρίσκεται ακόμα στο αρχικό του στά-
διο. Για την ολοκλήρωση της μελέτης (μετά 
από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που είχε γίνει 
το 2018), χρειάστηκαν πάνω από τρία χρόνια. 

Η Οικονομική Επιτροπή παρέλαβε πριν από 
λίγο καιρό τη μελέτη για τη μετατροπή των 
παλαιών στρατιωτικών φυλακών σε καλλι-
τεχνικό πάρκο. Οι πρώην στρατιωτικές φυ-
λακές βρίσκονται στην παραλίμνια περιοχή, 
ανάμεσα από την Ακτή Μιαούλη και την οδό 
Βογιάννου, καταλαμβάνοντας μια έκταση 22 
στρεμμάτων.
Είναι από τα έργα που θεωρείται σίγουρο ότι 
θα μεταφερθεί για χρηματοδότηση στο νέο 
ΕΣΠΑ (έργο-γέφυρα), καθώς μοιάζει αδύνα-
τη η υλοποίησή του μέχρι τα τέλη του 2023.
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Το πάρκο Πυρσινέλλα είναι ο μεγαλύτερος δημόσιος χώρος των Ιω-
αννίνων. Ένας δημόσιος χώρος που σε μεγάλο βαθμό παραμένει ανα-
ξιοποίητος.
Η δημοτική αρχή Ιωαννίνων κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης του 
έργου, με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ, στο Ταμείο Ανάκαμψης της 
Ε.Ε. Αναμένεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πρότασης που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ανακατασκευή δύο κεντρικών εισόδων 

πάρκου, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, επανασχεδιασμό δικτύου 
διαδρομών, δημιουργία χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευ-
τικών κήπων, πάρκων ζώων συντροφιάς και χώρου στάσης και πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων περιμετρικά της μεγάλης λίμνης, συντήρηση 
και εξωραϊσμό κτιρίων, εξυγίανση των λιμνών του πάρκου κ.λπ.
Παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν αμφισβητήσει πάντως την ου-
σία και το μέγεθος των παρεμβάσεων.

Ανάπλαση πάρκου 
Λακκωμάτων-
Κουραμπά
Χρηματοδότηση: Πράσινο 
Ταμείο, Προϋπολογισμός:  
900.000 ευρώ, Κόστος 
σύμβασης: 505.837 ευρώ 
(ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΤΕ-Λάμπρης  
Ιωάννης), Υπογραφή σύμ-
βασης: 29/1/2021, Συμβατι-
κός χρόνος περαίωσης του  
έργου: 360 ημέρες

Ανάπλαση πάρκου 
Πυρσινέλλα
Πρόταση χρηματοδότησης 
στο Ταμείο Ανάκαμψης: 9 
εκατ. ευρώ
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ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

27 IOΥΝΙΟΥ

Συναυλία Πρωτοψάλτη-Χατζηγιάννη
MΕ «ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ τραγούδια» έρχονται στα Γιάν-
νενα, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, τη Δευτέρα 27 
Ιουνίου, στις 21:30, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο 
Μιχάλης Χατζηγιάννης.
Μαζί τους οι μουσικοί: Θωμάς Κοντογεώργης-πιά-
νο, Σόλωνας Αποστολάκης-Keyboards, Πέτρος 
Βαρθακούρης-Mπάσσο, Παντελής Ντζιάλας-Kι-
θάρες, Σοφία Ευκλείδου-Tσέλο, Δημήτρης Τσό-
λης-Drums, Τάκης Βασιλείου-Kρουστά. Eισιτήρια: 
17 ευρώ στην προπώληση, 15 ευρώ το μειωμένο. 
Προπώληση εισιτηρίων: TicketsIoannina, δισκοπω-
λείο Rock Shop, καταστήματα Public, και viva.gr.

29 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Τα Λυρικά» 
στο αρχοντικό Τζαβέλλα
ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδω-
ράκη συνεχίζει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών.
Την Τετάρτη 29 Ιουνίου, στις 21:00, θα παρουσια-
στούν στο Αρχοντικό Ισμήνης Τζαβέλλα (Ιστορικό 
Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών - Μουσείο Αστικής Κα-
τοικίας 19ου αι.) «Τα Λυρικά» σε ποίηση του Τάσου 
Λειβαδίτη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
Συμμετέχουν: Γεωργία Αναστάση, πιάνο, Ελευθέ-
ριος Καραγιάννης, κλαρινέτο-σαξόφωνο, ενορχή-
στρωση, Αχιλλέας Φρέστας, τραγούδι.
Και πάλι, αποσπάσματα από την ποίηση του Τάσου 
Λειβαδίτη θα διαβάσει ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μω-
υσής Ελισάφ. Αυτή τη φορά όχι μαζί με τη Μαρία 
Στρατσάνη, αλλά με την Τιτίκα Τζάλλα, εκδότρια της 
εφημερίδας «Ηπειρωτικός Αγών».

2 IΟΥΛΙΟΥ

Δημήτρης Υφαντής+
Υπόγεια Ρεύματα στον «Φρόντζο»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υφαντής+Υπόγεια Ρεύματα (οι οποίοι 
έχουν μια προϊστορία συνεργασίας) ανεβαίνουν στη 
σκηνή του υπαίθριου θεάτρου της ΕΗΜ το Σάββατο 
2 Ιουλίου, στις 21:30.
Τη συναυλία διοργανώνει ο Σύλλογος Οικογένειας 
ΚΕΘΕΑ Ήπειρος.
Εισιτήρια: 12 ευρώ, και 10 ευρώ στην προπώ-
ληση. Προπώληση εισιτηρίων: στο περίπτερο 
TicketsIoannina.

Μορικόνε (κι όχι μόνο) από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα

Ένα αφιέρωμα στη μουσική του Έννιο 
Μορικόνε αλλά και άλλων ιταλών 
συνθετών με τίτλο «Morricone and 
more» θα παρουσιάσει η Φιλαρμονική 

Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών, την Πέμπτη 30 
Ιουνίου, στις 21:00, στην αυλή του Μουσείου Αρ-
γυροτεχνίας Ιωαννίνων του Πολιτιστικού Ιδρύμα-
τος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ).
Τη μουσική διεύθυνση θα έχει ο  Δημήτρης Αμπα-
τζής.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία του 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και το Μουσείο 
Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων του ΠΙΟΠ.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα ο Ένιο Μο-
ρικόνε διαμόρφωσε, τη δεκαετία του ’60, τον ήχο 
των σπαγγέτι-γουέστερν, μέσα από τη συνεργασία 
του με τον παιδικό φίλο και συμμαθητή του Σέρ-
τζιο Λεόνε. Συνέθεσε  περισσότερα από 500 σάου-
ντρακ για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, 
πάνω από 100 συνθέσεις κλασικής μουσικής και 
τραγούδια που ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα της 
διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως η Μίνα, η Ρίτα 
Παβόνε, ο Τζίμι Φοντάνα, ο Πολ Άνκα και η Τζόαν 
Μπαέζ. Συνέθεσε μουσική για όλα τα είδη ταινι-
ών – από ταινίες τρόμου μέχρι κωμωδίες – ενώ 
κάποιες από τις συνθέσεις του είναι πιο διάσημες 
από τις ίδιες τις ταινίες στις οποίες ακούστηκαν.
Άφησε πίσω του μία τεράστια μουσική κληρονο-
μιά γράφοντας μεγάλες στιγμές της κινηματογρα-
φικής ιστορίας μέσα από ταινίες όπως «Ο Καλός, 
ο Κακός και ο Άσχημος», «Για Μια Χούφτα Δολά-
ρια», «Κάποτε στη Δύση» και «Κάποτε στην Αμε-
ρική» του Σέρτζιο Λεόνε, «Danger: Diabolik» του 
Μάριο Μπάβα, «Συμμορία των Σικελών» του Ανρί 
Βερνέιγ, «Μέρες Ευτυχίας» του Τέρενς Μάλικ, 
«Αποστολή» του Ρόλαντ Τζόφι, «Οι Αδιάφθοροι» 
του Μπράιαν Ντε Πάλμα, «Ο Επαγγελματίας» του 
Ζορζ Λοτνέρ, «Σινεμά ο Παράδεισος» και «Μαλέ-
να» του Τζουζέπε Τορνατόρε.
Το 2007 τιμήθηκε με Όσκαρ από την Αμερικανι-
κή Ακαδημία Κινηματογράφου για τη συνολική 
προσφορά του στην τέχνη της κινηματογραφικής 
μουσικής. Το 2016 βραβεύτηκε με Όσκαρ για το 
σάουντρακ της ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο, 
«Οι Μισητοί Οκτώ».

Βιβλιοπαρουσίαση: «ΝΑΙ» του Στέφανου Ξενάκη
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ του Στέφανου Ξενάκη «ΝΑΙ» παρουσιάζουν η αλυσίδα βιβλιοπωλείων Nakas Book 
House και οι εκδόσεις Key Books, την Τρίτη 28 Ιουνίου, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλ-
λας» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.
Ο συγγραφέας θα κάνει ομιλία με τίτλο «Δέκα πράγματα που δεν μας έμαθαν».
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ΘΈΆΤΡΟ

29 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Ξεριζωμός» στο Μουσείο Αργυροτεχνίας 

Τη θεατρική παράσταση «Ξεριζωμός» από την 
ερασιτεχνική ομάδα τέχνης «Υφάδι» παρουσι-
άζει την Τετάρτη 29 Ιουνίου, στις 21:00, στον 
υπαίθριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, το 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών.
Βασισμένη σε λογοτεχνικά κείμενα των Στρατή Δούκα, 
Ηλία. Βενέζη, Διδώ Σωτηρίου και σε προσωπικές μαρτυ-
ρίες προσφύγων η παράσταση αναφέρεται στις δύσκολες 

στιγμές από τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τα μικρα-
σιατικά παράλια.
Πρωταγωνιστούν: Σοφία Εξαρχοπούλου, Γιάννης Υφα-
ντής, Μιχαέλα Κουτσομήρου, Αναστασία Τσιριγωτάκη, 
Αναστάσης Θωμάς, Θάνος Υφαντής, Φίλιππος Μανού-
σης, Απόστολος Τζιμοτόλης, Άγγελος Κατσάνος, Κων-
σταντίνος Ντάκος, Φραγκίσκος Τασιούλας, Δημήτρης 
Κυριαζής, Μυρτώ Κίτσιου, Άρης Τασιούλας, Ιωάννα 
Θωμά, Ευτύχιος Υφαντής, Δήμητρα Τσιλίκη.
Θεατρική Προσαρμογή-Σκηνοθεσία: Νικόλαος Τζοβάρας
Σκηνικά: Εβελίνα Τζοβάρα

Κοστούμια: Νικόλαος Τζοβάρας, Νάνσυ Βάτσου, Ειρήνη 
Γκούρα
Ήχος: Θωμάς Νάστος
Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Τζοβάρας
Συντονισμός Παραγωγής: Λεμονιά Θωμά
Trailer-βιντεοσκόπηση: Κώστας Μανταλιάς
Αφίσα: Νικόλαος Τζοβάρας, Γιώργος Τζοβάρας
Η «Ομάδα Τέχνης Υφάδι» προέρχεται από τη θεατρική 
ομάδα του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων που με-
τεξελίχθηκε σε ερασιτεχνική ομάδα τέχνης.
Η είσοδος είναι δωρεάν.

27 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Ντόκτορ Τσέχωφ» από το Τμήμα Ενηλίκων «Ορφέας»
ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ έργο του Νιλ Σάιμον «Ντόκτορ 
Τσέχωφ» ανεβάζει το Τμήμα Ενηλίκων της 
Σχολής Θεάτρου «Ορφέας» στις 27 Ιουνίου, 
στις 21:00, στο Καμπέρειο Θέατρο.
Σκηνοθετούν: Ναταλία Μίγδου και Χρήστος 
Χρήστου.
Στο έργο αυτό συνομιλούν δύο εποχές, δύο 
συγγραφείς, δύο αιώνες, δύο χώρες. Μολα-
ταύτα, ο Σάιμον δεν συνομιλεί με τον Τσέχωφ 
του Γλάρου, του Θείου Βάνια και του Βυσσινό-
κηπου αλλά με τον άνθρωπο που έγραψε, στα 

πρώτα του συγγραφικά βήματα, χιουμοριστικά 
άρθρα για τις εφημερίδες της εποχής του.
Πρωταγωνιστούν: Έλφη Ασλάνη, Γιάννης 
Βρέλλης, Μαίρη Γείτονα, Νένα Εξάρχου, 
Σέβη Ευθυμίου, Βάσω Ζησίδη, Γεωργία Κασ-
σάρα, Γωγώ Μπαμπασίδου, Γωγώ Μπούρη, 
Άρια Κουρτέση, Ηλίας Νούσης, Σωτήρης 
Παππάς, Θανάσης Σαμαράς, Διαμαντής 
Σερασλής, Σίσσυ Σκαλτσογιάννη, Μιχάλης 
Τσιάνος
Μουσική επιμέλεια: Απόστολος Τζίμας.

28 IOΥΝΙΟΥ

Δον Κιχώτης από τις «Μαγικές Σβούρες»
ΤΟ ΕΡΓΟ του Θερβάντες «Δον Κιχώτης» διασκευάζεται από τις 
«Μαγικές Σβούρες», σε σκηνοθεσία Δ. Αδάμη, και έρχεται και στα 
Γιάννενα, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ στις 28 Ιουνίου, στις 21:00.
Παίζουν: Δημήτρης Σταμούλης, Τάσος Ράπτης, Μαριλίζα Χρονέα, 
Πασχάλης Μερμιγκάκης, Έλενα Πελαγία, Χαρά Νικολάου.
Εισιτήρια: 12 ευρώ στο ταμείο, 10 ευρώ στην προπώληση, 8 ευρώ 
μειωμένο. Προπώληση: viva.gr και περίπτερο TicketsIoannina.
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ΘΈΆΤΡΟ

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 

«Να σου πω μια ιστορία» 
του Μπουκάι στην ΕΗΜ

30 IOΥΝΙΟΥ

«Συμπέθεροι από τα Τίρανα» και στα Γιάννενα

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ παράσταση «Να σου πω μια 
ιστορία» έρχεται στα Γιάννενα, στο υπαίθριο 
θέατρο της ΕΗΜ, την Τετάρτη 29 Ιουνίου.
Το πολυαναγνωσμένο έργο του συγγραφέα και 
ψυχοθεραπευτή Χόρχε Μπουκάι, μεταφέρεται 
στη σκηνή, σε μια παράσταση-εμπειρία, αφού 
ο θεατής είναι μέρος μιας απρόσμενης συνε-
δρίας, όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.
Σκηνοθετεί ο Δημήτρης Πλειώνης. Παίζουν: 
Μαλαματένια Γκότση, Στέλιος Ξανθουδάκης, 
Δώρα Χουρσανίδου και Δημήτρης Πλειώνης.
Η διάρκεια της παράστασης είναι 75 λεπτά. 
Εισιτήρια από 12 ευρώ.
Προπώληση: στο Ticketsioannina και στο viva.
gr.
Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 21:30.

Το θεατρικό έργο των Παπαθανασίου-Ρέππα δεν χρει-
άζεται πολλές συστάσεις. Η παράσταση θα ανέβει και 
στα Γιάννενα, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, στις 30 
Ιουνίου, στις 21:30.

Σκηνοθετεί ο Σταύρος Καραγιάννης. Παίζουν: Ελισάβετ Κων-
σταντινίδου, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βασίλης Κούκουρας, 
Σοφία Παυλίδου, Κώστας Καζάκας, Νατάσα Κοτσοβού, Χριστί-
να Πετρολέκα, Ντανιέλ Νούρκα και ο Πάνος Σταθακόπουλος
Το έργο:
Η Πένη και ο Λυκούργος είναι ένα ευκατάστατο ζευγάρι το 
οποίο ζει σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη της κεντρικής Ελ-
λάδας. Έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Λίζα, η οποία σπουδάζει 
στο Λονδίνο. Όλα τους τα προβλήματα μοιάζουν να είναι λυ-
μένα ζώντας στο περιβάλλον της νεοπλουτίστικης πολυτέλει-
ας και το όνειρό τους είναι ένα: να δουν την μοναχοκόρη τους 
αποκατεστημένη με έναν καλό γαμπρό! 
Σχεδόν δίπλα από το σπίτι τους μένει η Πωλίνα, η αδερφή της 
Πένης και ο άντρας της, ο Βασίλης, σε αντίστοιχα εύπορο πε-
ριβάλλον. Λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, η Λίζα έρχεται από 
το Λονδίνο με το αγόρι της, ένα νεαρό φοιτητή, τον Άλφερντ, 
τον οποίο γνώρισε στο Λονδίνο. Οι γονείς της Λίζας αλλά και οι 
θείοι της ενθουσιάζονται όταν γνωρίζουν τον όμορφο και ευγε-
νικό νεαρό.  Γρήγορα, όμως, θα πέσουν από τα σύννεφα όταν 
θα μάθουν ότι ο Άλφερντ δεν είναι Άγγλος, αλλά Αλβανός!
Εισιτήριο: 20 ευρώ, 15 ευρώ το μειωμένο. Προπώληση εισιτη-
ρίων: στο περίπτερο Ticketsioannina και στο viva.gr.

28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Ο ουρανός 
κατακόκκινος» 
από το Θέατρο 
Actina
ΕΏΣ 6 ΙΟΎΛΙΟΎ, 
κάθε Τρίτη και 
Τετάρτη, στις 21:15, 
στην αυλή του Arte 
Povera στο Κάστρο 
των Ιωαννίνων, θα 
ανεβαίνει ο μονό-
λογος της Λούλας 
Αναγνωστάκη «Ο 
ουρανός κατακόκκι-
νος», σε σκηνοθεσία 
Αθηνάς Τσικνιά και 
ερμηνεία της Ελένης 
Καμποσιώρη.
Εισιτήριο: 5 ευρώ. 
Κρατήσεις/πληροφο-
ρίες: 6974865401.
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ΙΖΑΜΠΈΛΑ ΡΟΣΈΛΙΝΙ 

Γιορτάζοντας τα 70 χρόνια της, 
με σεβασμό στις ρίζες της

Είναι καρπός ενός μεγάλου έρωτα, απ’ αυτούς 
που δημιουργούν θρυλικές ιστορίες, αλλά και 
σπανίως μακροημερεύουν. Η Ιζαμπέλα Ροσε-
λίνι, είχε γονείς που πέρασαν στο πάνθεο της 
κινηματογραφικής ιστορίας και αποτελούν εμ-
βληματικές προσωπικότητες για το χώρο του 
θεάματος και της τέχνης. Μητέρα της, η πε-
ρίφημη σταρ και κορυφαία ηθοποιός Ίνγκριντ 
Μπέργκμαν και πατέρας της, ο Ρομπέρτο Ρο-
σελίνι, ο εκ των γεννητόρων του ιταλικού «νε-
ορεαλισμού», που επηρέασε τον παγκόσμιο 
κινηματογράφο και συγκίνησε εκατομμύρια 
θεατές σε όλο τον κόσμο, με τις ιδιαίτερες 
ταινίες του.
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι, αυτές τις μέρες γιορτά-
ζει τα 70 χρόνια της. Δεν είναι πλέον το ερω-
τικό σύμβολο, με τα μοναδικά χαρακτηριστικά 
της μητέρας της, το μοντέλο που αναστάτω-
σε εκατομμύρια άνδρες κι έγινε πρότυπο για 
ακόμη περισσότερες γυναίκες, η πρωταγω-
νίστρια του «Μπλε Βελούδου», η σύζυγος του 
Μάρτιν Σκορσέζε και σύντροφος του μετέπειτα 
μεγάλου έρωτά της, Ντέιβιντ Λιντς. Είναι μία 
ηλικιωμένη γοητευτική γυναίκα, που έβαλε κά-
ποια κιλά, αλλά παραμένει ακτινοβολούσα και 
κυρίως προσγειωμένη στο έδαφος, έχοντας 
πλήρη συνείδηση για το βάρος τής καταγωγής 
της και την πορεία της στο κινηματογραφικό 
στερέωμα.
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Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι γεννήθη-
κε στις 18 Ιουνίου του 1952 
στη Ρώμη. Όλα όμως ξεκίνη-
σαν πολύ πριν, όταν η Ίνγκριντ 

Μπέργκμαν είδε τις αριστουργηματικές 
ταινίες του Ρομπέρτο Ροσελίνι «Ρώμη, 
Ανοχύρωτη Πολη» και «Paisan» κι ενώ 
είναι η πιο περιζήτητη ηθοποιός στο Χό-
λιγουντ θα τα εγκαταλείψει όλα για να 
ταξιδέψει στην Ιταλία για να γνωριστεί με 
τον μεγάλο Ιταλό σκηνοθέτη και να δου-
λέψει μαζί του. Είχε προηγηθεί ένα γράμ-
μα προς τον Ροσελίνι το 1948, στο οποίο 
τον ρωτούσε αν χρειαζόταν μία Σουηδέζα 
ηθοποιό, ενώ άφηνε κι ένα ερωτικό υπο-
νοούμενο γράφοντας ότι από ιταλικά ξέ-
ρει μόνο το «ti ammo». Ο Ροσελίνι, μην 
μπορώντας να αντισταθεί στη γοητεία 
της, θα εγκαταλείψει τη σύντροφό του 
και διάσημη ηθοποιό της εποχής Άννα 
Μανιάνι, φημισμένη για τις εκρηκτικές 
ερμηνείες της και τον ακόμη πιο εκρηκτι-
κό χαρακτήρα της και θα ταξιδέψει στη 
Νέα Υόρκη. Ο Ροσελίνι θα της προτείνει 
να παίξει στο περίφημο δράμα «Στρόμπο-
λι», το οποίο θα γυριζόταν στο ηφαίστειο 
της Σικελίας. Η γνωριμία τους θα εξελι-
χθεί σε παθιασμένη ερωτική σχέση παρό-
τι η Μπέργκμαν ήταν παντρεμένη και είχε 
μια κόρη.

Η ΜΗΤΈΡΑ ΛΈΊΠΈΊ ΓΊΑ ΔΟΥΛΈΊΈΣ...

Λίγο μετά η Μπέργκμαν θα γεννήσει την 
Ιζαμπέλα. Οι γονείς της θα χωρίσουν το 
1957 και η Ίνγκριντ θα γυρίσει στο Χό-
λιγουντ που την περιμένει με ανοιχτές 
αγκάλες. Η σχέσεις μητέρας/κόρης δεν 
ήταν φυσιολογικές. Η μητέρα της ήταν 
τόσο πολύ απασχολημένη από τα γυρί-
σματα στα κινηματογραφικά στούντιο, 
που όπως είχε πει η Ιζαμπέλα, «πιο εύ-
κολα έβρισκες τα χρήματα για την "Καζα-
μπλάνκα" παρά την Μπέργκμαν». Άλλω-
στε, τον περισσότερο καιρό τον πέρασαν 
μαζί όταν η μητέρα της αρρώστησε και 
πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια της 
ζωής της, να ταλαιπωρείται από τον καρ-
κίνο.

ΠΈΡΊΖΗΤΗΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ

Παρά ταύτα, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι τη 
δεκαετία του ‘70 θα βρει τον δρόμο της 
και αφού πρώτα, εκμεταλλευόμενη την 
ομορφιά της και την κορμοστασιά της, 
που είχε πάρει από τη μητέρα της, όπως 
και την βελούδινη επιδερμίδα της, θα 
κάνει μια καριέρα ως μοντέλο μεγάλων 
οίκων μόδας και καλλυντικών. Ταυτό-
χρονα θα ξεκινήσει να κάνει και κάποιες 
εμφανίσεις στον κινηματογράφο, με ση-
μαντικότερη, εκείνη στο δραματικό φιλμ 
του Τέιλορ Χάκφροντ «Λευκές Νύχτες» 
παίζοντας δίπλα στο ιερό τέρας του χορού 
Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ.

ΜΈΡΟΣ ΜΊΑΣ ΑΡΧΑΊΑΣ ΓΈΝΊΑΣ

Τα τελευταία χρόνια παίζει κατά κύριο 
λόγο δεύτερους ρόλους, όπως στο σχετι-
κά πρόσφατο «Άνθρωπος Αντίγραφο» του 
Ντενίς Βιλνέβ. Με χιούμορ, ωριμότητα 
και ανακαλύπτοντας άλλα ενδιαφέροντα, 
θα αντιμετωπίσει τον παραμερισμό της σε 
μικρούς ρόλους. Παραδέχεται ότι μία ηλι-
κιωμένη δύσκολα πρωταγωνιστεί πλέον, 

γι’ αυτό προτιμά να γράφει, να κάνει άλλα 
ενδιαφέροντα πράγματα.
Δεν κρύβει όμως και μια μικρή πίκρα για 
την εξέλιξη των πραγμάτων, καθώς όπως 
εκτιμά, στην Αμερική οι παραγωγοί προ-
τιμούν ηθοποιούς με πολλούς οπαδούς 
στα κοινωνικά δίκτυα και όλα αυτά τα 
εφήμερα έως και ανόητα. Βλέποντας νε-
αρές ηθοποιούς, χωρίς τίποτα το ιδιαίτε-
ρο, να έχουν 30 εκατομμύρια ακολούθους, 

σηκώνει τα χέρια ψηλά, καθώς η ίδια 
περιορίζεται σε 300.000. Πάντως, όπως 
δηλώνει δεν προτίθεται να γδυθεί για να 
ανεβάσει τους ακολούθους της, κοιτώ-
ντας με σεβασμό τις ρίζες της. Όπως είπε 
και στην Republica πριν ένα χρόνο «εγώ 
είμαι μέρος μιας αρχαίας γενιάς, όπως 
μου φαινόταν κι εμένα ο πατέρας μου 
όταν ήμουν μικρή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ρόλος της ζωής της
Το 1979, θα γνωριστεί και θα παντρευτεί τον μετέπει-
τα διάσημο σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, με τον οποίο 
θα χωρίσουν το 1982, καθώς τότε ο Ιταλοαμερικάνος 
σκηνοθέτης υπέφερε από ψυχολογικά προβλήματα, 
έχοντας σοβαρές ψυχολογικές μεταπτώσεις. Το 1986, θα 
γνωριστεί τον Ντέιβιντ Λιντς. Η συνάντησή τους θα γίνει 
στο δοκιμαστικό που θα κάνει ο Αμερικάνος σκηνοθέτης 
για το κλασικό πλέον φιλμ «Μπλε Βελούδο» αναζητώντας 
την πρωταγωνίστριά του. Το περίεργο είναι ότι ο Λιντς την 
επέλεξε γιατί του θύμιζε πολύ την ηθοποιό των ασπρό-
μαυρων ταινιών Ίνγκριντ Μπέργκμαν, χωρίς, ωστόσο, να 
γνωρίζει ότι είναι κόρη της! Ο έρωτάς τους, όμως, θα έχει 
κι αυτός άσχημη κατάληξη, καθώς ο Λιντς ήταν υπερβο-
λικά ιδιότροπος. Έτσι, το 1981 με ένα τηλεφώνημα στην 
Ιζαμπέλα, που ήταν στη Ρωσία, θα της ανακοινώσει την 
απόφασή του για τον χωρισμό τους. Η Ροσελίνι, που τον 
υπεραγαπούσε και ανεχόταν τις ιδιοτροπίες του, μετά 

από χρόνια αποκάλυψε ότι ο λόγος του τέλους ήταν μια η 
ερωτική σχέση που είχε συνάψει με άλλη γυναίκα ο Λιντς.
Ωστόσο, ο εκκεντρικός σκηνοθέτης θα προλάβει να της 
χαρίσει την πιο σπουδαία στιγμή της στον κινηματογρά-
φο, δίνοντάς της τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάσημη 
ταινία «Μπλε Βελούδο», υποδυόμενη μια τραγουδίστρια 
που την κακοποιούσε σεξουαλικά ο σαδιστής εραστής 
της, ο εξαιρετικός Ντένις Χόπερ. Ακόμη έπαιζαν οι Κάιλ 
ΜακΛάχλαν, Λόρα Ντερν και Ντιν Στόκγουελ.
Οι κριτικοί θα υποδεχτούν τη Ροσελίνι με ύμνους, όπως 
ομολογουμένως και την ταινία και την ερμηνεία του 
Χόπερ. Παρότι η αίγλη της θα εκτοξευθεί, η συνέχεια δεν 
θα είναι το ίδιο εντυπωσιακή. Θα παίξει σε κάποιες ται-
νίες, αρκετές απ’ τις οποίες είχαν το ενδιαφέρον τους, 
όπως «Αθώος» με τον Άντονι Χόπκινς, «Αθάνατη Αγαπη-
μένη», με τον Γκάρι Όλντμαν (ακόμη μία ερωτική σχέση 
που θα κρατήσει τρία χρόνια), «Γουάιατ Έρπ» κ.λπ.

Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Ντένις Χόπερ και Ντιν Στόκγουελ στην ταινία «Μπλε Βελούδο»
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Την ψυχή τους στον διάβολο
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Μαρέν Λεντέν είναι ένας ενδια-
φέρων γενικά τύπος από τη Γαλ-
λία. 47 χρονών, σπουδαγμένος, 
παραιτήθηκε στα 32 του από 

τη France Telecom εξαιτίας της επιδεί-
νωσης των εργασιακών συνθηκών και 
αποφάσισε να γίνει ένας από τους καλύ-
τερους εκπροσώπους του γαλλικού νέ-
ο-νουάρ κύματος.
Το «Την ψυχή τους στο διάβολο» είναι 
το βιβλίο που ακολουθεί την «αποκάλυ-
ψη» του «Σε χαιρετώ, αδερφέ μου» και 
ασχολείται με το lobbying. Όχι το αθώο 
lobbying (δεν υπάρχει…) αλλά με το κο-
ρυφαίο του είδους, την υπερτριακονταε-
τή «μάχη» των καπνοβιομηχανιών με τις 
απαγορεύσεις και τους περιορισμούς και 
το υπόβαθρό της.
Το βιβλίο του Λεντέν έχει αγχωτικό ρυθ-
μό. Δεν είναι η ράθυμη διήγηση του 
Τάιμπο ΙΙ, με τις κορυφώσεις, αλλά διη-
γείται σε ρυθμό πολυβόλου, φτάνοντας 
στην «άκρη του γκρεμού» τους αναγνώ-
στες-τριες. 
Κεντρικά του πρόσωπα είναι ένας λομπί-
στας, από αυτούς που υπάρχουν χιλιάδες 
για να μεσολαβούν ανάμεσα στο κεφά-
λαιο και την εξουσία, ενώ τα τελευταία 
χρόνια μπορείτε να τους βρείτε και σε 
θέσεις εξουσίας κατευθείαν, για να μην 
χάνεται χρόνος με τις μεσολαβήσεις. Εί-
ναι επίσης ένας αστυνομικός (αλλιώς τι 
νουάρ θα ήταν), με διάφορες αδυναμίες, 
όχι όμως εκείνες που θα τον βάλουν στο 
κάδρο των πιθανών για προσέγγιση.
Αν το διαβάσετε, δώστε μια ευκαιρία και 
στο προηγούμενο, το «Σε χαιρετώ, αδερ-
φέ μου».

ΤΗΝ ΨΎΧΗ ΤΟΎΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ
ΜΑΡΕΝ ΛΕΝΤΕΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΥΚΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΥ

Το βιβλίο του Λεντέν έχει αγχωτικό ρυθμό. Δεν είναι 
η ράθυμη διήγηση του Τάιμπο ΙΙ, με τις κορυφώσεις, 
αλλά διηγείται σε ρυθμό πολυβόλου, φτάνοντας 
στην «άκρη του γκρεμού» τους αναγνώστες-τριες. 
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1978 οι Foreigner ήταν έξι και με το 
ζόρι πατούσαν τα 30, οι περισσότεροι 
εξ αυτών. Τότε, ήταν μια εποχή που το 
AOR, το «album-oriented rock» δηλαδή, 

έπαιρνε όλο και περισσότερο χώρο στα αμερικά-
νικα ραδιόφωνα.
Το Double Vision που βγήκε στις 20 Ιουνίου, 
ήταν μια από τις καλύτερες εκφάνσεις του, από 
μια μπάντα που μέχρι τουλάχιστον τα 4 πρώτα 
της άλμπουμ «κοιτούσε στα μάτια» κάθε «σοβα-
ρό» εκπρόσωπο του hard rock.
Το Double Vision ήταν το δεύτερο άλμπουμ και 

πιο εμπορικό από το πρώτο. Ο Μικ Τζόουνς, κι-
θαρίστας και φυσικός αρχηγός της μπάντας, είναι 
από εκείνους που έχουν τη συνταγή για τα «αιχ-
μαλωτιστικά riffs» και σε ένα βαθμό, τη χρησιμο-
ποίησε στο Double Vision.
O δίσκος δεν ήταν κανένα αριστούργημα. Ήταν 
όμως πάνω από το μέσο όρο, για μια μπάντα που 
έγραφε κυρίως «εμπορικό ροκ» (ο,τι και να σή-
μαινε τότε αυτό), το οποίο εύκολα οι ψαγμένοι 
κριτικοί έθαβαν στα άρθρα τους.
Οι Foreigner όμως δεν ήταν τυχαίοι. Πλην του 
Τζόουνς, υπήρχε ο Ίαν μακ Ντόναλντ που μοίρα-
ζε τη μουσική του ύπαρξη μεταξύ King Crimson 
και διαφόρων προσωπικών πρότζεκτ και μέχρι το 

θάνατό του, τον περασμένο Φεβρουάριο, υπήρξε 
ένας από τους σημαντικότερους άγγλους μουσι-
κούς. Επίσης, υπήρχε ο Λου Γκραμ(άτικο), ένας 
από τους πιο χαρακτηριστικούς ερμηνευτές του 
FM Rock, μαζί με τον Τζο Πέρι των Journey (τότε).
Όσο για τα κομμάτια, το ομώνυμο είναι δεσπό-
ζον, ωστόσο τουλάχιστον τα άλλα δύο σινγκλ Hot 
Blooded και Blue Morning, Blue Day, καθώς και 
το οργανικό Tramontane δίνουν τη γενική εικόνα. 
Λείπει ένας «δυναμίτης» όπως το Long, Long Way 
from Home –από τον πρώτο δίσκο- αλλά και η 
ραφιναρισμένη εκδοχή των σούπερ επιτυχιών που 
θα έρθει με το «4», το τέταρτο άλμπουμ τους (αυτό 
ντε, που περιμένουν ένα κορίτσι σαν εσένα κ.λπ.).

Όταν οι Foreigner 
τα είδαν… διπλά
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Φέτος, η ομαδάρα του Wire (Πελε-
κάνος, Σάιμον κ.λπ.), αποφάσι-
σε να επιστρέψει στον τόπο του 
εγκλήματος, κυριολεκτικά όμως.

Είκοσι χρόνια μετά την τηλεοπτική εποποιία 
του Wire, επέστρεψαν στην Βαλτιμόρη για να 
ασχοληθούν πάλι με αστυνομικά ζητήματα. 
Για την ακρίβεια, να ασχοληθούν με μπά-
τσους.
Το 2017, οκτώ μέλη της GTTF, μιας ειδικής 
ομάδας «αναζήτησης όπλων» που είχε ήδη 
μια δεκαετία λειτουργίας, οδηγήθηκαν στο 
δικαστήριο με κατηγορίες για απάτες, λη-
στείες, εκβιασμούς κ.α.
Το 2021, ο ρεπόρτερ της Baltimore Sun Τζά-
στιν Φέντον έγραψε το βιβλίο των γεγονότων 
και το Wire team δεν έχασε χρόνο.
Τι έφτιαξαν όμως αυτή τη φορά;
Δεν έκαναν τη συνέχεια του Wire, ευτυχώς. 
Παρότι αρκετός κόσμος (βασικά ο θεούλης 
Τζέιμι Χέκτορ) είναι κοινό σημείο αναφο-
ράς, το Wire παραμένει στη μοναχική πρώτη 
θέση των τηλεοπτικών σειρών. 
Δεν επανέλαβαν τους εαυτούς τους. Πώς 
άλλωστε να συμβεί αυτό με μια ομάδα που 
τα τελευταία χρόνια έχει αναμειχθεί μεταξύ 
άλλων σε μια σειρά για την Ορλεάνη και τη 
μουσική της, στο στόρι της «κόκκινης πιά-
τσας» της Νέας Υόρκης και σε ένα εναλλα-
κτικό σενάριο του Β’ Παγκοσμίου (κατά σει-
ρά: Treme, Deuce, Plot Against America);
Αυτή τη φορά οι Σάιμον-Πελεκάνος ξαναμι-

λάνε με το αξάν της Βαλτιμόρης για να πούνε 
μια αληθινή ιστορία, δυστυχώς τόσο οικεία 
στις ΗΠΑ, αλλά και σε πολλές ακόμα χώρες.
Στη φάση της ιστορίας που τα κράτη αναζη-
τούν «εσωτερικούς εχθρούς» και κρίνουν ότι 
χρειάζονται περισσότερο την καταστολή από 
ό,τιδήποτε άλλο, η GTTF ήταν ένα φυσικό 
επακόλουθο. Με ηγέτη τον πιο αδίστακτο, 
αλλά ταυτόχρονα και πιο ικανό, η αστυνο-
μική ομάδα χρησιμοποίησε πολλές από τις 
πρακτικές που συχνά-πυκνά καταγγέλλονται. 
Πήγε ένα βήμα παραπάνω, ληστεύοντας επί 
τόπου πολίτες, ποινικά επιλήψιμους και μη, 
διαγράφοντας όλες τις αποστάσεις και δια-
κρίσεις μεταξύ εξουσιών.
Το ενδιαφέρον όμως της σειράς, δεν είναι 
μόνο εκεί. Με ένα πολύπλευρο τρόπο οι δη-
μιουργοί προσεγγίζουν τους χαρακτήρες που, 
θυμηθείτε, οι περισσότεροι είναι αληθινοί 
(σε αντίθεση με άλλες σειρές που έχουν φτιά-
ξει οι ίδιοι) και φτιάχνουν ανατριχιαστικές 
αναλογίες. Αν πιστεύετε ότι κάποια από τα 
επιχειρήματα των αστυνομικών και των πο-
λιτικών τους προϊσταμένων τα έχετε ακού-
σει ξανά, στην πραγματικότητα, καλώς το 
πιστεύετε, γιατί τα έχετε ακούσει. Και στην 
Ελλάδα…
Το We own this city, μακριά από «στρογγυ-
λεμένες αντικειμενικότητες» παρουσιάζει 
όλες τις πλευρές του δράματος, κάποιες από 
τις οποίες είναι συγκλονιστικές. Η ποσότητα 
μαστοριάς είναι τέτοια, που ακόμα μια σειρά 
των Σάιμον-Πελεκάνος και σια, μπορεί να 
μνημονεύεται ως τηλεοπτικό πολιτισμικό 
κεφάλαιο. Δείτε την.

WE OWN THIS CITY

Μια αληθινή 
ιστορία 
αστυνομικής 
καθημερινότητας
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