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Φανάρια με χρονόμε-
τρο και στα Γιάννενα
ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ μέρες, σε αρκετά σημεία των Ιωαν-
νίνων έχουν τοποθετηθεί φανάρια με χρονόμετρο 
για τους πεζούς. Εδώ και λίγες μέρες, σε αρκετά 
σημεία των Ιωαννίνων έχουν τοποθετηθεί φανάρια 
με χρονόμετρο για τους πεζούς.
https://typos-i.gr/article/fanaria-me-xronometro-
kai-sta-giannena

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Οι βάσεις στο Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων
ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ πτώση στις βάσεις των Ιωαν-
νίνων καταγράφουν φέτος η Αρχιτεκτονική και η 
Ψυχολογία, ακολουθούμενες από το Παιδαγωγικό 
Δημοτικής και το ΒΕΤ. Αντίστροφη κίνηση κάνουν 
το Μαθηματικό, με σχεδόν 3.000 μόρια άνοδο, η 
Μηχανικών Η/Υ και το Φυσικό.
https://typos-i.gr/article/oi-baseis-sto-
panepisthmio-iwanninwn22

Σχεδόν 1.000 κενές θέσεις 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ Βάση Εισαγωγής που φέτος ήταν ανεβασμένη στα 
περισσότερα τμήματα (κατ’ επιλογήν τους…) άφησε πολλές κενές 
θέσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/sxedon-1000-kenes-8eseis-sto-
panepisthmio-iwanninwn

Βάλια Κάλντα: 
Και ήρθε η βροχή
Η ΦΩΤΙΑ στη Βάλια Κάλντα, στον εθνικό δρυμό 
της Πίνδου, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών, καίει εδώ και μια εβδομάδα, σε δύσβατη 
περιοχή.
https://typos-i.gr/article/balia-kalnta-kai-hr8e-h-
broxh
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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


4|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η απόφαση της δημοτικής αρχής 
Ιωαννίνων για την αξιοποίηση 
του κτιρίου του παλιού Πανεπι-
στημίου, στην οδό Δομπόλη, ως 

διοικητικού κέντρου, δηλαδή Δημαρχεί-
ου, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με την 
εξοικονόμηση πόρων, δεδομένου ότι για τις 
περισσότερες δημοτικές υπηρεσίες μισθώ-
νονται κτίρια σε διάφορα σημεία της πόλης.
Πρόσφατα, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής 
Ελισάφ, στην προσπάθειά του να πείσει για 
την αναγκαιότητα ενός νέου Δημαρχείου, 
επικαλέστηκε την καταβολή εκ μέρους του 
Δήμου ενοικίων άνω των 500.000 ευρώ 
για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών σε 
διάφορα σημεία της πόλης. «Ο κ. Μπέγκας 
συμφωνεί πιθανόν με τη διάθεση άνω των 
500.000 ευρώ όσο είναι το ύψος των ενοικί-
ων…» είπε, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο 
στα σοβαρά ερωτήματα που είχε ο επικεφα-
λής της παράταξης «Ενότητα Πολιτών» Θω-
μάς Μπέγκας για την αξιοποίηση του παλιού 
Πανεπιστημίου.
Ο Δήμος Ιωαννιτών και τα νομικά του πρό-
σωπα καταβάλλουν ετησίως μισθώματα 
που φτάνουν περίπου στα 600.000 ευρώ. Με 
αυτά τα μισθώματα καλύπτονται οι ανάγκες 
υπηρεσιών, όπως των τεχνικών και των οι-
κονομικών, της ΔΕΥΑΙ, των ΚΑΠΗ, κάποιων 
σχολείων (όπως Μουσικό Σχολείο και 5ο Λύ-
κειο), των ΚΑΠΗ, των γραφείων των παρα-
τάξεων, της Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.

Η μόνη μεγάλη υπηρεσία που έχει δικό της 
«σπίτι», είναι επί της ουσίας η Πολεοδομία 
Ιωαννίνων, η οποία τα τελευταία χρόνια 
στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Παμβώτι-
δας, στον Κατσικά, με την πρώην «κατοικία» 
της παρεμπιπτόντως, μια πολυκατοικία του 
Κληροδοτήματος Ελ. Ζωγράφου στην οδό 
Κωλέττη, να παραμένει αναξιοποίητη.
Ο Δήμος Ιωαννιτών για τις δικές του υπη-
ρεσίες (όχι των νομικών προσώπων του ή 
των επιχειρήσεων) πληρώνει κατ’ εκτίμηση 
250.000 ευρώ ετησίως. Από τα 250.000 αυτά 
ευρώ, περίπου 40.000 ευρώ αφορούν ενοίκια 
ακινήτων που ανήκουν στα Κληροδοτήμα-
τα του Δήμου, όπως είναι το Κληροδότη-
μα Ελευθ. Μπάρκα, στο οποίο στεγάζεται 
η Διεύθυνση Πρόνοιας, ή το Κληροδότημα 
Ισμήνης Τζαβέλλα, όπου έχει μεταφερθεί το 
Ιστορικό Αρχείο του Δήμου. Πρόκειται δηλα-
δή για μια εκ των έσω αξιοποίηση της δημο-
τικής περιουσίας.
Από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, η ΔΕΥΑΙ 
και ο ΟΚΠΑΠΑ ξοδεύουν αρκετά για ενοίκια. 
Η στέγαση της ΔΕΥΑΙ στη Ριζάρειο Πολιτεία 
κοστίζει ετησίως 48.000 ευρώ – συν 4000 τον 
χρόνο για το ταμείο στην οδό Αβέρωφ που 
καταβάλλεται στο Κληροδότημα Ελ. Ζωγρά-
φου.
Ο ΟΚΠΑΠΑ (Οργανισμός Κοινωνικής Προ-
στασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής 
Αγωγής) από την άλλη, χρειάζεται για μί-
σθωση ακινήτων 250.000 ευρώ τον χρόνο. 
Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται μεταξύ 
άλλων η ενοικίαση ακινήτων για τη στέγα-

ση 11 ΚΑΠΗ σε όλο τον Δήμο, 4 παιδικών 
σταθμών, του κοινωνικού παντοπωλείου και 
άλλων απαραίτητων κοινωνικών δομών. Για 
τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης στην 
οδό Αβέρωφ, ο ΟΚΠΑΠΑ καταβάλλει ετήσιο 
μίσθωμα 34.000 ευρώ.
Η δημοτική αρχή Ιωαννίνων δεν έχει ξεκα-
θαρίσει ποιες υπηρεσίες σχεδιάζει να μετα-
φέρει στο κτίριο του παλιού Πανεπιστημίου 
στην οδό Δομπόλη. Ούτε έχει κάνει κάποια 
αναφορά στο πόσες υπηρεσίες «χωράνε» στο 
κτίριο. Οπότε το ακριβές ύψος εξοικονόμη-
σης πόρων, δεν μπορεί να είναι σαφές.
Το κτίριο του παλιού Πανεπιστημίου έχει πα-
ραχωρηθεί στον Δήμο Ιωαννιτών από την 
ΕΤΑΔ Α.Ε. για 20+20 χρόνια, με ένα ετήσιο 
μίσθωμα 6.000 ευρώ για τα πρώτα έξι χρόνια 
και 12.000 ευρώ από τον 7ο χρόνο και μετά. 
Όπως περιγράφεται στη σύμβαση παραχώ-
ρησης, το υπόγειο έχει επιφάνεια 243,57τ.μ., 
το ισόγειο 1.984,49τ.μ., ο 1ος  όροφος 
1.741,53τ.μ., ο 2ος όροφος 1.124,08τ.μ., ο 
3ος όροφος 1.124,08τ.μ. και ο 4ος όροφος 
447,57τ.μ. Συνολικά 6.600 τ.μ. (στα οποία πε-
ριλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι και μια 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για ποιες και 
πόσες δημοτικές υπηρεσίες;
Μέχρι να παρουσιαστεί το σχέδιο της δη-
μοτικής αρχής Ιωαννίνων (ενόψει και της 
δημοπράτησης του έργου με «μελέτη-κατα-
σκευή» όπως έχει ανακοινώσει), μόνο εκτι-
μήσεις μπορούν να γίνονται -και βέβαια, υπό 
αυτές τις συνθήκες, βρίσκουν χώρο και οι 
κατά το δοκούν πολιτικές ερμηνείες.

ΔΉΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: 

O «λογαριασμός» των ενοικίων
Η δημοτική αρχή 
Ιωαννίνων δεν έχει 
ξεκαθαρίσει ποιες 
υπηρεσίες σχεδιάζει 
να μεταφέρει στο 
κτίριο του παλιού 
Πανεπιστημίου στην 
οδό Δομπόλη. Ούτε 
έχει κάνει κάποια 
αναφορά στο πόσες 
υπηρεσίες «χωρά-
νε» στο κτίριο. Οπό-
τε το ακριβές ύψος 
εξοικονόμησης 
πόρων, δεν μπορεί 
να είναι σαφές.
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7 ΚΑΙ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΙΚ ΝΙΚ 
Urban 
Festival 
Dodoni

ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Τα τραγούδια που αγαπήσαμε» 
με Μπάμπη Τσέρτο
ΜΙΆ ΜΟΥΣΙΚΗ παράσταση με τον Μπάμπη Τσέρτο, τη 
Νάντια Καραγιάννη και τον Νίκο Καραγιάννη θα γίνει 
τη Δευτέρα 1 Αυγούστου, στις 21:00, στις πηγές του 
Αχέροντα, στο Σιστρούνι, στο πλαίσιο του 6ου Φεστι-
βάλ Δωδώνης που διοργανώνει ο Δήμος Δωδώνης.
Θα τους συνοδεύει εξαμελής ορχήστρα μουσικών: 
Κώστας Ζαριδάκης: Μπουζούκι – μαντολίνο, Μάνος 
Γρυσμπολάκης: Ακορντεόν, Νίκος Μήλας: Βιολί, Κώ-
στας Τσεκούρας: Κιθάρα, Εύη Κανέλλου: Κρουστά, και 
ο Γιάννης Τσέρτος: Πιάνο - επιμέλεια ορχήστρας και 
ενορχηστρώσεις.
Η εκδήλωση έχει τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσα-
με». Η είσοδος είναι ελεύθερη.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο
MΙΆ ΒΡΆΔΙΆ αφιερωμένη στον ποιητή Νίκο Γκάτσο με 
τίτλο «Φύσα αεράκι, φύσα με» διοργανώνει το Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών την Πέμπτη 4 
Αυγούστου, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του πολιτι-
στικού πολυχώρου «Δημ. Χατζής».
Η ίδια εκδήλωση είχε γίνει και στις 8 Ιουλίου εντός 
της αίθουσας «Δημ. Χατζής» λόγω καιρικών συνθη-
κών. «Η αθρόα προσέλευση του κοινού μάς δίνει το 
έναυσμα να την επαναλάβουμε στην αυλή του πολυ-
χώρου» σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Πνευματι-
κό Κέντρο. 
Συμμετέχουν: Γεωργία Αναστάση, πιάνο, Ελευθέριος 
Καραγιάννης, κλαρινέτο, σαξόφωνο, ενορχήστρωση, 
Ειρήνη Δόβα και Αχιλλέας Φρέστας, τραγούδι.
Ποιήματα του Νίκου Γκάτσου θα διαβάσουν (και πάλι) 
ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ και η Μαρία 
Στρατσάνη.

TO ΣΧΗΜΆ Encardia εμφανίζε-
ται στη Λίμνη Βηρού, στη Βου-
λιάστα, στις 5 Αυγούστου, στις 
21:00, στο πλαίσιο του 6ου Φε-
στιβάλ Δωδώνης που διοργανώ-
νει ο Δήμος Δωδώνης.
Η εκδήλωση έχει τίτλο «Στις 
άκρες του Ιονίου».
«Όχημά τους παραδοσιακά τρα-
γούδια στη γλώσσα των Ελλη-
νοφώνων (Grico) και σε άλλες 
τέσσερις διαλέκτους της Ιταλίας, 

παραδοσιακοί ρυθμοί και χοροί 
του Ιταλικού Νότου, διασκευές 
και σύγχρονα τραγούδια τους, 
πάντα εμπνευσμένα από τις μου-
σικές παραδόσεις του Ιταλικού 
Νότου και η χορευτική ομάδα 
των encardia που συνδυάζει την 
παράδοση των λαϊκών χορών 
της περιοχής και τη σύγχρονη 
έκφραση και χορογραφία» ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Οι μουσικοί που συμμετέχουν, 

είναι: Κώστας Κωνσταντάτος: 
κρουστά, μαντολίνο, τραγού-
δι, Bαγγέλης Παπαγεωργίου: 
ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τρα-
γούδι, Μιχάλης Κονταξάκης: 
κιθάρα, τραγούδι, Ναταλία Κω-
τσάνη: τραγούδι, κρουστά, Δη-
μήτρης Τσεκούρας: κοντραμπά-
σο, τραγούδι. Χορευτές: Δάφνη 
Σταθάτου, Αναστασία Δρούγα, 
Γιώργος Παπαδόπουλος.
Είσοδος ελεύθερη.

ΜΙΆ ΆΠΟ τις δράσεις που έχει φέ-
τος το 6ο Φεστιβάλ Δωδώνης, είναι 
ένα πικ νικ που φέρει την επίσημη 
ονομασία ΠΙΚ ΝΙΚ Urban Festival 
Dodoni και το οποίο θα γίνει στις 
7 και 8 Αυγούστου, στις 21:00, στο 
αρχαίο στάδιο της Δωδώνης, με 
ελεύθερη είσοδο. 
H δράση αυτή γίνεται σε συνεργα-
σία με το ΠΙΚ ΝΙΚ Urban Festival, 
η οποία εννοεί το ομώνυμο φεστι-
βάλ που διοργανώνεται εδώ και 

μια δεκαετία στη Ρωμαϊκή Αγορά, 
στη Θεσσαλονίκη. Το πικ νικ θα 
συνοδεύεται από συναυλίες ανερ-
χόμενων καλλιτεχνών και νεανι-
κών μουσικών σχημάτων, καθώς 
και προβολές ταινιών μικρού και 
μεγάλου μήκους στο υπαίθριο θε-
ρινό σινεμά που θα διαμορφωθεί. 
Προς το παρόν, η διοργάνωση δεν 
έχει ανακοινώσει ποιοι καλλιτέ-
χνες ή ποια μουσικά σχήματα θα 
εμφανιστούν.

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Στις άκρες 
του Ιονίου» 
με Encardia
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ΘΈΆΤΡΟΣΙΝΈΜΆ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Frances Ha»

ΤΗΝ ΤΆΙΝΙΆ «Frances Ha» σε σκηνοθεσία του 
Νάουμ Μπαουμπάχ (ΗΠΑ, 2012, διάρκεια: 86΄) 
προβάλλει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών τη Δευτέρα 1 Αυγούστου, στις  21:00, 
στον αύλειο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου 
«Δημήτρης Χατζής». Πρωταγωνιστούν: Γκρέτα 
Γκέργουιγκ, Μίκι Σάμερ, Άνταμ Ντράιβερ.
Η υπόθεση: Η Φράνσις ζει στη Νέα Υόρκη, αλλά 
δεν έχει διαμέρισμα. Εργάζεται ως βοηθός σε 
μια ακαδημία χορού, αλλά δεν είναι χορεύτρια. 
Έχει μια καλή φίλη, τη Σόφι.
Η Φράνσις και η καλύτερή της φίλη, Σόφι, είναι 
όπως λένε «το ίδιο πρόσωπο αλλά με διαφορε-
τικά μαλλιά». Συγκατοικούν, περνούν όλο τον 

καιρό τους μαζί, απολαμβάνουν η μία την πα-
ρέα της άλλης. Και οι δυο τους είναι μοντέρνες 
Νεοϋορκέζες, με μπερδεμένες σχέσεις και γερή 
δόση ειρωνείας απέναντι στον κόσμο. Μόνο 
που σύντομα η Σόφι θα βρει μια συγκάτοικο 
με ένα διαμέρισμα στον αγαπημένο της δρόμο, 
στην Τραϊμπέκα. Η Φράνσις θα αναγκαστεί να 
εγκαταλείψει το σπίτι τους, την ίδια στιγμή που 
η θέση της στην ομάδα χορού, όπου βρίσκεται 
δοκιμαστικά, μοιάζει να κινδυνεύει. Αλλά η 
Φράνσις δεν το βάζει κάτω. Προσπαθεί να επι-
βιώσει στη Νέα Υόρκη χωρίς σταθερή δουλειά 
αλλά με πολλά όνειρα και μεγάλη αισιοδοξία.
Είσοδος ελεύθερη. 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΆΤΙΚΟ Κέντρο του Δήμου Ιωαν-
νιτών και το ΔΗΠΕΘΙ προβάλλουν την ταινία 
του Τσαρλς Κράιτον «Η Συμμορία των Εντιμό-
τατων» (1951) την Πέμπτη 4 Αυγούστου, στις 
21:00, στην αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλλα. 
Πρωταγωνιστούν: Άλεκ Γκίνες, Στάνλεϊ Χόλο-
γουεϊ, Όντρεϊ Χέπμπορν. 
Η υπόθεση: Ο Χόλαντ είναι ένας ντροπαλός 
συνταξιούχος με όνειρα για πλούτο. Επί 20 χρό-

νια εργαζόταν ως μεταφορικός πράκτορας μιας 
τράπεζας, κι ο χρυσός περνούσε από τα χέρια 
του. Η νέα φιλία του με τον Πέντλμπερι, κα-
τασκευαστή σουβενίρ, του φέρνει την ιδέα να 
κλέψουν το χρυσάφι, να το κάνουν αγαλματά-
κια του Πύργου του Άιφελ και να το μεταφέ-
ρουν στο Παρίσι. Χρειάζονται όμως κι επαγγελ-
ματίες.
Είσοδος ελεύθερη.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Η Συμμορία 
των 
Εντιμότατων»

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Προμηθέας Δεσμώτης» 
ΓΙΆ ΔΕΥΤΕΡΗ συνεχή καλοκαιρινή περίοδο, ο «Προ-
μηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Άρη 
Μπινιάρη δίνει το παρών σε διάφορες πόλεις της Ελ-
λάδας. Στα Γιάννενα έρχεται την Τρίτη 2 Αυγούστου. Η 
παράσταση του Θεάτρου «Πορεία», σε συνεργασία με 
το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, θα ανέβει στο υπαίθριο θέατρο 
της ΕΗΜ, στις 21:30. Πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Στάν-
κογλου. Μαζί του ο Αλέκος Συσσοβίτης, ο Ιωάννης 
Παπαζήσης κ.ά.
Στην τραγωδία, ο Αισχύλος πραγματεύεται την αντί-
σταση του αλυσοδεμένου στον Καύκασο Προμηθέα, να 
υποκύψει στο θέλημα του «ανελέητου» Διός. Πρόκει-
ται για μία σπαρακτική επίκληση του πάσχοντος Θεού 
για τον άνθρωπο. Μία επίκληση ενιαία, με συνεχή 
κλιμάκωση από την αρχή ως το τέλος, για τον άνθρω-
πο. Ένας ασταμάτητος αγώνα κατά της δύναμης της 
εξουσίας…
Εισιτήριο: 20 ευρώ (15 ευρώ το μειωμένο).

4 AΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Τα άνθη της καταστροφής» 
Η ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΆΤΡΙΚΗ παράσταση «Τα άνθη της κατα-
στροφής», μια παράσταση για τα 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, ανεβαίνει στις 4 Αυγού-
στου, στις 21:00, στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης, στο 
πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Δωδώνης.
Ο λόγος εξιστορεί και ζωντανεύει τις «μνήμες» των 
Μικρασιατών. Τα τραγούδια και η μουσική αποτελούν 
το όχημα που μεταφέρει την αίσθηση της ιστορίας της 
Μικράς Ασίας.
Στην παράσταση συμμετέχουν ο τραγουδιστής Γιάννης 
Διονυσίου και οι ηθοποιοί Δανάη Λουκάκη και Σόλων 
Τσούνης. Συνοδεύει ορχήστρα κλασικών και παρα-
δοσιακών-λαϊκών μουσικών υπό τη διεύθυνση του 
Θοδωρή Λεμπέση.
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη.
Γενική είσοδος: 10€, Δημότες Δωδώνης: 4€, Άνερ-
γοι δημότες Δωδώνης, ΑΜΕΑ & παιδιά έως 10 ετών: 
Ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια: www.ticketservices.gr.
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ΘΈΆΤΡΟ

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Η μεγάλη πλεκτάνη»
Η ΘΕΆΤΡΙΚΗ κωμωδία «Η μεγάλη πλεκτάνη» ανεβαίνει στο υπαίθριο 
θέατρο της ΕΗΜ στις 5 Αυγούστου, στις 21:15. 
Η ιστορία ξεκινά με μια πραγματική απειλή, εκείνη της διαρροής 
φυσικού αερίου, και τελειώνει με μια υποβόσκουσα απειλή πολύ 
διαφορετικής φύσης. Μοραλέχα, πλούσιο προάστιο της Μαδρίτης. 
Ο Ισίδρο Γκαλιάνα, μέχρι πρόσφατα Υπουργός Βιομηχανίας και 
Ενέργειας, είναι έτοιμος να εκπληρώσει την τελευταία του επιθυμία 
πριν αυτοκτονήσει: να κάνει σεξ με μια πόρνη. Όταν όμως ξαφνικά 
χτυπάει το κουδούνι και εμφανίζεται μπροστά του η εκρηκτική Βισέ-
ντα για να ελέγξει τη διαρροή αερίου στη βίλα του, τα σχέδια του για 
αυτοκτονία και σεξ πάνε περίπατο…
Σκηνοθετεί ο Σταύρος Στάγκος.
Παίζουν: Λεωνίδας Κακούρης, Δήμητρα Ματσούκα, Χάρης Γρηγορό-
πουλος, Θανάσης Πατριαρχέας, Κατερίνα Νικολοπούλου.
Εισιτήρια: από 12 ευρώ. Προπώληση: viva.gr και Ticketsioannina. 

Η ΠΆΡΆΣΤΆΣΗ για παιδιά «Περσέας και Ανδρομέδα» 
της Κάρμεν Ρουγγέρη ανεβαίνει στις 4 Αυγούστου, στις 
21:00, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗ,.
Η υπόθεση: Λίγες μέρες μετά τη γέννησή του, ο Περσέας 
θα βρεθεί μαζί με τη μητέρα του σε ένα σεντούκι πεταμέ-
νο στη θάλασσα. Τα κύματα θα φέρουν το σεντούκι αυτό 
στη Σέριφο, το πανέμορφο νησί. Εκεί θα τους περισώσει 
ένας ψαράς ο Δίκτης, που θα τους φιλοξενήσει και θα 

γίνει αργότερα δάσκαλος, καλός, για το μικρό Περσέα.
Τα χρόνια θα περάσουν γρήγορα όπως στα παραμύθια. Ο 
Περσέας θα γίνει ολόκληρο παλικάρι και θα αναλάβει να 
πάει στις γοργόνες, να κόψει το κεφάλι της Μέδουσας. Ο 
δρόμος θα είναι δύσκολος, γεμάτος περιπέτειες, αγωνία, 
εκπλήξεις. Κάποια στιγμή θα συναντήσει τον έρωτα…
Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι της Κάρμεν Ρουγ-
γέρη, τα σκηνικά και κοστούμια υπογράφει η Χριστίνα 

Κουλουμπή, οι χορογραφίες και οι φωτισμοί είναι του 
Πέτρου Γάλλια, η μουσική και τα τραγούδια του Αντώ-
νη Δελαπόρτα και οι στίχοι των τραγουδιών του Ανδρέα 
Κουλουμπή. Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): 
Χάρης Αγγέλου, Κατερίνα Γεωργάκη, Ηλέκτρα Θεολόγη, 
Έλενα Μιχαλάκη, Γιώργος Μπανταδάκης, Γιάννης Νικο-
λάου και Νεκτάριος Φαρμάκης.
Εισιτήριο: 12 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Περσέας 
και 
Ανδρομέδα» 

ΤΗ «ΜΗΔΕΙΆ» του Ευριπίδη, σε διασκευή και 
σκηνοθεσία του Αιμίλιου Χειλάκη και του Μα-
νώλη Δούνια, θα ανέβει στο αρχαίο θέατρο της 
Δωδώνης το Σάββατο 6 Αυγούστου, στις 21:00, 
στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Δωδώνης.
Η Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο 
Αναστάσης Ροϊλός αναλαμβάνουν τους ρόλους 
του έργου. Η Γιώτα Νέγκα και η Μυρτώ Αλι-
κάκη είναι οι κορυφαίες του Χορού. Η πρωτό-
τυπη μουσική είναι του Δημήτρη Καμαρωτού.
Η Μήδεια είναι ένα έργο για το παράφορο 

ερωτικό πάθος, την προδοσία και την εκδί-
κηση.   «Ο έρωτας ανατρέπει την κοινή λογι-
κή, μεταμορφώνει, πολιορκεί απόλυτα τους 
ανθρώπους και η ερωτική προδοσία και ο 
πληγωμένος εγωισμός μετατρέπονται σε 
αβυσσαλέο μίσος και γίνονται η πυξίδα που 
κατευθύνει τη μοίρα όλων» όπως αναφέρεται 
σε σχετικό σημείωμα της παράστασης.
Γενική είσοδος: 15€, Δημότες Δωδώνης: 4€, 
Άνεργοι δημότες Δωδώνης, ΑμεΑ & παιδιά 
έως 10 ετών: Ελεύθερη είσοδος.

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Μήδεια» 
του Ευριπίδη
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Αν πάρετε μαζί σας βιβλία στις διακοπές (να πάρετε), ιδού μερικές προτάσεις:

Σκυλιά της βροχής 
Έιντριαν μακ Κίντι 
(Οξύ)

Πέμπτο βιβλίο στα ελληνικά για 
τον αστυνόμο Σον Ντάφι. Μπέλ-
φαστ, 1987 και ο Σον ακόμα ρέπει 
προς τις αδυναμίες τους, το καλό 
αλκοόλ και την ακόμα καλύτερη 
μουσική. Και τους κινδύνους, 
φυσικά.

Θρυλική ζωή, πεζός 
θάνατος 
Αλεχάντρο Γκάγιο 
(Angelus Novus)

Μια σχετικά νέα είσοδος στο 
χώρο της ισπανόφωνης αστυ-
νομικής λογοτεχνίας, με ένα 
ενδιαφέρον βιβλίο που έγραψε ο… 
επικεφαλής της αστυνομίας της 
Χιχόν. Όχι όμως κάτι που πιθανώς 
φαντάζεστε…

Ο Μαρξ στο ουφάδικο 
Τζέιμι Γούντκοκ 
(Τόπος)  

Τα βιντεοπαιχνίδια, οι κώδικες, τα 
κουμπιούτερ και οι αριθμοί που 
έλεγε και ο Μητροπάνος. Ο Τζέιμι 
Γούντκοκ είναι ακαδημαϊκός και 
gamer και περιγράφει μια ανα-
λυτική πολιτική τοποθέτηση των 
βιντεοπαιχνιδιών.

«Οι μέρες που έχτισαν 
την ιστορία» 
Έρικ Λάρσον 
(Διόπτρα)

Ο Έρικ Λάρσον περιγράφει με 
αρκετά… τηλεοπτικό τρόπο, τον 
Τσώρτσιλ και τον τρόπο που κυ-
βέρνησε την Αγγλία υπό την απει-
λή της ναζιστικής εισβολής, εξι-
δανικεύοντάς τον, είναι αλήθεια, 
ως ηγέτη, αλλά προσφέροντας μια 
πολύ ενδιαφέρουσα ανάγνωση. 
Για γνώση και για κριτική…
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Τα «ναι» και τα «όχι» 
της τηλεοπτικής σεζόν

Η τηλεοπτική χρονιά που έκλεισε είχε αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις,  
καθώς και κάμποσες απογοητεύσεις. Για παράδειγμα:

The Boys
Σίγουρο «ναι» στην τρίτη σεζόν. 
Η καταστροφική αντιηρωική 
σειρά των Κρίπκι-Ρόγκεν είναι 
ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην 
«λαϊκή TV» στις μέρες μας. Δείτε 
τη σεζόν που τέλειωσε και κάντε 
επανάληψη τις προηγούμενες.

Picard (season 2)
Ο Ζαν Λικ επέστρεψε μετά την 
υποσχόμενη και εντυπωσιακή 
πρώτη σεζόν για να τα κάνει λίγο 
μαντάρα και να τα μπερδέψει αρ-
κετά στο παρελθόν και τα παράλ-
ληλα σύμπαντα. Ας ελπίσουμε ότι 
η 3η και τελευταία σεζόν θα σώσει 
την παρτίδα.

Star Trek-Strange 
New Worlds
Αυτό, είναι ένα υποδειγματικό reboot. 
Ξαναπάει το σοφό κόσμο του Star 
Trek στην «πρωτο-Enterprise» εποχή, 
υπό τον κάπτεν Πάικ και το κάνει με 
εξαιρετικό τρόπο. Μακάρι να ξεφύγει 
από την «κατάρα της 2ης σεζόν» που 
μαστίζει Discovery και Picard.

Bear
Το δίκτυο FX συνεχίζει να χτυπάει 
με ενδιαφέρουσες σειρές. Ο Τζέ-
ρεμι Άλεν Γουάιτ πρωταγωνιστεί 
σε μια μαγειρική σειρά, όχι όμως 
σαν αυτές που ξέρατε μέχρι τώρα. 
Δώστε ένα «ναι», οπωσδήποτε.

Reservation Dogs
H δεύτερη σεζόν αρχίζει αρ-
χές Αυγούστου. Η πρώτη ήταν 
εξαιρετική, θλιμμένα κωμική και 
με τον Ταΐκα Γουατίτι σε κέφια. 
Η δεύτερη αναμένεται εξίσου 
ενδιαφέρουσα. 

Ms Marvel
To Disney+ κατηγορείται ήδη 
ότι μεταλλάσσει το σύμπαν της 
Marvel σε τηλεοπτικό πρωινό 
Σαββάτου. Τo ΜS Marvel είναι 
άλλη μια στοχευμένη παραγωγή, 
όπως ήταν και το Shang Chi και 
απευθύνεται βασικά σε νεαρές, 
ως πολύ νεαρές ηλικίες.

Obi Wan
Στρατηγέ Κενόμπι, όχι. Τo Obi Wan 
ήταν φτηνά νοσταλγικό και εκνευ-
ριστικά στάσιμο, πέρα από τις 
στιγμές που οι die hard fans είπα-
νε «δώσε κι άλλο». Η αναδρομή σε 
ένα παρελθόν που έχει τελειώσει 
εδώ και χρόνια, δεν ανανέωσε το 
σύμπαν των Star Wars.

Το Slow Horses είναι ο 
Γκάρι Όλντμαν με τρύπιες 
κάλτσες, πολύ κακή 
διάθεση, σκατόγερος και 
παλιά καραβάνα της αγ-
γλικής (αντι)κατασκοπίας. 
Η πρώτη σεζόν κάπου 
πήγε και το κυριότερο, 
δημιούργησε προσδοκίες 
για τη δεύτερη.
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Ήταν αρχές της δεκαετίας του '60, 
όταν ξεκίνησε η παρουσία του 
ελληνικού κινηματογράφου 
στο Φεστιβάλ των Καννών, με 

ταινίες Ελλήνων -και όχι μόνο- σκηνοθετών, 
όπως η «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη 
και το «Ποτέ την Κυριακή» του Ζυλ Ντασέν. 
Η παρουσία αυτή έγινε περισσότερο ενεργή 
στα τέλη της δεκαετίας του '70, με τη θεσμο-
θέτηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματο-
γράφου, που άρχισε να προωθεί τον ελληνι-
κό κινηματογράφο στο εσωτερικό της χώρας 
αλλά και το εξωτερικό.
Στα χρόνια που πέρασαν, το ελληνικό σινε-
μά βίωσε μεγάλες στιγμές επιτυχίας, όπως 
εκείνες που σηματοδότησαν οι ταινίες του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου και του Γιώργου 
Λάνθιμου. Σήμερα «μετρά» στο ενεργητικό 
του μια μεγάλη φετινή ευτυχή συγκυρία, με 
συμμετοχή ταινιών ελληνικού ενδιαφέρο-
ντος σε πολλά τμήματα του φεστιβάλ των 
Καννών και με την ελληνική συμπαραγωγή 
στο Triangle of sadness, που γυρίστηκε στην 
Εύβοια και απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα.

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου 
Μάρκος Χολέβας, τονίζοντας ότι «η ελληνι-
κή παραγωγή εμπλέκεται πλέον με την ευ-
ρωπαϊκή, σε επίπεδο συμπαραγωγών, ενώ 
διευρύνονται οι ελληνικού ενδιαφέροντος 
παραγωγές και έτσι είναι σίγουρο ότι η πα-
ρουσία του ελληνικού κινηματογράφου κό-
σμου είναι πιο έντονη και θα είναι πιο στα-
θερή».
Ο ίδιος επισημαίνει ότι «αυτός ο κύκλος 
άνοιξε πέρσι και από φέτος έδειξε την ανο-
δική του πορεία», ενώ και η γενική διευθύ-
ντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματο-
γράφου Αθηνά Καρτάλου κάνει λόγο για μια 
πολύ δυνατή εθνική συμμετοχή με ενωμένες 
δυνάμεις στο Φεστιβάλ των Καννών. «Νομί-
ζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια 
εξαιρετική συγκυρία, όπου και ο ελληνικός 
κινηματογράφος μπορεί και στέκεται διε-
θνώς. Οι Κάννες είναι απόδειξη», σχολιάζει 
χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο πνεύμα, η γενική διευθύντρια του 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

Εlise Jalladeau, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
υπογραμμίζει ότι «η ελληνική παρουσία στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών είναι 
εξαιρετικά σημαντική και έχει αντίκτυπο σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο αποτελεί μέρος 
μιας ευρύτερης πολιτικής για την ενίσχυση 
και την προβολή του ελληνικού κινηματογρά-
φου που το Φεστιβάλ αναπτύσσει διαρκώς».
Η ίδια τοποθετεί την έναρξη της πορείας αυ-
τής στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας και 
τονίζει: «τα τελευταία δέκα χρόνια, το ελλη-
νικό σινεμά έχει γνωρίσει μια άνθηση που 
έχει "αγγίξει" τα όρια της πολιτισμικής επα-
νάστασης. Μια ολόκληρη γενιά από νέους 
σκηνοθέτες έχουν κάνει την εμφάνισή τους 
τόσο στον χώρο του ντοκιμαντέρ όσο και στη 
μυθοπλασία και μπορώ με περηφάνια να πω 
ότι το Φεστιβάλ έχει διαδραματίσει ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο σε αυτή την έκρηξη μέσα 
από τις αναπτυξιακές δράσεις της Αγοράς, 
που έχουν ευθεία διασύνδεση με τη βιομηχα-
νία του σινεμά».
Σημειώνεται ότι η Κινηματογραφική Αγορά 
(Marche du Film) στις Κάννες, που θεωρεί-

AΠΟ ΤΟ «ΠΟΤΈ ΤΉΝ ΚΥΡΙΑΚΉ» ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΈΡΑ

Η εξωστρέφεια στον ελληνικό 
κινηματογράφο

«Η ελληνική πα-
ραγωγή εμπλέ-
κεται πλέον με 
την ευρωπαϊκή, 
σε επίπεδο συ-
μπαραγωγών, 
ενώ διευρύνο-
νται οι ελληνι-
κού ενδιαφέρο-
ντος παραγωγές 
και έτσι είναι 
σίγουρο ότι η πα-
ρουσία του ελλη-
νικού κινηματο-
γράφου κόσμου 
είναι πιο έντονη 
και θα είναι πιο 
σταθερή»
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ται μία από τις μεγαλύτερες κινηματογρα-
φικές αγορές διεθνώς, φέτος συγκέντρωσε 
4000 ταινίες και project, 12.500 επαγγελμα-
τίες του οπτικοακουστικού κλάδου και 121 
χώρες με εθνικό περίπτερο σε 33 εκθεσια-
κούς χώρους.

ΠΟΎ ΑΠΟΔΙΔΈΤΑΙ Η ΑΝΘΗΣΗ

Αναζητώντας τους παράγοντες που οδήγη-
σαν στην άνθηση αυτή του ελληνικού κινη-
ματογράφου, η Αθηνά Καρτάλου τους εντο-
πίζει στο γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον ως 
θεσμικός χώρος φροντίζει για τα θέματα του 
κινηματογράφου και λαμβάνει υπόψιν της 
τις διεθνείς συγκυρίες. Αναφέρεται ακόμη 
στα κίνητρα και τη χρηματοδότηση ταινιών 
από το εξωτερικό που έρχονται για γυρίσμα-
τα στη χώρα μας, αλλά και στην ενίσχυση 
μικρότερων παραγωγών.
Σε κάθε περίπτωση, κάνει λόγο για μια 
πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων 
του οπτικοακουστικού τομέα (Ελληνικού 
Κέντρου Κινηματογράφου, Hellenic Film 
Commision, EKOME, Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης, film offices κ.α.) και 
τονίζει ότι υπάρχουν συνεργασίες κανονικές, 
διατεταγμένες, και οριοθετημένες, με ξεκά-
θαρο πλαίσιο συνεργασίας. «Το μυστικό εί-
ναι ότι τα πράγματα ωριμάζουν. Είναι πολύ 
απλό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προ-
χωρήσεις» προσθέτει.
Τη δική του εκδοχή παρουσιάζει ο κ. Χολέβας, 
σημειώνοντας ότι οι νέες γενιές και η τεχνο-
λογία απελευθέρωσαν τα μέσα δημιουργίας 

με αποτέλεσμα να μην είναι πια τόσο εσω-
στρεφής η ελληνική κινηματογραφική πραγ-
ματικότητα και παραγωγή. Αντιθέτως, οι συ-
μπαραγωγές ενθαρρύνονται και ευδοκιμούν 
και δημιουργείται αυτή η όσμωση που εκτι-
μάται ότι θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. 

MΈΓΑΛΟ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΝ  
ΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ

Σε ό,τι αφορά τα είδη που γνωρίζουν άνθη-
ση, η κ. Καρτάλου σημειώνει ότι «υπάρχει 
μεγάλο ενδιαφέρον για ντοκιμαντέρ μικρού 
μήκους και μεγάλους μήκους αλλά και για τη 
μυθοπλασία, ωστόσο η δραστηριότητα είναι 
γενικευμένη και όχι μια τάση - μονόδρομος». 
Αναφέρει ακόμη ότι το είδος ξεφεύγει πλέ-
ον από το δίπολο δραματικής ή μελοδραμα-
τικής έκτασης και θεωρεί ότι το πιο ισχυρό 
είδος στο ελληνικό σινεμά είναι το φεστιβα-
λικό καθώς οι ελληνικές ταινίες έχουν πολύ 
καλή διείσδυση στα φεστιβάλ όλου του κό-
σμου, γεγονός που ισοδυναμεί μια μια από-
δειξη ποιότητας.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η κ. Jalladeau 
εκτιμά ότι «η δυναμική που έχει αναπτυχθεί 
δεν εξαντλείται στις ταινίες μυθοπλασίας, 
αλλά χάρη στις διεθνείς συμπαραγωγές τα 
ελληνικά ντοκιμαντέρ ανεβαίνουν διαρκώς 
επίπεδο, αποκτώντας πρόσβαση και απήχη-
ση σε διεθνές κοινό».

ΟΤΑΝ ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΚΛΈΙΣΤΑ

Η γενική διευθύντρια του Ελληνικού Κέ-

ντρου Κινηματογράφου Αθηνά Καρτάλου 
επισημαίνει, εξάλλου, τις αισιόδοξες προο-
πτικές του κινηματογραφικού κλάδου, ανα-
φέροντας ότι κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, όταν όλα ήταν κλειστά, ανοιχτά ήταν 
μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία και 
τα μέρη για γυρίσματα. Μέσα σε αυτό το 
κλίμα διαμορφώνονται ανάγκες για όλες τις 
ειδικότητες που έχουν να κάνουν με το κι-
νηματογραφικό συνεργείο, προοπτικές για 
εξειδικεύσεις γύρω από τα κινηματογραφικά 
αντικείμενα και ευκαιρίες για ανθρώπους 
που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για 
το επάγγελμα αυτό δουλεύοντας στην πρά-
ξη. Απευθυνόμενη σε γονείς, σημειώνει ότι 
«θα μπορούσε ένας γονιός που το παιδί του 
επιλέγει κάτι τέτοιο να μην νιώσει απελπι-
σμένος» και θεωρεί ως την καλύτερη λύση 
«την απόκτηση ενός εξειδικευμένου μετα-
πτυχιακού μετά από το βασικό πτυχίο», με 
προϋπόθεση πάντα να αγαπά κανείς με πά-
θος το σινεμά.

ΤΟ ΖΗΤΟΎΜΈΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΎΡΙΟ

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Χολέβας τονίζει ότι 
το ζητούμενο για το αύριο είναι η εξασφάλι-
ση σταθερών πόρων ώστε να είναι εφικτός 
ο προγραμματισμός των φορέων του οπτι-
κοακουστικού τομέα, ενώ ιδιαίτερη σημασία 
αποδίδει και στην «καλλιτεχνική μαγιά» της 
χώρας που μπορεί να προσφέρει την ανανέ-
ωση στο χώρο και να διαμορφώσει τις νέες 
τάσεις του μέλλοντος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Π. ΓΙΟΥΛΤΣΗ
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ενώ σήμερα οι Metallica έχουν (ξανα)
γίνει γνωστοί για τους σωστούς λόγους 
(το Master of Puppets), ελέω Stranger 
Things, πριν από 39 χρόνια, στις 25 Ιου-

λίου του 1983, η μπάντα από το LA έκανε το ντε-
μπούτο της.
Το Kill ‘em All ήταν άγριο. Ήταν σφόδρα επηρε-
ασμένο από το χαρντκόρ πανκ, το NWOBHM και 
ειδικά μπάντες-είδωλα για τους Metallica, όπως 
οι Diamond Head. Ήταν επίσης επηρεασμένο 
από τον Ντέιβ Μαστέιν, ο οποίος ήταν μέλος της 
μπάντας και βασικός δημιουργός, μέχρι που οι 
υπόλοιποι τον πέταξαν έξω και πήραν στη θέση 

του τον σαφώς πιο ήσυχο Κερκ Χάμετ.
Το άλμπουμ όμως είχε εκείνη την τραχύτητα και 
ταχύτητα που μπορούσε να διαλύσει κάθε αμφι-
βολία για το προσεχές μέλλον της μπάντας (έστω 
και αν από ένα σημείο και μετά, επιβεβαίωσαν 
μερικές αμφιβολίες).
Κοντά στα σεμιναριακά για γρήγορους παίκτες 
Hit the Lights, Metal Militia και τους ύμνους 
Motorbreath και Jump in the Fire, υπήρχε η ελε-
γεία του Κλιφ Μπάρτον στο Anesthesia (Pulling 
Teeth) και δύο από τα κορυφαία κομμάτια που 
έγραψαν ποτέ οι Metallica: Whiplash και Phan-
tom Lord.
Υπήρχε ένα ακόμα κομμάτι όμως που ήταν αυτό 
το οποίο καθόρισε τη συνθετική πορεία της μπά-
ντας, αλλά και τις εξαρθρώσεις και διαστρέμμα-

τα χιλιάδων οπαδών της σκληρής μουσικής ανά 
τον κόσμο: το Four Hoursemen, το οποίο ήταν 
βασικά μια ιδέα του Μαστέιν και αρκετοί λόγοι 
για τη χρόνια «ψύχρα» του με την υπόλοιπη μπά-
ντα.
Το Kill ‘em All έγινε μέχρι και θέμα επιστημονι-
κής έρευνας. 
«Είναι ένα κόνσεπτ άλμπουμ που κηρύσσει την 
ανακάλυψη ενός νέου υποείδους του μέταλ, τους 
οπαδούς του και τον ηγέτη του, τους  Metallica. 
Είναι μια γιορτή του μέταλ, ένα κάλεσμα στα 
όπλα για μια νέα γενιά metalheads, πολλοί από 
τους οποίους ήταν ήδη οπλισμένοι και έτοιμοι» 
έγραφε το 1991 η Ντίνα Βάινσταϊν, καθηγήτρια 
Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ντε Πωλ. 
Και είχε δίκιο.

Kill 'em all: η αρχή του παντός
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