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Απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας μπροστά από την 
πλατεία Πάργης
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημάρχου Ιωαννίνων απαγο-
ρεύεται από σήμερα και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η 
κυκλοφορία οχημάτων (πλην αστικών λεωφορείων), η 
στάση και η στάθμευση στο οδικό δίκτυο μπροστά από 
την πλατεία Πάργης μέχρι την οδό Χαρ. Τρικούπη.
https://typos-i.gr/article/apagoreysh-kykloforias-
mprosta-apo-thn-plateia-parghs

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Φεστιβάλ γαστρονομι-
κού κινηματογράφο

ΤΟ 1Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ γαστρονομικού κινηματογράφου 
διοργανώνει η Λέσχη Γαστρονομίας Ηπείρου, σε 
συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών, από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, 
στο αρχοντικό Πυρσινέλλα.
https://typos-i.gr/article/festibal-gastronomikoy-
kinhmatografoy-sto-arxontiko-pyrsinella

VIC: Αναβολή λόγω καιρού και 
αναζήτηση νέας ημερομηνίας 
ΟΙ VILLAGERS of Ioannina City δεν θα παίξουν τελικά Σάββατο 17/9 
βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, λόγω της καιρικής πρόβλεψης. 
Θα παίξουν όμως μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
https://typos-i.gr/article/vic-anabolh-logw-kairoy-kai-anazhthsh-
neas-hmeromhnias

Η πολιτιστική ατζέντα 
της εβδομάδας 
(12-19 Σεπτεμβρίου)
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ατζέντα της εβδομάδας 12-19 
Σεπτεμβρίου στα Γιάννενα, σύμφωνα με τις ανακοι-
νώσεις φορέων.
https://typos-i.gr/article/giannena-h-politistikh-
atzenta-ths-ebdomadas-12-19-septembrioy
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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 επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής «οδεύουν 
προς αχαρτογράφητα εδάφη καταστροφής», προ-
ειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη δημοσιοποίηση 

μιας επιστημονικής έρευνας διαφόρων υπηρεσιών που 
παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες έρευνες για το πρόβλημα.
Η έκθεση υπό την ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Με-
τεωρολογίας (VMO), προειδοποιεί πως ο κόσμος "πηγαίνει 
στη λάθος κατεύθυνση" στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.
Με τις συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου να 
συνεχίζουν να αυξάνονται στην ατμόσφαιρα και τους πα-
γκόσμιους ηγέτες να αποτυγχάνουν να υιοθετήσουν στρα-
τηγικές για να συγκρατήσουν την αύξηση της θερμοκρα-
σίας της Γης κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με 
την προβιομηχανική εποχή, η Γη έρχεται πιο κοντά προς 
επικίνδυνα κλιματικά σημεία κορύφωσης, αναφέρει η έκ-
θεση United in Science.
Ήδη ακραία μετεωρολογικά γεγονότα είναι πιο συχνά και 
πιο έντονα.
«Καύσωνες στην Ευρώπη. Τεράστιες πλημμύρες στο Πα-
κιστάν... Δεν υπάρχει τίποτα φυσικό σχετικά με τη νέα κλί-
μακα αυτών των καταστροφών», είπε ο Γκουτέρες σε ένα 
μήνυμα βίντεο.
Παρά τη 'βουτιά' που σημείωσαν οι εκπομπές στη διάρ-
κεια των λοκντάουν λόγω του κορονοϊού, οι εκπομπές 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
έχουν από τότε εκτιναχθεί ξεπερνώντας τα προ πανδημίας 
επίπεδα. Προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν πως οι πα-
γκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τους πρώτους 

έξι μήνες φέτος ήταν κατά 1,2% υψηλότερες σε σχέση με 
την ίδια περίοδο το 2019, αναφέρει η έκθεση.
Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία είναι ήδη 1,1 βαθμό Κελ-
σίου πάνω από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής επο-
χής. Και οι επιστήμονες περιμένουν πως ο ετήσιος μέσος 
όρος θα μπορούσε να είναι από 1,1 έως 1,7 βαθμό Κελσίου 
θερμότερος έως το 2026 -που σημαίνει ότι θα μπορούσα-
με ενδεχομένως να ξεπεράσουμε το κατώφλι του 1,5 βαθ-
μού Κελσίου τα επόμενα πέντε χρόνια.
Μέχρι το τέλος του αιώνα, χωρίς επιθετική κλιματική 
δράση, η παγκόσμια υπερθέρμανση αναμένεται να φθάσει 
τους 2,8 βαθμούς Κελσίου.
Αλλά ακόμη και στο τρέχον επίπεδο υπερθέρμανσης θα 
μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αρκετά σημεία κλιματικής 
κορύφωσης.
Το ρεύμα του ωκεανού που μεταφέρει θερμότητα από 
τους τροπικούς στο βόρειο ημισφαίριο, για παράδειγμα, 
είναι τώρα το πιο αργό σε 1.000 χρόνια -θέτοντας σε κίν-
δυνο ιστορικά καιρικά υποδείγματα, αναφέρει η έκθεση, 
που περιλαμβάνει τη συμβολή του Περιβαλλοντικού Προ-
γράμματος του ΟΗΕ και του Γραφείου του ΟΗΕ για τη Μεί-
ωση του Κινδύνου Καταστροφών.
Σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός θεωρείται πολύ ευ-
άλωτος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής -πλημμύ-
ρες, ζέστη, ξηρασία, δασικές πυρκαγιές και καταιγίδες.
Μέχρι τα χρόνια του 2050, πάνω από 1,6 δισεκ. κάτοικοι 
των πόλεων θα βλέπουν τακτικά θερμοκρασίες μέσου 
όρου τριών μηνών τουλάχιστον 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/REUTERS

ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Προς «αχαρτογράφητα 
εδάφη καταστροφής»

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τον Απρίλιο του 2022, τα Γιάννενα, 
όπως και άλλες πέντε ελληνικές 
πόλεις (Αθήνα, Καλαμάτα, Κοζάνη, 
Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα), επιλέ-

χθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «100 κλι-
ματικά ουδέτερες και έξυπνες ευρωπαϊκές 
πόλεις έως το 2030». Ο στόχος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής είναι να αποδείξει ότι η κλι-
ματική ουδετερότητα μπορεί να επιτευχθεί 
νωρίτερα από το 2050 βάσει της «Πράσινης 
Συμφωνίας».
Ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο εγχεί-
ρημα, με πολλές προκλήσεις, οι οποίες δεν 
έχουν γίνει ακόμα κατανοητές από την κοι-
νωνία των Ιωαννίνων. Μέχρι στιγμής, το 
εγχείρημα αυτό έχει «φορέσει» τα επίσημά 
του, συμμετέχει σε συναντήσεις στις Βρυ-
ξέλλες και σε παρουσιάσεις στη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης και προσπαθεί να κάνει 
τα επόμενα βήματά του σε συνεργασία με το 
υπουργείο Περιβάλλοντος.
Τους μήνες πριν την ένταξη των Ιωαννίνων 
στο πρόγραμμα, κατά το στάδιο της προετοι-
μασίας της υποψηφιότητας και με την επιδί-
ωξη της απαραίτητης κοινωνικής συμμαχίας, 
διάφοροι φορείς και επιχειρήσεις στήριξαν 
την προσπάθεια του Δήμου Ιωαννιτών. Υπήρ-
ξε δε και συμμετοχή από πολίτες μέσω της 
συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, διαδι-
κτυακών συζητήσεων και εργαστηρίων.
Τι έχει όμως στα χέρια του αυτή τη στιγμή ο 
Δήμος Ιωαννιτών; Έναν οδικό χάρτη πορεί-
ας (road map), ένα πρώτο σχέδιο με κάποιες 
προτάσεις προς συγκεκριμένες κατευθύν-
σεις: τον αστικό και πολεοδομικό ανασχεδι-
ασμό, τη βελτίωση της βιώσιμης κινητικό-
τητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την 
εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας.
Ο οδικός αυτός χάρτης προφανώς «συμ-
μετείχε» στον φάκελο υποψηφιότητας τον 
οποίο δημιούργησε μια «διακεκριμένη ακα-
δημαϊκή ομάδα, συνοδοιπόρος του Δήμου 
Ιωαννιτών στην κατάρτιση της πρότασης», 
όπως αναφερόταν σε σχετικό δελτίο Τύπου, 
πριν από λίγους μήνες. Τον Ιούλιο του 2021, 
ο Δήμος Ιωαννιτών είχε προχωρήσει στη 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το 
Πανεπιστήμιο Πατρών έναντι του ποσού 
των 24.800 ευρώ.

ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΎΜΦΩΝΟ ΠΟΛΕΩΝ

Το επόμενο και κρίσιμο βήμα είναι το Κλι-
ματικό Σύμφωνο Πόλεων και η εκπόνηση 
ενός μάστερ πλαν από κάθε πόλη που συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Αποστολής για τις 100 κλιματικά ουδέτερες 
πόλεις έως το 2030. Το Κλιματικό Σύμφωνο 
Πόλεων θα αποτελέσει ένα μνημόνιο συ-
νεργασίας που δεν θα είναι νομικά δεσμευ-
τικό αλλά θα αποτελεί μια πολιτική δέσμευ-
ση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους 
πολίτες.
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Προς την κατεύθυνση αυτή, το υπουργείο 
Περιβάλλοντος μέσω του «Πράσινου Ταμεί-
ου» χρηματοδοτεί τις έξι ελληνικές πόλεις 
για την ανάθεση της υποστήριξής τους. Στις 
6 Σεπτεμβρίου, η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Ιωαννιτών αποφάσισε τους όρους 
δημοπράτησης για την ανάθεση της επι-
στημονικής υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 
65.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση, 
πρόκειται για τεχνική και νομική υποστή-
ριξη για τον σχεδιασμό της υλοποίησης του 
road map. Ο επικεφαλής της ομάδας στην 
οποία θα ανατεθεί η υπηρεσία, πρέπει να εί-
ναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ενώ στην 
ομάδα πρέπει να συμμετέχουν δύο δικηγό-
ροι, δύο μηχανικοί, τρεις αρχιτέκτονες και 
ένας μηχανολόγος μηχανικός.
Τι λέει όμως το road map; Στον οδικό αυτόν 
χάρτη πορείας κατατίθενται νέες προτάσεις, 
ενώ ενσωματώνονται και πρακτικές και 
έργα που έχουν προγραμματιστεί ή έχουν 
σχεδιαστεί. Από την πρώτη μόνο ανάγνω-
ση αυτού του road map, γίνεται σαφές ότι, 
αν υλοποιηθούν όλα όσα καταγράφονται 
για την κλιματικά ουδέτερη πόλη, τα Γιάν-
νενα θα είναι μια διαφορετική πόλη. Κάτι 
που εξαρτάται όμως όχι μόνο από τον Δήμο, 
αλλά και από τις επιχειρήσεις και τους ίδιους 
τους πολίτες, καθώς ο όλος σχεδιασμός αλ-
λάζει επί της ουσίας τον τρόπο οργάνωσης 
της ίδιας της πόλης και τις νοοτροπίες.
Ο οδικός χάρτης πορείας, λοιπόν, περιλαμ-
βάνει πολλά πράγματα: από «πράσινες δι-
αδρομές» εντός της πόλης, περιορισμό της 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και καλύτε-
ρη διαχείριση των αποβλήτων μέχρι δημό-
σια ασανσέρ, φωτοβολταϊκά πάρκα, ακόμα 
και τελεφερίκ.
Στον τομέα του αστικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού, γίνεται λόγος για «πράσινες δι-
αδρομές» που θα συνδέουν την πόλη με τη 
λίμνη (π.χ. Χατζηπελλερέν-Βαμβέτσου-πλα-
τεία Καλούτσιανης-Κύργιου-ΚΕΠΑΒΙ και Γ. 
Παπανδρέου-Κουντουριώτου-Ελιγιά-πάρκο 
Κατσάρη), για δημόσιες σκάλες όπως η σκά-
λα πίσω από την «Όαση» που περιλαμβάνε-
ται ήδη στο έργο ανάπλασης της κεντρικής 
πλατείας, για δημόσια ασανσέρ σε σημεία με 
υψομετρική διαφορά όπως στο Ιτς Καλέ και 
στα Λιθαρίτσια, για ανάπλαση των πάρκων 
Λιθαρίτσια και Πυρσινέλλα. Έμφαση δίνεται 
και στον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο-πεζό-
δρομο, για τον οποίο υπάρχει και η κυβερνη-
τική δέσμευση.
Στο κεφάλαιο «μεγάλης κλίμακας βιώσιμα 
δίκτυα αστικής συγκοινωνίας», ο οδικός χάρ-
της πορείας αναφέρεται σε δύο πράγματα. Το 
πρώτο αφορά την αντικατάσταση των πλοια-
ρίων της λιμναίας συγκοινωνίας με ηλεκτρι-
κά πλοιάρια ή με πλοιάρια με φωτοβολταϊκά 
–μια ανάλογη προσπάθεια της Περιφέρειας 
Ηπείρου πριν από μερικά χρόνια απέτυχε. 
Η δεύτερη πρόταση περιλαμβάνει τελεφε-
ρίκ. Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουρ-
γία γραμμικού τελεφερίκ που θα συνδέει το 
περιαστικό δάσος, στην περιοχή του «Φρό-
ντζου», τη βόρεια πλευρά του κάστρου στο 
επίπεδο του τεμένους Ασλάν Πασά, το Νησί, 

την περιοχή Ντραμπάτοβα και τις Λιγκιάδες. 
«Κατά αυτόν τον τρόπο, όλοι οι πολίτες, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας και κινητικών ιδιαιτερο-
τήτων θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία 
του λεκανοπεδίου ενώ θα ενεργοποιηθούν 
αφενός οι δραστηριότητες στο περιαστικό 
δάσος αφετέρου τα τουριστικά αξιοθέατα 
του Νησιού και του οικισμού Λιγκιάδες που 
προσφέρουν θέα στην πόλη και τη λίμνη. Το 
τελεφερίκ, ένα κινούμενο μέσον θέας (ένα 
κινούμενο «belvedere») προτείνεται να είναι 
ηλεκτρικό, ενεργειακά αυτόνομο» σημειώ-
νεται.
Στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας, ο 
στόχος είναι «λιγότερα αυτοκίνητα» και πα-
ράλληλη προώθηση του περπατήματος και 
του ποδηλάτου με τη δημιουργία απαραί-
τητων υποδομών, διαπλάτυνση των πεζο-
δρομίων σε κεντρικές αρτηρίες, δημιουργία 
πεζόδρομων, μείωση των θέσεων στάθμευ-
σης, βιοκλιματική λειτουργία των δρόμων 
(πράσινο, δηλαδή), καλύτερη διαχείριση της 
κίνησης των οχημάτων τροφοδοσίας κ.λπ.
Στο «κομμάτι» της διαχείρισης της περιοχής 
του φυσικού περιβάλλοντος, η λίμνη έχει κυ-
ρίαρχο ρόλο, με προτάσεις για αναβίωση των 
περιοδικά κατακλυζόμενων υγρολίβαδων 
και άρση των αυθαίρετων ανθρωπογενών 
παρεμβάσεων στις όχθες της λίμνης να κα-
τατίθενται (διαχρονικά…).
Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οδικός 
χάρτης πορείας αναφέρεται σε έργα και δρά-
σεις που έχει σχεδιάσει ήδη ο Δήμος. Αρκετά 
από αυτά είναι ενταγμένα ήδη σε διάφορα 

χρηματοδοτικά εργαλεία.
Από το όλο πρότζεκτ, τα περί εξοικονόμη-
σης ενέργειας δεν θα μπορούσαν να λείπουν. 
Φωτισμός led, φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ 
ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο υδατοδρόμιο 
και στα υδροπλάνα, τα οποία κρίνονται ως 
μια καλή εναλλακτική συγκοινωνιακή λύση. 
Προτείνεται ωστόσο η σταδιακή μετάβαση 
των υδροπλάνων στην ηλεκτροκίνηση ή/και 
στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα.
Τέλος, η καλύτερη διαχείριση των αποβλή-
των, με όρους κυκλικής οικονομίας, αποτε-
λεί βασικό πυλώνα του road map με στόχο 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου.
Ο σχεδιασμός μέχρι το 2030 για μια κλιματι-
κά ουδέτερη πόλη προβλέπει λοιπόν πολλά 
πράγματα, αρκετά από τα οποία για να υλο-
ποιηθούν, προϋποθέτουν μια σειρά από περί-
πλοκες διαδικασίες. Οι έξι ελληνικές πόλεις 
βρίσκονται συνεχώς σε συζητήσεις με το 
υπουργείο Περιβάλλοντος για την επίσπευση 
κάποιων διαδικασιών αλλά και για το υπόβα-
θρο πάνω στο οποίο θα «κινηθούν» οι χρημα-
τοδοτήσεις τα επόμενα χρόνια.

Σημείωση: Ο οδικός χάρτης πορείας (road 
map) δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια από 
τον Δήμο Ιωαννιτών. Είναι ωστόσο αναρ-
τημένος στην ιστοσελίδα 2030.ioannina.
gr. Βάσει αυτού του road map έγινε και η 
θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητας των 
Ιωαννίνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιωάννινα: Ένας «οδικός χάρτης» 
για την κλιματικά ουδέτερη πόλη
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ΒΙΒΛΙΟ

19-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Φεστιβάλ 
αστυνομικού 
μυθιστορήματος, 
2η εβδομάδα

Το 1ο Φεστιβάλ Αστυνομικού Μυθιστορήματος στα Γιάννενα 
με… υπότιτλο το απόφθεγμα του Χίτσκοκ «Ο καθένας απο-
λαμβάνει έναν καλό φόνο αρκεί να μην είναι αυτός το θύμα» 
συνεχίζεται κι αυτή την εβδομάδα, έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Το φεστιβάλ γίνεται από την ομάδα «Υποβρύχιο» (ένα think tank πο-
λιτισμού) και με την υποστήριξη του Πνευματικού Κέντρου του Δή-
μου Ιωαννιτών. Υπεύθυνος του φεστιβάλ είναι ο καθηγητής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λάμπρος Φλιτούρης. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου | 21:00, στο «Θυμωμένο Πορτραίτο»
«Crime Dinner»: O σκηνοθέτης βγάζει το συνεργείο του για φαγητό. 
Οι μπύρες έρχονται, τα burger καταβροχθίζονται, ο σκηνοθέτης βρί-
σκεται νεκρός, οι 10 συμμετέχοντες πρέπει να βρουν το δολοφόνο.
Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου | 20:00, στο αρχοντικό Ισμήνης Τζαβέλ-
λα
Η Θεατρική ομάδα «Αφηγηματικός Νους Α.Ν.» διαβάζει ιστορίες μυ-
στηρίου.
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου| 20:30, στο «Θυμωμένο Πορτραίτο»
Με αφορμή το «Βρεγμένο Ψάρι» του Kutscher Volker, παρουσία-
ση-συζήτηση για τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης και την ιστορία του 
Μεσοπολέμου.
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου| 21:00, στο «Θυμωμένο Πορτραίτο»
Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Β. Γιαννίση «Ίνκουμπους»
Παρεμβαίνουν ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος καθηγητής Ανθρωπο-
λογίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο Νίκος Φι-
λιππαίος, φιλόλογος, υποψήφιος διδάκτορας Σχολής Καλών Τεχνών 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συντονίζει ο Λάμπρος Φλιτούρης. 
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Από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 16 
Οκτωβρίου, το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων θα 
επαναλάβει την ιδιοτοπική παράστα-
ση-ξενάγηση με τίτλο «Μια περιήγη-

ση: Διαδρομή Ι» στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Ένα ραντεβού με δύο ηθοποιούς σε επιλεγμένα 
σημεία της πόλης γεμάτο εικόνες, αφηγήσεις, 
ποίηση, σιωπές, ιστορία, νοσταλγία... «Ένας πε-
ρίπατος στην πόλη με αφορμή τη λογοτεχνία ή 
ένας περίπατος στη λογοτεχνία με αφορμή την 
πόλη».
Την ιδέα, τη δραματουργία, τη σκηνοθεσία και 
την ερμηνεία της παράστασης έχουν οι ηθοποιοί 

Κίκα Ζαχαριάδου και Γιάννης Κοντός. 
Σημείο συνάντησης (αφετηρία) της περιήγησης 
το Ιτς Καλέ. Διάρκεια διαδρομής 60’. Μέγιστος 
αριθμός θεατών σε κάθε περιήγηση 15 άτομα. Η 
συμμετοχή είναι δωρεάν.
Οι μέρες και ώρες των παραστάσεων μέχρι τις 25 
Σεπτεμβρίου, έχουν ως εξής: 
21/9 & 22/9 (Τετάρτη & Πέμπτη) 17:00
25/9  Κυριακή 11:30 &13:00
Λόγω περιορισμένου αριθμού θεατών ανά πα-
ράσταση/ξενάγηση είναι απαραίτητη η δήλω-
ση συμμετοχής στο e-mail: dipethediadromi@
gmail.com.

ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Photometria Festival
Από 24 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, θα γίνει το διεθνές 
φεστιβάλ Photometria, για 14η χρονιά. Σε διάφορα σημεία της 
πόλης, θα εκτεθούν φωτογραφίες 50 δημιουργών. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.photometria.gr

ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ

Η ομάδα τέχνης «βορείως» ανεβάζει την παράσταση 
«Κλέφτης - μια παράσταση για τον Κατσαντώνη» στις 
24 και 25 Σεπτεμβρίου, στις 20:30 βράδυ, στην αίθου-
σα «Βασίλειος Πυρσινέλλας του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Ιωαννιτών.
Πρόκειται για μια δραματοποιημένη παρουσίαση της 
ζωής και της δράσης του ήρωα Κατσαντώνη, σε κείμε-
νο και σκηνοθεσία Γιάννη Σεντελέ.
Η μουσική είναι του Κώστα Χαριτάτου, τα σκηνικά της 
Χριστίνας Κωστέα, το video projecting του Κωστή Εμ-
μανουηλίδη, ο σχεδιασμός φιγούρων του Πάνου Σεντε-
λέ και οι φωτισμοί του Βαγγέλη Νέτη.
Παίζουν: Γιώργος Ζιώγας, Βαγγέλης Θεοδωρής, Γεωρ-
γία Παπαδημητρίου, Χαρά Παπαδημητρίου, Χρήστος 
Σδράλλης, Γιάννης Σεντελές, Πάνος Σεντελές, Ρίζος 
Τραγουδάρας. Κλαρίνο παίζει ο Βασίλης Παπαγεωργί-
ου.
Εισιτήριο: 8 ευρώ (5 ευρώ το μειωμένο). Πληροφορί-
ες-προπώληση στο τηλέφωνο 6941468358.

24-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«Κλέφτης» από την ομάδα τέχνης 
«βορείως»

ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΠΕΘΕ: «Μια περιήγηση-Διαδρομή Ι»

ΘΈΆΤΡΟ
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ΑΝΤΟΝΙ ΠΕΡΚΙΝΣ: 

Τα παιδικά τραύματα 
και ο εμβληματικός ρόλος 

Ο Άντονι Πέρκινς είναι μία ιδιαίτερη πε-
ρίπτωση στον παγκόσμια κινηματογρά-
φο. Δεν έγινε ποτέ σταρ, με την κλασική 
έννοια του όρου, δεν ήταν ωραίος, αν 
και πάντα γοήτευε η «τρέλα», τα συννε-
φιασμένα, έτοιμα για μπόρα, μάτια του, 
ούτε μπορούσε να γοητεύσει, όπως εκα-
τοντάδες συνάδελφοί του, το γυναικείο 
κοινό. Όμως, είχε την τύχη, να πάρει τον 
περίφημο ρόλο του Νόρμαν Μπέιτς, στο 
«Ψυχώ» και να συνδυάσει το όνομά του 
με την καλύτερη ταινία τρόμου όλων των 
εποχών. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς τον 
Πέρκινς, δεν νοείται «Ψυχώ», παρά την 
εκπληκτική σκηνοθεσία του Χίτσκοκ.
Αυτό, όμως, υπήρξε και ένα εμπόδιο 
στην καριέρα του, καθώς τυποποιήθηκε 
σε ρόλους ψυχικά διαταραγμένων χαρα-
κτήρων ή έστω ερμηνευτής «περίεργων” 
τύπων, παρότι δεν είναι λίγες οι ταινίες 
που έδειξε το υποκριτικό του ταλέντο 
πριν το «Ψυχώ».
Συμπληρώνοντας κιόλας 30 χρόνια από 
τον πρόωρο θάνατό του, στις 12 Σεπτεμ-
βρίου 1992, ξεδιπλώνουμε το φιλμ της 
δύσκολης ζωής του, με τα πρώτα του 
βήματα, τις τραυματικές εμπειρίες του, 
τις μεγάλες στιγμές της κινηματογραφι-
κής του πορείας.
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Ο Άντονι Πέρκινς θα γεννηθεί στο 
Μανχάταν, πριν από 90 χρόνια, 
στις 4 Απριλίου του 1932. Ήταν 
γιος του ηθοποιού Όσγκουντ 

Πέρκινς και της Τζάνετ Έσελστιν, με την 
οποία δέθηκε υπερβολικά, λόγω της 
απουσίας του πατέρα του, που δεν είχε 
χρόνο παρά μόνο για το θέατρο. Νιώθο-
ντας να παραμελείται από τον πατέρα, 
που προτιμούσε τις καλλιτεχνικές παρέες 
του, βίωνε και την εγκατάλειψη από τη 
μητέρα του όταν αυτή είχε την ευκαιρία 
να περάσει κάποιες στιγμές με τον άντρα 
της. Ο ξαφνικός πρόωρος θάνατος του 
πατέρα του, από καρδιακή προσβολή, θα 
είναι ακόμη ένα χτύπημα για τον Πέρκινς, 
που θεώρησε τον εαυτό του υπεύθυνο, 
εξαιτίας των «κακών» σκέψεών του για 
εκείνον. Η συνέχεια, όμως, θα ήταν ακό-
μη χειρότερη. Η μητέρα του που είχε ερω-
τικές σχέσεις με την συγγραφέα Μικαέλα 
Ο’Χάρα, θα τον κακοποιεί σεξουαλικά 
ακόμη και όταν ενηλικιώθηκε, όπως είχε 
εξομολογηθεί ο ίδιος. Κάτι που τον τραυ-
μάτισε ψυχικά και ανεπανόρθωτα. 
Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της μη-
τέρας του, θα τους φέρουν στη Βοστόνη, 
ενώ σύντομα ο Πέρκινς θα αρχίσει να 
μεγαλώνει δίπλα στη γιαγιά του. Στο δη-
μόσιο σχολείο ήταν άτακτος και γρήγορα 
θα σταλεί στο Brooks School, έξω από τη 
Βοστώνη, για να «συμμορφωθεί». Εκεί, 
άρχισε να τραυλίζει, να μην έχει καμία 
όρεξη για τα δημοφιλή αθλήματα, αν και 
υποχρεώθηκε να παίξει μπέιζμπολ. Εκεί, 
βρέθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα μόνο 
σε άντρες και συνειδητοποιεί τη διαφο-
ρετικότητά του. Εκεί, όμως, κατάλαβε και 
το ενδιαφέρον του για το θέατρο, σε σχο-
λικές παραστάσεις, ενώ το 1948 θα κάνει 
κάποια ρολάκια στο θέατρο που διεύθυνε 
η μητέρα του. Με την αποφοίτησή του θα 
εγγραφεί στο κολέγιο, ενώ το καλοκαίρι 
θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του στο θέα-
τρο, όπως και σε πολλές σχολικές παρα-
στάσεις. Θα συνάψει και τις πρώτες του 
σχέσεις με άλλους νεαρούς, ενώ οι ξυλο-
δαρμοί που σημειώθηκαν από τραμπού-
κους σε ομοφυλόφιλους συμμαθητές του, 
θα τον φέρουν στο Πανεπιστήμιο Κολού-
μπια.
 
Η ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ
 
Η πρώτη του εμφάνιση στον κινημα-
τογράφο θα έρθει το 1953 με παράδοξο 
τρόπο, καθώς πήγαινε για κομπάρσος και 
βρέθηκε συμπρωταγωνιστής και μάλιστα 
του Σπένσερ Τρέισι και της Τζιν Σίμονς. Το 
φιλμ, που γύρισε ο παλιός φίλος του πα-
τέρα του, ο φημισμένος Τζορτζ Κιουκορ, 
«Η Ηθοποιός», δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία, 
αλλά του άνοιξε το δρόμο για το Μπρό-
ντγουεϊ, όπου πρωταγωνίστησε στο «Τσάι 
και Συμπάθεια», που σκηνοθέτησε ο Ελίας 
Καζάν, επίσης φίλος του πατέρα του.

ΨΎΧΩ
 
Ο Πέρκινς πίστευε ότι η Paramount κατέ-
στρεφε την καριέρα του δικαιολογημένα, 
καθώς ο πρόεδρος της εταιρείας Μπάρνι 
Μπάλαμπαν, του είχε κάνει τη ζωή κό-
λαση, λόγω της ομοφυλοφιλίας του, ζη-
τώντας του να κάνει «θεραπεία”. Αυτό, 
όμως, δεν εμπόδισε τον Άλφρεντ Χίτσκοκ 
να τον ζητήσει για τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο «Ψυχώ». Θα πάρει το ρόλο του 
Νόρμαν Μπέιτς, ενός ιδιοκτήτη μοτέλ, 
που δολοφονεί γυναίκες, αφού πρώτα 
μεταμορφώνεται υπό την επήρεια της νε-
κρής μητέρας του. Μπορεί η σκηνοθετική 
βιρτουοζιτέ του Χίτσκοκ να φτάνει στον 
ύψιστο βαθμό, αλλά η ερμηνεία του Πέρ-
κινς είναι καταλυτική για την επιτυχία 
της ταινίας, καθώς προκαλεί ανατριχίλες 
όταν είναι έτοιμος για μία ακόμη σφαγή 
και λέει την αθάνατη ατάκα «η μητέρα 
είναι εκτός εαυτού σήμερα»! Δίπλα του η 
Τζάνετ Λι και η Βέρα Μάιλς, αλλά η μισή 
ταινία ανήκει στον Πέρκινς. Δίχως αμφι-
βολία, ο Πέρκινς θα τυποποιηθεί, μετά το 
«Ψυχώ», παρά τις όποιες προσπάθειές του 
να παίξει και κάτι διαφορετικό. 
Μάλιστα, στην προσπάθειά του αυτή, θα 

μετακομίσει στη Γαλλία, όπου το 1961 θα 
γυρίσει το «Goodbye Again» με την Ίν-
γκριντ Μπέργκμαν, ένα ρομαντικό δράμα 
που θα του χαρίσει το βραβείο ερμηνείας 
στο Φεστιβάλ Καννών. Τον επόμενο χρό-
νο θα παίξει και στο εξαιρετικό δράμα του 
Ζιλ Ντασέν «Φαίδρα» δίπλα στην Μελίνα 
Μερκούρη, αλλά και στο «Five Miles to 
Midnight» και πάλι με την Σοφία Λόρεν, 
με την οποία είχε καλή σχέση και έζησε 
υπέροχες στιγμές στα γυρίσματα, αλλά η 
χημεία τους στο πανί, δεν ήταν ιδιαιτέρως 
πετυχημένη.
Το 1962 θα πρωταγωνιστήσει στην περί-
φημη «Δίκη» του Όρσον Γουέλς, ο οποίος 
απαίτησε να είναι ο πρωταγωνιστής. Τα 
κατάφερε εξαιρετικά, κάτι που αναγνώρι-
σε και ο Γουέλς, Ήταν, όμως και η τελευ-
ταία σπουδαία ταινία του Πέρκινς που συ-
νέχισε έχοντας το εμπόδιο «Ψυχώ» πάντα 
μπροστά του, καθώς το κοινό τον έβλεπε 
μόνο ως Νόρμαν Μπέιτς ακόμη και σε ρο-
μαντικές κομεντί πιστεύοντας ότι κάποια 
στιγμή θα ξυπνήσει η ανατριχιαστική τρέ-
λα στη ματιά του. 
Ακόμη και όταν επέστρεψε στο Χόλι-
γουντ, δύσκολα μπορούσε να ξεφύγει από 
την τυποποίηση, αν και το 1972 θα είναι 

αρκετά καλός στο γουέστερν «Ο Δικαστής 
Ρόι Μπιν», στα γυρίσματα του οποίου θα 
έχει και την πρώτη του ερωτική εμπειρία 
με την θελκτική Βικτόρια Πρίνσιπαλ. Τον 
επόμενο χρόνο, μάλιστα, θα διακόψει και 
την πολύχρονη σχέση του με τον Γκρόβερ 
Νταλ, θα ακολουθήσει και μία οδυνηρή 
«θεραπεία μετατροπής» (περιλάμβανε 
ακόμη και ηλεκτροσόκ) με την ψυχαναλύ-
τρια Μίλντρεντ Νιούμαν, η οποία πίστευε 
ότι η ομοφυλοφιλία θεραπεύεται! Κάτω 
από πιέσεις, ο Πέρκινς θα δηλώσει θερα-
πευμένος και θα παντρευτεί το μοντέλο 
και φωτογράφο, Μπέρι Μπέρενσον, με 
την οποία θα ζήσουν μαζί μέχρι το θάνατό 
του και θα αποκτήσουν και δυο παιδιά.
Ο Άντονι Πέρκινς, που δεν ξεπέρασε ποτέ 
τα παιδικά του τραύματα και τις σοβαρές 
βαθιές πληγές από την κακοποίηση της 
μητέρας του, θα ταλαιπωρηθεί από το 
AIDS, το οποίο κρατούσε κρυφό, για με-
γάλο διάστημα. Τελικά μία πνευμονία, θα 
τον στείλει στον άλλο κόσμο, σε ηλικία 
60 ετών. Στον τάφο του, που βρίσκεται 
στο σπίτι, που έζησε τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του, στο Λος Άντζελες, υπάρχει 
γραμμένο στο μάρμαρο η μόνιμη παρά-
κλησή του: «Μην με περιορίζεις»...

Τα γουέστερν της καταξίωσης
 
Το 1956 θα έρθει και η ώρα να δείξει το πραγματικό του ταλέντο, όταν θα 
πάρει έναν σημαντικό ρόλο στο γουέστερν του σπουδαίου Γουίλιαμ Γουάι-
λερ «Ο Άνθρωπος Δίχως Όπλα» παίζοντας δίπλα στον Γκάρι Κούπερ και την 
Ντόροθι ΜακΓκουάιρ. Ο Κούπερ, ένας ζωντανός θρύλος, θα συμπαθήσει 
τον Πέρκινς, θα κάνουν μαζί και ένα εξώφυλλο στο Life, ενώ θα κερδίσει 
και τη Χρυσή Σφαίρα Νέου Ηθοποιού και θα προταθεί και για το Όσκαρ Β’ 
Ανδρικού Ρόλου. Η επιτυχία του θα του φέρει ένα επταετές συμβόλαιο με 
την Paramount, ενώ θα παίξει σε κάποιες ταινίες, που δεν είχαν κάποια 
επιτυχία, παρά μόνο μια εχθρική συμπεριφορά στα γυρίσματα, λόγω των 
ερωτικών επιλογών του Πέρκινς.
Το 1957 όμως θα έρθει μία από τις κορυφαίες στιγμές του, πρωταγωνιστώ-
ντας στο πανέμορφο και κλασικό πια, γουέστερν «The Tin Star», του μέγα 
μάστορα Άντονι Μαν. Έχοντας απέναντί του, ως αδιαφιλονίκητο πρωτα-
γωνιστή, τον υπέροχο Χένρι Φόντα, ο Πέρκινς θα σταθεί στα ίσα, σε έναν 
απαιτητικό ρόλο, ειδικά για γουέστερν, αυτόν του συνεσταλμένου, αντιήρωα, 
που παίρνει στους ώμους του, τις ευθύνες μίας ολόκληρης πόλης, απένα-
ντι στους τραμπούκους, που κατατρομοκρατούν τους πάντες. Το στόρι θα 
μπορούσε να είναι βγαλμένο από τη ζωή του, ενώ σημασία έχει και η στάση 
του Φόντα, στον οποίο εκμυστηρεύτηκε τις σεξουαλικές του προτιμήσεις 
κι εκείνος εκτός από κατανόηση έδειξε και τη συμπαράσταση του στα 
γυρίσματα.
Τα επόμενα χρόνια θα γυρίσει κάποιες αδιάφορες ταινίες, μεταξύ των οποί-
ων και το «Πόθοι Κάτω απ' τις Λεύκες» του Ντέλμπερτ Μαν, με συμπρωτα-
γωνίστρια την Σοφία Λόρεν. Το 1959 θα παίξει δίπλα στην Όντρεϊ Χέπμπορν 
στο φιλμ «Green Mansions», ενώ έγινε προσπάθεια να ενισχύσουν την αρ-
ρενωπότητά του. Θα ακολουθήσει το δραματικό «On the Beach», με την Άβα 
Γκάρτνερ και τον μύθο να λέει ότι προσπάθησε να τον ξελογιάσει, ενώ στο 
«Tall Story» θα βοηθήσει στο ντεμπούτο της την Τζέιν Φόντα, ανταποδίδο-
ντας τη συμπαράσταση που τού είχε δείξει ο πατέρας της πριν λίγα χρόνια.
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«Ληστές»,
των Γ. Γούση και Γ. Ράγκου

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η «ληστρική μυθολογία» της 
Ηπείρου είναι μια από τις 
–σχετικά- λιγότερο ερευ-
νημένες, εκτός Ηπείρου. Ή 

τουλάχιστον ήταν, καθώς τα τελευταία 
χρόνια, οι ιστορίες των ληστρικών οι-
κογενειακών συμμοριών έρχονται και 
στη λογοτεχνική επιφάνεια.
Μια από τις εκδοχές, είναι το graphic 
novel «Ληστές», που δημιούργησαν οι 
Γιώργος Γούσης και Γιάννης Ράγκος 
(κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Polaris). 
Οι «Ληστές» είναι ουσιαστικά μια δι-
ασκευή, της ιστορίας των αδερφών 
Γιάννη και Θύμιου Ρέντζου, σε μια αρ-
κετά ελεύθερη και «δραματουργημέ-
νη» διασκευή, η οποία όμως βασίζεται 
στα καταγεγραμμένα γεγονότα. Οι δύο 
δημιουργοί έκαναν εκτενή έρευνα (ο 
Ράγκος έτσι και αλλιώς είναι δημο-
σιογράφος με θητεία στο αστυνομικό 
ρεπορτάζ), ενώ στο επίμετρο της έκ-
δοσης υπάρχει μια επίσης ενδιαφέ-
ρουσα παράθεση δημοσιευμάτων των 
πρώτων 20 χρόνων του προηγούμε-
νου αιώνα, για τη δράση των ληστών 
στην Ελλάδα.
Η έκδοση διαπνέεται γενικά από 
Ήπειρο: είτε στο γκοθ γενικό ύφος, 
την ασπρόμαυρη φόρμα, αλλά και τις 
εικόνες της ίδιας της Ηπείρου και της 
πόλης των Ιωαννίνων.
Δεν είναι το πρώτο graphic novel που 
εξελίσσεται στην Ήπειρο, (θυμηθείτε 
το «Τέρμινους» του Λ. Παπαθανάση 
πχ), ούτε θα είναι και το τελευταίο. 
Επίσης, η έκδοση είναι το α’ μέρος. Το 
β’ θα ακολουθήσει προσεχώς, όπως… 
υποσχέθηκαν οι δημιουργοί τους, 
στην πρόσφατη επίσκεψή τους στα 
Γιάννενα, όπου και παρουσίασαν το 
άλμπουμ στο πλαίσιο του 1ου Crime 
Fiction Stories Fest. 

ΛΗΣΤΕΣ, Η ΖΩΗ 
ΚΑΙ Ο ΘΑΑΝΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ 
ΚΑΙ ΘΎΜΙΟΎ ΝΤΟΒΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ POLARIS

Η έκδοση διαπνέεται γενικά 
από Ήπειρο: είτε στο γκοθ 
γενικό ύφος, την ασπρόμαυρη 
φόρμα, αλλά και τις εικόνες 
της ίδιας της Ηπείρου και της 
πόλης των Ιωαννίνων.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι Scorpions σήμερα είναι μια μπάντα με 50+ χρόνια ύπαρξης, 
που είναι και λίγο θέμα ανεκδότων, ενώ τους συνοδεύει και 
ο προσδιορισμός «οι γερμανοί Πυξ Λαξ» λόγω της γνωστής, 
μόνιμης, «τελευταίας περιοδείας» που δεν τελειώνει ποτέ.

Πριν όμως 47 χρόνια και μια μέρα, οι Scorpions ήταν μια πάρα 
πολύ ζόρικη μπάντα, που στις τάξεις της είχε τον καλύτερο γερμανό 
κιθαρίστα όλων των εποχών, τον Ούλι Τζον Ροθ και έβγαζε το In Trance.
Ήταν το 3ο άλμπουμ της μπάντας, μετά τα δύο πρώτα όπου οι 
Scorpions ήταν βασικά ένα kraut-prog συγκρότημα με πολύ θετικά 
δείγματα. Το In trance όμως ήταν κάτι άλλο. Ήταν ο δίσκος που 
έδειχνε ότι η μπάντα μπορούσε να κατακτήσει τον (μουσικό) κόσμο 
ή και να μην το κάνει και απλά να γίνει μια εμπορική μπάντα που θα 
κατέληγε λίγο cheesy, χωρίς όμως ποτέ να ξεχάσει πώς γράφεται ένα 
πιασάρικο ριφ.
Το άλμπουμ ξεκινούσε με το επιθετικό Dark Lady και περνούσε 
άμεσα στη «δυαρχία» των Σένκερ-Μάινε με το ομώνυμο και πιο 
γνωστό κομμάτι του δίσκου, το In Trance.
Τα ακόμα καλύτερα όμως ήταν αργότερα: το Robot Man που ανοίγει 
τη δεύτερη πλευρά, συν το Night Lights, και πάνω από όλα το κα-
λύτερο ίσως κομμάτι που έχει γράψει αυτή η μπάντα: το Living and 
Dying. 
Ο μύθος του συγκεκριμένου άλμπουμ δεν θα ήταν πλήρης, αν δεν 
υπήρχε το εξώφυλλο του Μίκαελ φον Γκίμπουτ. Αυτός, είναι ένας 
από τους σημαντικότερους γερμανούς φωτογράφους και ταυτόχρονα 
ένας τύπος που τότε (και τώρα), δήλωνε ως επιρροές τους υπαρξιστές 
φιλοσόφους.
Ο φον Γκίμπουτ λοιπόν φωτογράφισε ένα… αρκετά ανήλικο μοντέλο 
με μια στρατοκάστερ. Το εξώφυλλο λογοκρίθηκε τον επόμενο χρόνο, 
που το άλμπουμ έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ και «σκοτείνιασε» ώστε 
να μη φαίνεται το εκτεθειμένο στήθος της κοπέλας. Σύμφωνα με 
τον Ροθ τον 70s «ήταν μια ιδέα του συγκροτήματος», αλλά ο ίδιος, 
πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια υποστήριξε ότι ήταν ιδέα της 
εταιρίας.  

H πρώιμη 
έκσταση 
των 
Scorpions
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To Cobra Kai 
είναι 
το σωστό 
exploitation 
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τι δουλειά έχει η αναβίωση μιας εφηβικής σειράς ταινιών 
(που σήμερα οι τότε θεατές της είναι 45+) και γιατί έχει τόση 
επιτυχία;
Το Cobra Kai είναι η σωστή συνταγή. Είναι cheesy, είναι και 

ωραίο. Είναι υπερβολικό, είναι και αστείο. Είναι όχι καμιάς συγκλο-
νιστικής καλλιτεχνικής αξίας, αλλά και έξυπνο.
Θέλει αρκετή τέχνη και επιδεξιότητα για να πετύχει η συνταγή, αλλά 
το Cobra Kai δεν περπατάει μόνο του στη λεωφόρο του ρετρό. Μην 
ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία των προηγούμενων 
μηνών, το Stranger Things, έκανε ακριβώς το ίδιο, με μεγαλύτερο 
προϋπολογισμό και ειδικά εφέ (αλλά και το Master of Puppets), χω-
ρίς όμως να γελάσει και λίγο με τον εαυτό της, όπως κάνει το Cobra 
Kai.
Σε μια αλληλοδιαδοχή των σεζόν, οι κακοί και καλοί του παρελθό-
ντος επανέρχονται, είτε με τους ίδιους, είτε με διαφορετικούς ρόλους 
και η σειρά προσπαθεί να καλύψει και το εφηβικό, και το μεσήλικο 
κοινό, χωρίς δα οι ερμηνείες να είναι σαιξπηρικές.
Πάντως, ο Γουίλιαμ Ζάμπκα πάνω στον οποίο έχει φτιαχτεί η σειρά, 
επιβεβαιώνει τη λατρεία και τις θεωρίες του Μπάρνι Στίνσον για του 
λόγου του και επίσης, είναι ένας από τους (λίγους, γενικά) ηθοποιούς 
της σειράς που έχει εικόνα πολεμικών τεχνών και στην πραγματική 
ζωή.
Το μεγάλο όπλο της σειράς είναι ο αυτοσαρκασμός της και το κομψό 
(ή και όχι…) κορόϊδεμα των σινεπροτύπων των δύο τελευταίων δε-
καετιών της προηγούμενης δεκαετίας, που, όπως και να το κάνεις, 
είναι πάντα ένας αγαπητός γενικά δρόμος.
Επίσης, έχει εξαιρετικό σάουντρακ, εξίσου καλό (ίσως και καλύτερο), 
από αυτό του Stranger Things. 

Σε μια αλληλοδιαδοχή των 
σεζόν, οι κακοί και καλοί του 
παρελθόντος επανέρχονται, 
είτε με τους ίδιους, είτε με 
διαφορετικούς ρόλους και η 
σειρά προσπαθεί να καλύψει 
και το εφηβικό, και το μεσή-
λικο κοινό, χωρίς δα οι ερμη-
νείες να είναι σαιξπηρικές.
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