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Η γέφυρα κατέρρευσε
ΕΝΑΣ ΕΙΚΟΝΟΛΉΠΤΉΣ καταγράφει με την κάμερά 
του την κατεστραμμένη γέφυρα Gaoliao που κατέρ-
ρευσε μετά από σεισμό 6,8 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ, που έπληξε το Yuli Township, στην κομητεία 
Hualien. Ταϊβάν, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.
https://typos-i.gr/article/h-gefyra-katerreyse

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ακυρώνονται σαββα-
τιάτικες εκδηλώσεις 
στα Γιάννενα
Ή ΔΥΣΜΕΝΉΣ μετεωρολογική πρόγνωση για το βρά-
δυ του Σαββάτου, ακυρώνει ή αναβάλλει εκδηλώ-
σεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο 
17/9, στα Γιάννενα.
https://typos-i.gr/article/akyrwnontai-
sabbatiatikes-ekdhlwseis

Το φωτοβολταϊκό πάρκο, 
οι συγγένειες, τα ερωτήματα 
ΕΝΑ ΣΧΉΜΑ 91 ιδιωτών θέλει να φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στο ισχύος 
45MWp (το οποίο μέσα σε λίγες μέρες έγινε 47MWp), σε δασική έκταση 1.400.478 
τ.μ., με πρόβλεψη για εγκατάσταση 83.447 πλαισίων, στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας.
https://typos-i.gr/article/fwtoboltaiko-parko-oi-syggeneies-ta-erwthmataneas-
hmeromhnias

Ioannina Lake Run: 
Νικητές και νικήτριες
ΜΕ ΠΟΛΥ καλές εντυπώσεις ολοκληρώθηκε ο φετι-
νός, πρώτος "κανονικός" μετά την πανδημία, Γύρος 
Λίμνης Ιωαννίνων, τόσο σε ό,τι αφορά τις συμμετο-
χές, όσο και την εμπειρία
https://typos-i.gr/article/ioannina-lake-run-
nikhtes-kai-nikhtries
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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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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΉ ]

Μια σειρά από κόμβους έχουν 
ξεκινήσει να υλοποιούν η Πε-
ριφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος 
Ιωαννιτών. Επεμβάσεις που 

δίνουν έμφαση στο αυτοκίνητο, και στην 
καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορια-
κής κίνησης αλλά και της επίτευξης της 
οδικής ασφάλειας ιδίως επί των εθνικών 
οδών. Η εικόνα της πόλης αλλάζει αρκε-
τά.
Για την κατασκευή των κόμβων, ο Δήμος 
Ιωαννιτών βασίζεται κυρίως στο Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και η 
Περιφέρεια Ηπείρου… σε κάποιο σχέδιο –
μια συνολική σγυκοινωνιακή μελέτη δεν 
έχει υπάρξει πάντως.
Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της ανακατασκευής της 
οδού Νιάρχου (με χρηματοδότηση από 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 
2014-2020»), κατασκευάζει πέντε ισό-
πεδους κυκλικούς κόμβους  -με αυτούς 
στην Πεδινή, στο Πανεπιστήμιο και στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να έχουν 
διαμορφωθεί ήδη- και έναν ανισόπεδο 
κόμβο στη συμβολή της οδού με την περι-
φερειακή οδό, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει 
ακόμα.
Παράλληλα, η Περιφέρεια «τρέχει» κι άλ-
λους κόμβους, επί εθνικών οδών.

Ο ΔΙΠΛΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Άρτας 
στη διασταύρωση προς Νεοκαισάρεια, 
ένας διπλός κυκλικός κόμβος έχει πάρει 
ήδη μορφή. Το έργο αυτό, με προϋπολογι-
σμό 1.026.000 ευρώ, δημοπρατήθηκε τον 
Μάρτιο του 2021. Το κόστος της σύμβα-
σης με την εταιρία ΟΔΟΚΑΤ ανέρχεται σε 
627.000 ευρώ.
Ο ένας κόμβος βρίσκεται στη διασταύ-
ρωση προς Νεοκαισάρεια και ο άλλος, 
60 μέτρα πιο πέρα, μπροστά από το ξενο-
δοχείο Epirus Palace. Την αναγκαιότητα 
για τον διπλό κόμβο αυτόν, οι υπηρεσίες 
της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τεχνι-
κό σύμβουλο, τη βάσισαν στα εξής: στη 
σημαντική αύξηση του πληθυσμού της 
Νεοκαισάρειας από την απογραφή του 
2001 έως την απογραφή του 2011 (+35%) 
και στην ύπαρξη δύο ξενοδοχείων, του 
Cezaria και του Epirus Palace, τα οποία 
δημιουργούν σημαντικούς κυκλοφορια-
κούς φόρτους, όπως αναφέρεται, λόγω 
κοινωνικών εκδηλώσεων. Σημαντική 
παράμετρος η μη ενιαία εφαρμογή παρά-

πλευρου δικτύου κατά μήκος του τμήμα-
τος αυτού της εθνικής οδού.
Η Περιφέρεια Ηπείρου εκτιμά ότι με τον 
διπλό αυτόν κόμβο θα υπάρξει ασφαλής 
και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων 
επί της εθνικής οδού και από και προς 
τη Νεοκαισάρεια και τα ξενοδοχειακά συ-
γκροτήματα, αλλά θα δημιουργηθεί ένα 
«εύκολα αναγνωρίσιμο και σημαντικό το-
πόσημο στην είσοδο της πόλης των Ιωαν-
νίνων, που μπορεί να συμβάλει στη δημι-
ουργία θετικής για τον επισκέπτη πρώτης 

αίσθησης».
Πεντακόσια μέτρα πιο πέρα, με κατεύ-
θυνση την πόλη των Ιωαννίνων, θα γίνει 
κι άλλος κόμβος, και συγκεκριμένα δύο 
ημικυκλικοί κόμβοι στη «συνάντηση» 
με την Εγνατία οδό. Εκεί δηλαδή που θα 
έπρεπε να υπάρχει ένας ανισόπεδος κόμ-
βος από τότε που κατασκευάστηκε ο αυ-
τοκινητόδρομος.
Η Περιφέρεια Ηπείρου αποφάσισε να 
παρέμβει επί της ιδιότυπης συνάντη-
σης διαφόρων κατευθύνσεων. Σήμερα η 

«συνάντηση» της εθνικής οδού Ιωαννί-
νων-Άρτας με την Εγνατία λειτουργεί με 
φανάρια.
Ο διαγωνισμός για τον εν λόγω κόμβο, με 
προϋπολογισμό 1.970.000 ευρώ, έγινε τον 
Οκτώβριο του 2021. Τον Φεβρουάριο του 
2022, η Περιφέρεια υπέγραψε τη σύμβα-
ση, κόστους 1,2 εκατ. ευρώ, με την ανάδο-
χο εταιρία, την «Εργοδυναμική Πατρών» 
(η ίδια εταιρία που έχει αναλάβει και το 
έργο της οδού Νιάρχου). Η κατασκευή του 
κόμβου αυτού δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Ιωάννινα: «2022, έτος κόμβων»

Εντός της πόλης

Ο Δήμος Ιωαννιτών, από την πλευρά του, ο πρώτος κόμβος 
που θα δει να ολοκληρώνεται, είναι αυτός δίπλα στην 
κεντρική πλατεία, στη συμβολή των οδών Δωδώνης, Πυρ-
σινέλλα και Ναπ. Ζέρβα. Το έργο αυτό μαζί με άλλους δύο 
κόμβους, επί της λεωφόρου Γράμμου, -ένας στη «Συνάντη-
ση» και ένας στη συμβολή της λεωφόρου με την οδό Ίωνα 
Δραγούμη, χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Ήπειρος 2014-2020». Το κόστος της σύμβασης 
και για τους τρεις κόμβους ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για έναν κόμβο σε ένα από τα πιο κεντρικά 
σημεία της πόλης που στοχεύει κι αυτός στην πιο ομαλή 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Αποτελεί όμως και ένα 
σημείο που συγκεντρώνει πάρα πολλούς πεζούς, και μένει 
να φανεί στην πράξη πώς θα «συνυπάρξουν» πεζοί και 
αυτοκίνητα.
Στη συμβολή των οδών Κενάν Μεσαρέ, Δωδώνης και 
Δομπόλη, έχει ξεκινήσει επίσης η κατασκευή ενός ακόμη 
κόμβου, με κόστος σύμβασης 309.000 ευρώ (Πανηπειρω-
τική ΑΤΕ).
Παράλληλα ο Δήμος κατασκευάζει ή θα κατασκευάσει 
μικρότερους κόμβους, όπως στο Σταυράκι και στο Νεοχω-
ρόπουλο.
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ΤΙ ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ 
(λίγο ως πολύ) ΘΑ ΔΕΙΤΕ 
ΣΤΟΝ ΤΎΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ο Τύπος Ιωαννίνων έγινε 6 χρονών το καλοκαίρι που πέρασε. Προσπερνάμε το αναμε-
νόμενο χιουμοράκι περί «καλής πρώτης μέρας στο σχολείο» κ.λπ. και ετοιμάζουμε μερικά 
λίγο καινούργια, αρκετά καινούργια και πολύ καινούργια (τουλάχιστον για τα δεδομένα 
των Ιωαννίνων) πράγματα, που θα εμφανίζονται σταδιακά από σήμερα, μέχρι και τον 
Οκτώβριο.

Καταρχάς, από τον Οκτώβριο θα επανέλθουν οι γνωστές σαββατιάτικες στήλες, το «Ρε-
τρό» και η «Η ιστορία πίσω από τους δρόμους της πόλης», ανανεωμένες, με ξεχωριστές 
θεματικές ανά μια ή δύο εβδομάδες. 

Οι ιστορίες που έρχονται, θα πηγάζουν από το παρελθόν των Ιωαννίνων, όχι όμως αυτή 
τη φορά μόνο από τις γειτονιές της.

Τώρα, σειρά θα πάρουν και οι εκλογικές σοβαρές ή και όχι ιστορίες, των τελευταίων 100 
ετών.

Η Κυριακή, εκτός από το «Εξώφυλλο», θα έχει και ένα χωριό των Ιωαννίνων, όπως 
ονομάζεται σήμερα και όπως ονομαζόταν παλιά. Το «ταξίδι» στις παλιές και νέες ονομα-
σίες των κοινοτήτων των Ιωαννίνων, θα ξεκινήσει σύντομα.

Το podcast «Τύπος στο Μικρόφωνο» θα έχει μηνιαία συχνότητα, με ιστορίες, θέματα, 
μίνι ραδιοφωνικά docs και συνεντεύξεις. Αυτές οι τελευταίες, εισάγουν και ένα νέο τρό-
πο: ήδη, ο Τύπος Ιωαννίνων έκανε το πρώτο του space στο twitter, όπου μπορείτε να 
ακούτε ζωντανά μια συζήτηση ή μια συνέντευξη και να παρεμβαίνετε με ερωτήσεις, αν 
θέλετε. Οπότε, ακολουθήστε μας στο @typosI και… ακούστε.

Κάπου μέσα στον Οκτώβριο, ίσως και λίγο μετά, ο typos-i.gr θα αλλάξει και όψη, «στή-
σιμο» και τεχνολογίες, περνώντας στην «typos 2.0» φάση του (έτσι, για να κάνουμε και 
λίγο σχολιασμό επικαιρότητας…).

Όλες αυτές οι αλλαγές που θα εφαρμοστούν σταδιακά, περιέχουν τις δικές σας παρατη-
ρήσεις, οι οποίες καταγράφηκαν στο ερωτηματολόγιο του περασμένου χειμώνα.

Ο Τύπος Ιωαννίνων είναι και θα παραμείνει ανεξάρτητο, επαγγελματικό, συνεργατικό 
μέσο, που ανήκει στους εργαζόμενους-ες και στους αναγνώστες-τριες του.

Εάν θέλετε να τον στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με μια συνδρομή μέσω του Patreon 
ή με κάποια δωρεά στο Patreon ή στο Paypal. 

Εσείς άλλωστε, οι αναγνώστες και οι αναγνώστριές μας, μας έχετε κρατήσει στον «αφρό 
της επικαιρότητας» αυτά τα έξι πρώτα χρόνια. 

Στο μέλλον, τα καλύτερα λοιπόν!

Σε πρόσφατη συνεδρίαση, η 
Οικονομική Επιτροπή της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου έδωσε το 
«πράσινο φως» για ένα έργο που 
συνδέεται με τους κόμβους της 
εισόδου της πόλης και το οποίο 
θα γίνει με τη μορφή του «κατε-
πείγοντος», και άρα χωρίς δια-
γωνισμό αλλά με προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευ-
σης. Το έργο, με προϋπολογισμό 
370.000 ευρώ, έχει τίτλο «Άμεσες 
εργασίες προστασίας και διευθέ-
τησης υδάτων στο τμήμα της 
εθνικής οδού Ιωαννίνων-Άρτας 
από κόμβο Εγνατίας έως κόμβο 
Νεοκαισάρειας». «Κατεπείγον» 
το έργο γιατί διαπιστώθηκε... 
ξαφνικά «συγκέντρωση όμβριων 
υδάτων» και ανάγκη για «ενι-
αία τεχνικά χαρακτηριστικά της 
οδού» λόγω των υπό κατασκευή 
δύο έργων-κόμβων.

ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟ-
ΛΗΣ

Στην άλλη μεριά της πόλης, 
στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Κό-
νιτσας, υπό κατασκευή βρίσκο-
νται οι δύο κυκλικοί κόμβοι σε 
Άγιο Ιωάννη και Ελεούσα όπως 
και η ανακατασκευή του οδικού 
τμήματος μεταξύ των δύο κόμ-
βων. Το έργο είχε δημοπρατη-
θεί τον Φεβρουάριο του 2021 με 
προϋπολογισμό 2.768.000 ευρώ. 
Το έχει αναλάβει η εταιρία ΓΙ-
ΓΕΚΑΤ έναντι 1.654.000 ευρώ. 
«Η εθνική οδός Ιωαννίνων-Κο-
ζάνης αποτελεί τον κύριο οδικό 
άξονα που συνδέει τα Ιωάννινα 
με το βόρειο τμήμα του νομού 
Ιωαννίνων και την Κακαβιά στα 
σύνορα με την Αλβανία, με αυ-
ξημένους κυκλοφοριακούς φόρ-
τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και ιδιαίτερα αυξημένους 
τους θερινούς μήνες και κατά τη 
διάρκεια των Χριστουγέννων» 
αναφέρεται στη σχετική μελέτη.
Επί της εθνικής οδού Ιωαννί-
νων-Ηγουμενίτσας στη συμβολή 
της με την περιφερειακή οδό, 
αναμένεται να ξεκινήσει και 
ένας άλλος διπλός κόμβος. Ένα 
έργο αρχικού προϋπολογισμού 
2.354.000 ευρώ, με την εταιρία 
ΓΙΓΕΚΑΤ να το αναλαμβάνει 
έναντι 1.776.000 ευρώ.
Ο ένας κόμβος θα γίνει επί της 
διασταύρωσης της εθνικής οδού 
με την περιφερειακή οδό και ο 
άλλος στη συμβολή της περιφε-
ρειακής οδού με την οδό Φιλι-
κής Εταιρείας.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

«Looking for the Light», 
Photometria Awards 2022
Δημαρχείο Ιωαννίνων (περιβάλλοντας 
χώρος) Διάρκεια: 24.9 – 28.10.2022
Ομαδική έκθεση των 25 επιλεγμέ-
νων φωτογραφιών του διαγωνισμού 
Photometria Awards 2022 «Looking for 
the Light», με κριτή τον Martin Parr
Daria Tsygankova – «The dark knight», 
Άκης Πασαλίδης – «Untitled», Noemi 
Comi – «Deathfest», Βασίλης Δ. Γόνης 
– «Don’t look at the sun», Βλαδίμηρος 
Ταχματζίδης – «Trip to knowhere», Άγ-
γελος Μπαράι – «Untitled», Mohammad 
Reza Masoumi – «Ahoora», Andi Abdul 
Halil – «The Best Friend», Νίκος Κονι-
δάρης – «Angeliki», Arezoo Babagoli 
– «In the heart of the earth», Tatiana 
Mishchenko – «Ephemeral Motels», Σο-
φία Τολίκα – «The escape of Philoctetes», 
Olga Tkachenko – «Spring morning», Gali 
Tibbon – «Cross of Light», Elina Kichheva 
– «Shaman», Elena Kozlova – «Natalie», 
Αντώνης Παπακωνσταντίνου – «Light 
composition», Natalia Gorshkova – 
«Jugglers», Μαρία Καροφυλλίδου – «On 
the beach», Matteo Capone - «Solo» 

Azamat Matkarimov – «Mysterious 
shepherd» , Ali Moarref – «Pray for 
forgiveness», Sasan Moayyedi – «Love 
Story», Sibusiso Bheka – «Iparty», Ισίδω-
ρος Μπλούγκαρης – «Breathe»

«Landscape stories»
Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων (Κοραή 1)
Διάρκεια: 25.9 – 23.11 Δευτ. – Πεμπ.: 
08:00 – 15:00 Παρ.: 08:00 – 21:00 Κυρ.: 
10:00 – 13:00 & 18:00 – 21:00
Σε συνεργασία με το MOMus – Μουσείο 
Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης
Γιώργος Γιατρομανωλάκης, Κωνσταντίνος 
Γδοντάκης, Κατερίνα Διγώνη, Κώστας 
Καψιάνης, Δημήτρης Κοιλαλούς, Μπάμπης 
Κουγεμήτρος, Γιάννης Κουκουράκης, 
Πέτρος Κουμπλής, Ιωάννης Κωνσταντίνου, 
Ηλιάνα Μεϊντάνη, Περικλής Μπούτος, Ρέα 
Παπαδοπούλου, Κοσμάς Παυλίδης, Αχιλ-
λέας Τηλέγραφος, Κωνσταντίνος Τούντας, 
Μαρίνος Τσαγκαράκης, Πάνος Χαραλαμπί-
δης, Μαίρη Χαιρετάκη, Jeff Vanderpool

«Meditations», Alice Zilberberg 
Υπαίθριος χώρος Ιτς Καλέ (έναντι Βυζα-
ντινού Μουσείου)
Διάρκεια: 24.9 – 9.10.2022 Δευτ. – Κυρ.: 
08:00 – 22:00

«Διάβα: Νομάδες κτηνοτρόφοι 
στην ορεινή Ελλάδα», Δημήτρης 
Τοσίδης
Μουσείο Αργυροτεχνίας (Κάστρο)
Διάρκεια: 21.9 – 24.10.2022 Τετ. – Δευ.: 
10:00 – 18:00
Σε συνεργασία με το Athens Photo World

«07:00 am – 15:00 pm», Μιχά-
λης Πατσούρας
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» 
(Παλαιά Σφαγεία)
Διάρκεια: 24.9 – 2.10.2022 Δευ. – Παρ.: 
18:00 – 22:00 Σαβ. – Κυρ.: 10:00 – 14:00 
& 18:00 – 22:00

«Τhe Landscapes Behind», Αγγε-
λική Σβορώνου
Πύλη Αγ. Γεωργίου (Στοές Κάστρου)
Διάρκεια: 24.9 – 2.10.2022 Δευ. – Παρ.: 
18:00 – 22:00 Σαβ. – Κυρ.: 10:00 – 14:00 
& 18:00 – 22:00

«Ή κατάχωση και προστασία των 
αρχαίων του Εθνικού Αρχαιο-
λογικού Μουσείου κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο»

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Ιτς Καλέ
Διάρκεια: 24.9 – 2.10.2022 Δευ. – Παρ.: 
18:00 – 22:00 Σαβ. – Κυρ.: 10:00 – 14:00 
& 18:00 – 22:00
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Φωτογρα-
φικό Αρχείο – Υπουργείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού/Οργανισμός Διαχείρισης και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.)
Σε συνεργασία με το MOMus – Μουσείο 
Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, το Εθνι-
κό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Ιωαννίνων

«Place»
Ομαδική έκθεση στο πλαίσιο του 
Photocitizens
Μεντρεσές, Βελή Τζαμί
Διάρκεια: 24.9 – 2.10.2022 Δευ. – Κυρ.: 
18:00 – 22:00
Σε συνεργασία με το Photocitizens 
International Photography Festival

«Μαρτυρίες – Βλέμματα»
Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Magnum 50 
χρόνια στο πεδίο
Photometria Photography Center (PPC) 
(21ης Φεβρουαρίου 184)
Διάρκεια: 24.9 – 11.12.2022 Πεμ. – Κυρ.: 
17:00 – 21:00

ΜΕΧΡΙ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Photometria Festival
Μέχρι 2 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται το διεθνές φεστιβάλ Photometria. Σε διάφορα σημεία της πόλης, εκτίθεντι φωτογρα-
φίες 50 δημιουργών. Το αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.photometria.gr
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28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΠΕΘΕ: «Μια περιήγηση-Διαδρομή Ι»

Parallel Voices
Ομαδική έκθεση των 9 επιλεγμένων 
φωτογραφικών σειρών του διαγωνισμού 
Parallel Voices
Αύλειος χώρος Αρχοντικού Πυρσινέλλα – 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Διάρκεια: 24.9 – 28.10.2022
«Desired constellations» – Giacomo 
Infantino (IT), «Εκεί που το ποτάμι κυλάει 
βουβά» – Σάκης Δαζάνης (GR), «Άναρ-
θρες σιωπές» – Αντώνης Παναγόπουλος 
(GR), «ID» – Stephie Grape (GR), «Volver» 
– Mauro Curti (IT), «The white line» – 
Rosa Rodriguez (ES), «Το ταξίδι του 
μοναχού» – Λευτέρης Παρασκευαΐδης 
(GR), «Outlook (Views from the North 
East)» – Mark Adams (GB), «Niewybuch» 
– Natalia Kepesz (PL) 

«EΝΤΕΥΞΙΣ»
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας 23 φωτο-
γραφικών ομάδων του δικτύου ΕΝΤΕΥΞΙΣ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών 
(Αγίας Μαρίνας 55)
Διάρκεια: 24.9 – 2.10.2022 Δευ. – Κυρ.: 
18:00 – 22:00
Art8 – Αγρίνιο■Bleach-κολεκτίβα για 
τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες 
– Αθήνα■METApolis – Αθήνα■Φωτοε-
ρευνητές – Αθήνα■Εργαστήρι Φωτογρα-
φίας PhotoProletarii – Αθήνα■Shashin 
Lovers – Αθήνα■Φωτογραφική Ομάδα 
art.A’s  Φ.Ο.Α.■ΦωτΟΑρτ – Φωτογραφική 
Ομάδα Άρτας■«Αντίθεσις» – Φωτογρα-
φική Ομάδα Βέροιας■εΦΟΔος – Δρά-
μα■Το αυγό 5+1 κλικ μαζί – Ηγουμενί-
τσα■«Φ» – Θεσσαλονίκη■Φωτοπόροι 
– Θεσσαλονίκη■Κέντρο Δημιουργικής 
Φωτογραφίας Θράκης■ΦΩ.Σ.Π.Ι. – Ιω-
άννινα■Φωτογραφικός Όμιλος Καβά-
λας■Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου 
– «C.P.C»■Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας 
– «ΦΛΛ»■Α.Σ.Τ.Ο. – επικοινωνούμε – 
Πάτρα■
Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «ΗΔΥΦΩ-
Σ»■Κα.Δρω – Φιλιππιάδα■Ο λόγος στην 
Εικόνα – Χαλάνδρι■Λε.Φ.Κι – Χανιά

2o Student Awards 2022
Έκθεση των 4 καλύτερων portfolios 
του διαγωνισμού Photometria Student 
Awards 2022, με κριτή την Λίλα Ζώτου
Επιμέλεια από τους Ιουλία Λαδογιάννη 
και Τάσο Παπαδόπουλο
-1 Γκαλερί, The Lounge Bar (Πλατεία 
Πάργης) Διάρκεια: 24.9 – 2.10.2022 Δευ. 
– Κυρ.: 10:00-22:00
Φοlk (Ζάππα 3) Τρίτ. – Κυρ.: 19:00 – 
12:30

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σχεδιασμός, Παρουσίαση και 
Προώθηση Portfolio
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» 

(Παλαιά Σφαγεία)
Σάββατο 24.9, 18:00 – 20:00 
Λάμπρος Παπανικολάτος
Κόστος: Δωρεάν

Artist Talks
Ηρακλής Παπαϊωάννου, Alice Zilberberg, 
Δημήτρης Τοσίδης, Μιχάλης Πατσούρας, 
Αγγελική Σβορώνου 
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» 
(Παλαιά Σφαγεία)
Κυριακή 25.9, 11:00 – 13:00  Κόστος: 
Δωρεάν

Ανοιχτή Συζήτηση: 50 Χρόνια 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Γιώργος Μαυρογόνατος, Θανάσης Σταυ-
ράκης, Δημήτρης Τοσίδης
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» 
(Παλαιά Σφαγεία)
Κυριακή 25.9, 13:30 – 14:30 

Καλλιτεχνική Φωτογραφία 
Σήμερα [μια αχαρτογράφητη 
περιοχή]
Αγγελική Σβορώνου
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» 
(Παλαιά Σφαγεία)
Κυριακή 25.9, 18:00 – 20:00 
Workshop: 15 €

ΔΡΑΣΕΙΣ

Photometria Walk
Διαγωνισμός φωτογραφίας/ Kυνήγι 
θησαυρού
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής» 
(Παλαιά Σφαγεία)
Σάββατο 1.10, 16:00 – 20:00 
Κόστος: Δωρεάν

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

■Πέμπτη 22/9, Photometria in Motion, 
Κατηγορία: Video Art (1ο μέρος), 120'
■Παρασκευή 23/9, Photometria in 
Motion, Κατηγορία: Video Art (2ο μέρος), 
116'
■Δευτέρα 26/9, Photometria in Motion, 
Κατηγορία: Ταινίες Μικρού Μήκους (1ο 
μέρος), 107'
■Τρίτη 27/9, Photometria in Motion, 
Κατηγορία: Ταινίες Μικρού Μήκους (2ο 
μέρος), 86'
■Τετάρτη 28/9, Photometria in Motion, 
Κατηγορία: Ταινίες Μικρού Μήκους (3ο 
μέρος), 117'
■Πέμπτη 29/9, Photometria in Motion, 
Κατηγορία: Ντοκιμαντέρ, 87'
■Παρασκευή 30/9, Photometria in 
Motion, Κατηγορία: Animation, 136'
■Κυριακή 2/10, Επιλεγμένες ταινίες του 
5ου Chaniartoon – International Comic 
& Animation Festival, 86'

3 OΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αφιέρωμα στη ζωή του Χρ. Μηλιώνη
ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στη ζωή του ηπειρώτη συγγραφέα Χριστόφορου Μηλιώνη 
με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννησή του (1932), διοργανώνει το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, στις 20:00, στον 
πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής».
Ο Χριστόφορος Μηλιώνης, που καταγόταν από το Περιστέρι Πωγωνίου, έφυ-
γε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2017.
Στην εκδήλωση, χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής 
Ελισάφ.
Για τον συγγραφέα και την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα θα μιλή-
σουν η Ελισάβετ Κοτζιά, κριτικός λογοτεχνίας, ο Θανάσης Β. Κούγκουλος, 
καθηγητής Σημειωτικής και Λογοτεχνικής Ανάλυσης του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης, ο Δημήτρης Τζιόβας, καθηγητής Νεοελληνικών Σπου-
δών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, και ο κριτικός λογοτεχνίας Γιώργος 
Αράγης.
Τον συντονισμό επιμελείται ο Κώστας Καραβίδας, Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η σύζυγος του συγγραφέα, 
Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη, ομότιμη καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΩΣ ΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ, το ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων συνεχίζεται η ιδιοτοπική 
παράσταση-ξενάγηση με τίτλο «Μια 
περιήγηση: 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 περίπατος 
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 άτο-
μα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Οι μέρες και ώρες των παραστάσεων 
αυτή την εβδομάδα, έχουν ως εξής: 
28/9 & 29/9 (Τετάρτη & Πέμπτη) 
17:00
Λόγω περιορισμένου αριθμού θεα-
τών ανά παράσταση/ξενάγηση είναι 
απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 
στο e-mail: dipethediadromi@gmail.
com.
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΓΚΙΩΝΆΚΗΣ

Η λαϊκή κωμωδία 
και το αθεράπευτο πάθος του

Φυσικό ταλέντο, που διέπρεψε στο ελληνικό θέαμα 
πάνω από μισό αιώνα, ο Γιάννης Γκιωνάκης ανήκει στη 
γενιά των μεγάλων κωμικών της χώρας, παρότι περιο-
ρίστηκε σε δυο κυρίως χαρακτήρες. Αρχικά σε εκείνον 
του ανεπανάληπτου αγαθού κουτεντέ και στη συνέχεια 
-ως πρωταγωνιστής πλέον- σε αυτόν του νευρικού, 
παράξενου, φωνακλά, με κάποιες αξιόλογες και διαφο-
ρετικές στάσεις ανάμεσα, όπως στα φιλμ «Τρίτη και 13» 
και «Δέκα Μέρες στο Παρίσι».
Ο Γκιωνάκης, ανήκει στην κατηγορία των πρωταγωνι-
στών που τον προτιμούμε για τους δεύτερους ρόλους 
που έπαιξε στον κινηματογράφο, στα πρώτα χρόνια 
της πορείας του, καθώς ίσως είναι ο μοναδικός Έλλη-
νας ηθοποιός που μέσα σε λίγα λεπτά δημιούργησε 
έναν τεράστιο κρατήρα γέλιου και κατέκτησε την καρ-
διά όλων των Ελλήνων, από την εκρηκτικά ξεκαρδιστική 
ερμηνεία του ως Μπρίλης στην κλασική κωμωδία «Τα 
Κίτρινα Γάντια».
Όμως, ο Γιάννης Γκιωνάκης, που χάσαμε πριν 20 χρό-
νια και σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη 
γέννησή του (18 Σεπτεμβρίου 1922), εκτός από ση-
μαντικός ερμηνευτής της λαϊκής κωμωδίας, της επι-
θεώρησης και βασικός εκπρόσωπος των έργων του 
Δημήτρη Ψαθά, έδωσε το υποκριτικό του στίγμα και 
μέσα από κλασικά έργα ρεπερτορίου, ενώ το εκτός των 
ορίων, αδιαμφισβήτητο, πάθος του για τις γυναίκες, 
θα τον φέρει αντιμέτωπο και με τη Δικαιοσύνη, με την 
«υπόθεση Κοζανιτά».
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Ο Γιάννης Γκιωνάκης γεννήθηκε 
στην Αθήνα, στις 18 Σεπτεμβρίου 
του 1922. Έζησε ευτυχισμένα παι-
δικά χρόνια, με την αδελφή του 

να είναι το ήσυχο παιδί της οικογένειας, 
«γαλλικά και πιάνο» και τον ίδιο να είναι 
ο πρωταγωνιστής στην αταξία. Από έφη-
βος ακόμη, έδειχνε ότι θα ακολουθήσει το 
επάγγελμα του πατέρα του, που ήταν για-
τρός. Πράγματι, θα μπει στην Ιατρική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά θα τα 
παρατήσει μετά από τέσσερα χρόνια. Στις 
αρχές της δεκαετίας του ‘40, διασκεδάζο-
ντας με την παρέα του, έδινε ένα πρόωρο 
ρεσιτάλ, με αστείες γκριμάτσες, μιμήσεις 
και άλλα κωμικά παιχνίδια, τραβώντας το 
ενδιαφέρον του Αλέκου Σακελλάριου, ο 
οποίος τον ρώτησε αν είχε σκεφτεί να γίνει 
ηθοποιός. Εκείνος του απάντησε αρνητι-
κά, αλλά λίγο καιρό μετά, όταν έκλεισε η 
Σχολή του λόγω του Πολέμου, θα το πάρει 
απόφαση και θα εγκαταλείψει την Ιατρική 
για να φοιτήσει στη σχολή του Καρόλου 
Κουν και στο Ελληνικό Ωδείο.
Το περίεργο, για την εποχή ήταν ότι οι γο-
νείς του δεν αντέδρασαν στην απόφασή 
του να ασχοληθεί με την υποκριτική, ενώ 
για πρώτη φορά ανέβηκε στο σανίδι στην 
παράσταση «Ο Τελευταίος ασπροκόρα-
κας», στο ιστορικό Υπόγειο του Θεάτρου 
Τέχνης. Ο Γκιωνάκης, ήταν αυτοδίδακτος 
μουσικός και χορευτής, μαθαίνοντας μό-
νος του να παίζει πιάνο και να χορεύει 
κλακέτες, κάτι που θα τον βοηθήσει κα-
θοριστικά στην καριέρα του. Και αυτό φά-
νηκε όταν μπήκε με φούρια το 1945 στην 
επιθεώρηση, το είδος που λάτρευε και 
απογείωσε τη σταδιοδρομία του.

ΑΧΟΡΤΑΓΟΣ

Το 1963 θα πρωταγωνιστήσει στην γνω-
στή κωμωδία «Τρίτη και 13» δίπλα στον 
προληπτικό Σταυρίδη, ενώ το 1964, ανά-
μεσα στις δέκα ταινίες που έπαιξε εκείνη 
τη χρονιά, θα συμπρωταγωνιστήσει και 
πάλι με τον Σταυρίδη, με τον οποίο έφτια-
ξαν ένα ωραίο κινηματογραφικό ζευγάρι, 
στην κωμωδία «Κόσμος και Κοσμάκης», 
στο ρόλο ενός απατεώνα. Στα μέσα της 
δεκαετίας του ‘60 ο Γκιωνάκης θα αλλάξει 
πίστα, αρχίζοντας να παίζει σε ταινίες που 
βασίζονται απάνω του. 
Η μεγαλύτερη επιτυχία του, θα είναι η 
κωμική σάτιρα «Ο Αχόρταγος», μια προ-
χειροφτιαγμένη ταινία, σε σκηνοθεσία 
Ντίμη Δαδήρα, αλλά βασισμένη στο ομώ-
νυμο εξαίρετο θεατρικό έργο του Ψαθά 
και με έναν Γκιωνάκη, χωρίς να αποφεύ-
γει τις υπερβολές, να είναι αρκετά καλός 
στον ρόλο του άπληστου ζαμανφουτίστα. 
Τελευταία του μεγάλη επιτυχία θα σταθεί 
και η κωμωδία «Η Ωραία του Κουρέα», 
ενώ πλέον έχει περάσει στη μανιέρα του 
παράξενου, φωνακλά «Το Στραβόξυλο», 
«Η Αδελφή μου Θέλει Ξύλο», «Η Κρεβα-

τομουρμούρα», «Ο Ξεροκέφαλος» κ.ά.
Ο Γκιωνάκης, που έπαιξε συνολικά σε 117 
ταινίες, θα καταπιαστεί και με τις βιντε-
οταινίες, προλαβαίνοντας να εμφανιστεί 
σε πάνω από 30 απ’ αυτές, πιστεύοντας 
–εσφαλμένως- ότι θα μπορούσαν να αντι-
καταστήσουν με επιτυχία την κινηματο-
γραφική παραγωγή.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΑ

Στην προσωπική του ζωή κυριάρχησαν οι 
γυναίκες. Παθιασμένος γυναικάς, παρότι 
παντρεύτηκε μία φορά το 1957, την «αγα-
πημένη» του Ζέτα, και του χάρισε δυο κό-
ρες, ο Γκιωνάκης, δεν σταμάτησε ποτέ να 
ξενοκοιτά. Όπως θα έλεγε αργότερα η κόρη 
του και ηθοποιός Πωλίνα Γκιωνάκη «ήταν 
ένας άπιστος σύζυγος και δεν ήξερε καν να 
το καλύψει». 
Τον Οκτώβριο του 1984, θα συλληφθεί 
γιατί πυροβόλησε τρεις φορές την τότε 

ερωτική του σύντροφο Αφροδίτη Κοζανι-
τά, στο σπίτι της στο Καστρί, γιατί του ζή-
τησε να χωρίσουν. Θα συλληφθεί, θα προ-
φυλακιστεί και θα καθίσει στο εδώλιο, με 
την κατηγορία της απόπειρας ανθρωπο-
κτονίας. Το περιστατικό, φυσικά, θα γίνει 
πρωτοσέλιδο, οι φήμες θα δώσουν και θα 
πάρουν, θα εξάψει τη φαντασία του κοι-
νού. Ουδείς ακριβώς γνωρίζει τι συνέβη 
εκείνη τη βραδιά στο Καστρί, αλλά το σί-
γουρο είναι ότι η παθούσα θα καταθέσει 
στο δικαστήριο ότι ο Γκιωνάκης δεν είχε 
πρόθεση να την σκοτώσει. Ο δημοφιλής 
πρωταγωνιστής θα εξαγοράσει την ποι-
νή των 15 μηνών φυλάκισης, αλλά, αυ-
τοί που τον γνώριζαν καλά, είπαν ότι δεν 
μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει αυτό το χτύ-
πημα, σε συνδυασμό και με τον σακχαρώ-
δη διαβήτη, απ’ τον οποίο έπασχε και του 
προκαλούσε συνεχώς προβλήματα.
Παρά ταύτα, θα συνεχίσει να ανεβαίνει 
στο σανίδι, να παίζει σε βιντεοταινίες, 

να επανεκτιμά τη ζωή του, την οικογέ-
νειά του, τις κόρες του, τις εγγονές του. Η 
υγεία του Γκιωνάκη θα επιβαρυνθεί από 
τον σακχαρώδη διαβήτη και το 1998 θα 
υποστεί το πρώτο του σοβαρό εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
της ζωής του θα τα περάσει κατάκοιτος, 
λόγω των εγκεφαλικών επεισοδίων που 
υπέστη, αλλά και τον ακρωτηριασμό τού 
ποδιού του. Θα πεθάνει στις 25 Αυγούστου 
του 2002 και θα κηδευτεί στο Α’ Νεκροτα-
φείο παρουσία πολλών συναδέλφων του 
και πλήθος κόσμου.
Στα τελευταία του, όταν κάποιοι «πειρα-
χτικά» τον ρωτούσαν για τη φήμη του 
γυναικοκατακτητή που είχε, εκείνος πά-
ντα έλεγε ότι η μεγάλη του ερωμένη θα 
είναι πάντα «η σκηνή». Ήταν αυτό που 
του έλειπε. Η μυρωδιά της, τα φώτα, το 
χειροκρότημα και φυσικά το γέλιο, σαν το 
δικό του, μέχρι τα αυτιά...

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ελληνική κωμωδία και Μαγιακόφσκι
ΠΑΡΟΤΙ έπαιξε σε δεκάδες επιθεωρήσεις και κωμω-
δίες, πολλές απ’ τις οποίες ήταν του Δημήτρη Ψαθά, 
ειδικά όταν συνέστησε το δικό του θίασο το 1959, ο 
Γκιωνάκης πρωταγωνίστησε και σε πλήθος θεατρικών 
έργων των μεγαλύτερων ξένων δραματουργών, από 
Μολιέρο μέχρι Μαγιακόφσκι. Πολλές απ’ τις ελληνικές 
κωμωδίες, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, θα 
μεταφερθούν στη συνέχεια στον κινηματογράφο.
Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο θα το κάνει το 1946 
στην ταινία του Σακελλάριου «Παπούτσι από τον Τόπο 
σου». Τη δεκαετία του ‘50 θα παίξει σε αρκετές ταινί-
ες δεύτερους ρόλους ή ως συμπρωταγωνιστής, με πιο 
χαρακτηριστική τη μουσική κομεντί «Αδέκαροι Ερωτευμέ-
νοι» δίπλα στους εξπέρ του είδους Κούλη Στολίγκα, Νίκο 
Ρίζο και Σπεράντζα Βρανά. Η δεκαετία του ‘60 θα μπει 
θριαμβευτικά όταν θα πάρει το αθάνατο ρόλο του Μπρίλη, 
στην κωμωδία του Σακελλάριου «Τα Κίτρινα Γάντια», με 
πρωταγωνιστή τον έξοχο Νίκο Σταυρίδη. Το ξεκαρδιστικό 

ρεσιτάλ που δίνει εκείνα τα λίγα λεπτά της εμφάνισής 
του, σωματοποιώντας τον χαρακτήρα του «χαζούλη του 
χωριού» με τόση πειστικότητα, εκμεταλλευόμενος τις απί-
θανες ατάκες που του είχαν γράψει ο σκηνοθέτης μαζί με 
τον Χρήστο Γιαννακόπουλο, θα τον κάνουν σε χρόνο ρεκόρ 
τον αγαπημένο κωμικό όλων των Ελλήνων.
Έτσι, μετά τον θρίαμβό του ως Μπρίλης, θα αρχίσει να 
παίρνει μεγαλύτερους ρόλους, αλλά για αρκετά χρόνια 
δεν εγκατέλειψε τους μικρούς δυνατούς ρόλους, που του 
έδιναν την άνεση να δείχνει το ταλέντο του και στο τέλος 
να κλέβει τις εντυπώσεις από τους πρωταγωνιστές, ακόμη 
και αν μιλάμε για κορυφαίους ηθοποιούς ή αδιαμφισβή-
τητους πρωταγωνιστές. Όπως στην ρομαντική κωμωδία 
«Η Αλίκη στο Ναυτικό», στην κωμωδία «Κορόιδο Γαμπρέ» 
ή στην αξιοπρόσεκτη κομεντί «Η Νύφη το Έσκασε», με την 
Τζένη Καρέζη. Εδώ θα σταθούμε, καθώς ο Γκιωνάκης θα 
ερμηνεύσει με μπρίο και πειστικότητα, τον χαριτωμένο 
θηλυπρεπή ρεσεψιονίστα επαρχιακού ξενοδοχείου.
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Η Ελλάδα από 
τη χούντα στην κρίση

Τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρωθεί ένας με-
γάλος αριθμός μελετών για την εποχή της Με-
ταπολίτευσης. Η περίοδος από το 1974 μέχρι και 
σήμερα (αν και υπάρχουν πλήθος διαφωνίες για 

το πότε ακριβώς ολοκληρώνεται η Μεταπολίτευση, αν 
έχει όντως ολοκληρωθεί) έχει μπει σε πολιτικό, οικο-
νομικό, ιστορικό και κοινωνιολογικό (ακόμα και λογο-
τεχνικό) μεγεθυντικό φακό, αλλά οι αναφορές στην πο-
λιτισμική διάσταση της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 
(όπως κάποιοι ονομάζουν τις μεταπολιτευτικές δεκαετί-
ες) παραμένουν από λίγες ως ελάχιστες. Το κενό αυτό έρ-
χεται να καλύψει το πολυσέλιδο έργο του Δημήτρη Τζι-
όβα «Η Ελλάδα από τη χούντα στην κρίση. Η κουλτούρα 
της Μεταπολίτευσης», που κυκλοφόρησε πριν από λίγο 
καιρό σε μετάφραση Ζωής Μπέλλα-Αρμάου και Γιάννη 
Στάμου από τις εκδόσεις Gutenberg (το βιβλίο βγήκε στα 
αγγλικά πέρσι, Bloomsbury Publishing, 2021).
Με αργές πλην σταθερές μεταβολές, η Ελλάδα μετα-
τοπίζεται μετά την εδραία πολιτική αλλαγή του 1974 
από το πεδίο της πολιτικής στο πεδίο της κουλτούρας, 
περνώντας εκ παραλλήλου από την πολιτισμική ομοιο-
γένεια στην ετερογένεια και στον πλουραλισμό. Ο Τζιό-
βας, που είναι καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας και έχει τι-
μηθεί με το κρατικό Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για το 
2021, εννοεί την κουλτούρα και τον πολιτισμό υπό διπλή 
έννοια: από τη μια πλευρά πρόκειται για τον τρόπο με 
τον οποίο γεννιούνται και διαμορφώνονται οι σύγχρονες 
ταυτότητες (ιδεολογικές, πολιτικές, φυλετικές, εθνικές, 
θρησκευτικές, σεξουαλικές και γλωσσικές) και από την 
άλλη για τα προϊόντα της τέχνης, κυρίως της λογοτεχνί-
ας και του κινηματογράφου.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο Τζιόβας ξεκινάει παρατηρώντας 
πως η Ελλάδα βρέθηκε κατ’ επανάληψη μετά το 1974 
παγιδευμένη ανάμεσα σε διχαστικά δίπολα, σε δυαδικές 
αντιθέσεις που μας ταλαιπωρούν ακόμα και τώρα με τη 
μονομέρειά τους. Ο ίδιος, που χρησιμοποιεί με ανοιχτό 
και πολυσυλλεκτικό πνεύμα τον θεωρητικό οπλισμό του, 
αποφεύγει ευθύς εξαρχής να εγκλωβιστεί σε παρόμοια 
σχήματα, προκρίνοντας αντ’ αυτών την υβριδική σύνθεση 
και τον συνεχή διάλογο. Για παράδειγμα, η λαϊκή κουλτού-
ρα ενισχύθηκε μεταπολιτευτικά έναντι της λόγιας, οδηγώ-
ντας σε ένα νέο κράμα, ενώ από τη μεριά του το ελληνι-
κό κράτος μπορεί να προωθεί την ομογενοποίηση και τις 
αξίες της Δύσης, παραμένοντας ταυτοχρόνως πελατειακό. 

Σύμφωνα με ένα άλλο παράδειγμα, οι οπαδοί του εκσυγ-
χρονισμού καταδικάζουν την ικανότητα της Ελλάδας να 
προσαρμοστεί στα δυτικά δεδομένα, δεν πρέπει, παρόλα 
αυτά, να ξεχνάμε πως υπάρχουν πολλαπλοί πολιτισμοί και 
εκσυγχρονισμοί, καθώς και το ότι οι αρνητές της εκσυγ-
χρονιστικής τάσης είναι πιθανό να εκφράζουν την παρω-
χημένη κουλτούρα της πολιτισμικής αυτάρκειας.
Στο κέντρο των προβληματισμών του Τζιόβα, όπως προ-
κύπτει και από τον τίτλο του βιβλίου, βρίσκεται η οικο-
νομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.
Ως προς τη γλώσσα, ένα επίσης κρίσιμο θέμα της Μετα-
πολίτευσης, η καθιέρωση της δημοτικής έβαλε τέλος σε 
μια πολυετή και άκρως εριστική διαμάχη, η καθαρεύου-
σα, εντούτοις, άφησε το λόγιο στίγμα της στην κοινή νε-
οελληνική, χωρίς πάντως να καταπραΰνει τους φόβους 
της παρακμής, της λεξιπενίας και του εκλατινισμού, σε 
συνδυασμό με τις παρατεταμένες συγκρούσεις για τη δι-
δασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο σχολείο. Στη λο-
γοτεχνία πάλι, η ποίηση δίνει μεταπολιτευτικά τη θέση 
της στην πεζογραφία και στην αυξημένη εκδοτική παρα-
γωγή, με το μυθιστόρημα να στρέφεται προς το ατομικό 
και προς τη μεταμοντέρνα έννοια της ασύστατης πραγ-
ματικότητας, της μερικής αλήθειας και της αποσπασμα-
τικής ιστορίας, διερευνώντας τις πιο διαφορετικές εκδο-
χές και όψεις του κοινωνικού περίγυρου.
Ως προς τη νεανική, την έμφυλη και τη σεξουαλική 
κουλτούρα της Μεταπολίτευσης, φοιτητές και κινήμα-
τα νεολαίας εγκατέλειψαν μετά το 1974 την κομματική 
εξάρτηση υπέρ της ανεξιθρησκείας και της αυτοοργάνω-
σης ενώ τα ανάλογα ίσχυσαν για τα θέματα του γυναι-
κείου φύλου, με τα δικαιώματα να πολλαπλασιάζονται, 
αλλά με την αυτονομία των γυναικείων οργανώσεων να 
παραμένει σε υστέρηση, ενώ αυξημένη μοιάζει πια και η 
ορατότητα των ομοφυλοφιλικών αιτημάτων.
Οι πόλεμοι και οι περιπέτειες της ελληνικής κουλτούρας 
συνεχίζονται. Παρόλα αυτά, το βιβλίο του Τζιόβα συνιστά 
μια ολοκληρωμένη και ψύχραιμη προσέγγιση, που βασί-
ζεται στην προσεκτική, εις βάθος ανάλυση, φιλοτεχνώ-
ντας εκ παραλλήλου μια ανάγλυφη και γεμάτη γόνιμες 
αντιθέσεις εικόνα για την Ελλάδα της τελευταίας πεντη-
κονταετίας. Εικόνα πολυμερής και πολύμορφη, παραδο-
σιακή και νεωτερική, ανοιχτή προς τον κόσμο (Δύση και 
Ανατολή), αλλά και προς κάθε πολιτισμική εξέλιξη στην 
εγχώρια και τη διεθνή σκηνή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΎΝΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. Η ΚΟΎΛΤΟΎΡΑ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΎΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΣ
Μετάφραση Ζωής Μπέλλα-
Αρμάου και Γιάννης Στάμος
ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τον Σεπτέμβριο του 1977, 45 χρόνια πριν 
δηλαδή, οι Stranglers ήταν νεαροί ακό-
μα. Είχαν μόλις ένα άλμπουμ, το πρώτο 
τους «Rattus Norvegicus» και «πάλευ-

αν» κάπου ανάμεσα στο new wave και το πανκ, 
καθώς όπως και να το κάνεις, ήταν αρκετά επι-
θετικοί για pub μπάντα.
Το No More Heroes όμως που κυκλοφόρησε στις 
23 Σεπτεμβρίου 1977, ήταν αυτό που θα τους 
άνοιγε πόρτες, για να φτάσουν δύο χρόνια αργό-

τερα στο The Raven, πχ.
Το No More Heroes ήταν αρκετά μελωδικό, αλλά 
και «παρμένο». Οι Stranglers δεν ήταν ποτέ ήσυ-
χο συγκρότημα, αλλά είχαν επίσης μια μοναδική 
ικανότητα να γίνονται μελωδικοί και «παγιδευτι-
κοί», ειδικά όταν έγραφαν τα τεράστια hits τους.
Το πρώτο όμως από αυτά, ήταν ταύρος σε υαλο-
πωλείο. Το ομώνυμο, No More Heroes, μια δημι-
ουργία του Μπερνέλ και του Κόρνγουελ, μαζί με 
τον Jet Black, είναι ένας γενικός αφορισμός που 
«σαρώνει» μεταξύ άλλων τον Τρότσκι, τον Λένιν, 
τον Σαίξπηρ και τον… Σάντσο Πάντσα.
Ο δίσκος κυκλοφόρησε μόλις έξι μήνες από το 

ντεμπούτο τους (και είχε πάλι… αρουραίους στο 
εξώφυλλο). Ο Μπερνέλ, σε δηλώσεις του αργό-
τερα, παραδεχόταν ότι η μπάντα έκανε ό,τι έκανε 
ένα νεαρό συγκρότημα της εποχής: «Μαζέψαμε 
υλικό και συνεχίζαμε να γράφουμε, όπως κάθε 
νεαρή μπάντα. Δεν είχαμε ακόμα την κατεύθυν-
ση που θα πηγαίναμε, ως Stranglers(…) Το No 
more Heroes ήταν σαν Rattus II ή… ο γιος του 
Rattus». 
Επίσης, αντί του μπουκέτου στο εξώφυλλο, ο 
Μπερνέλ ήθελε να φωτογραφηθεί ο ίδιος στον 
τάφο του Τρότσκι. Αλλά ο Κόρνουελ διαφώνη-
σε…

Όχι άλλους ήρωες
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ΤΟ ΝΈΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ A SONG OF ICE AND FIRE ΔΈΝ ΈΡΧΈΤΆΙ…

Tι θα γίνει κ. Μάρτιν;

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ενώ στις πλατφόρμες «τρέχει» το 
δυναστειακού ύφους «House of 
the Dragon», που βασίζεται σε 
ένα κομμάτι του «Fire and Blood» 

βιβλίου του, ο Τζόρτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν (πώς 
λέμε «Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν»; Καμία σχέση…) 
ετοιμάζει σίκουελ στο Game of Thrones 
με τον Τζον Σνόου.
Το εδώ και 11 χρόνια αναμενόμενο 
«Winds of Winter» της καλύτερης σειράς 
του, δεν το βλέπουμε να ‘ρχεται.
Και όπως φαίνεται, δύσκολα θα έρθει η 
πολυαναμενόμενη συνέχεια του «A song 
of ice and fire», καθότι ο Μάρτιν δεν φαί-

νεται ιδιαίτερα «θερμός», για άγνωστους 
λόγους.
Το διάστημα των 11 ετών που μεσολα-
βεί από το «Dance with Dragons» είναι 
το μεγαλύτερο κενό ανάμεσα στα βιβλία 
της σειράς. Από το 1996 που ξεκίνησε (22 
ολόκληρα χρόνια πριν δηλαδή), μεσολά-
βησαν κατά σειρά 2, 2, 5 και 6 χρόνια ανά-
μεσα στα βιβλία.
Τώρα, υποτίθεται ότι το τέλος είναι γνω-
στό, μέσω της σειράς, αν και η πορεία 
προς αυτό, στα βιβλία, (λέγεται ότι) είναι 
διαφορετική. Επίσης, όσοι-ες έχουν φτά-
σει στο τέλος του Dance of Dragons ξέ-
ρουν ότι τα πράγματα είναι τουλάχιστον 
περιπεπλεγμένα. 
Τόσο, που ενδεχομένως να μην ξεμπλέ-
κονται εύκολα μέσα σε ένα μόνο βιβλίο. 
Έτσι και αλλιώς, ο Μάρτιν έχει προαναγ-
γείλει δύο…
Τα τελευταία τρία χρόνια, ειδικά μετά το 
τέλος της τηλεοπτικής σειράς, υπάρχουν 
συνεχείς φήμες ή και «ενδείξεις» από τους 
επίσημους λογαριασμούς του Μάρτιν, ότι 
το βιβλίο έρχεται. Αντ’ αυτού, ο δημιουρ-
γός εμφανίζεται να εμπλέκεται σε πολλά 
παράπλευρα σχέδια, που δεν πάνε την 
ιστορία παρακάτω. Από πέρυσι, ανακατεύ-
εται σε τουλάχιστον οκτώ σχέδια, από τη-
λεόραση μέχρι εκδόσεις και video games. 
Οι θεωρίες «γιατί δεν» κοντεύουν να φτά-
σουν σε πλήθος, τα fan theories για το 
Game of Thrones, που δημιούργησαν μια 
παράπλευρη, σχεδόν βιομηχανία, η οποία 
στο τέλος διαψεύστηκε κατά μεγάλο πο-
σοστό. Αυτός ήταν και ένας από τους λό-
γους της επίθεσης που δέχθηκε η τελευ-
ταία σεζόν του Game of Thrones.
Ανεξάρτητα όμως αν ο Μάρτιν είναι φι-
λάργυρος, θεωρεί ότι έχει τελειώσει με 
την ιστοριογραμμή του Game of Thrones, 
δεν έχει το χρόνο και δεν θεωρεί προτε-
ραιότητα το επόμενο βιβλίο ή απλά, μετά 
από 11 χρόνια έχει αλλάξει και ο ίδιος και 
δεν θυμάται ακριβώς που έχει αφήσει 
την ιστορία και πού θέλει να την πάει, το 
θέμα είναι πως η σειρά πλησιάζει στο κα-
τώφλι των «ατέλειωτων ιστοριών», όπως 
το Millenium του Στιγκ Λάρσον, το Para-
ble της Οκτάβια Μπάτλερ και φυσικά, το 
Dune, του Φρανκ Χέρμπερτ…
Αν βιάζεστε πολύ πάντως, υπάρχουν εν-
νιά συνολικά κομμάτια από το επερχόμε-
νο (;) βιβλίο, τα οκτώ σχεδόν ολοκληρω-
μένα κεφάλαια. 
Τα βρίσκετε εδώ.

Το διάστημα των 11 ετών που μεσο-
λαβεί από το «Dance with Dragons» 
είναι το μεγαλύτερο κενό ανάμεσα 
στα βιβλία της σειράς. Από το 1996 
που ξεκίνησε (22 ολόκληρα χρόνια 
πριν δηλαδή), μεσολάβησαν κατά 
σειρά 2, 2, 5 και 6 χρόνια ανάμεσα στα 
βιβλία.

https://thehawke.github.io/twow-excerpts/
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