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Α priori dance: 
Κάτι διαφορετικό, 
στη Μηλιά
Η ΟΜΑΔΑ σύγχρονου χορού Α Priori Dance Co., με το 
νέο της project, ετοιμάζει μια περιπατητική, παραστα-
τική δράση σύγχρονου χορού με συμμετοχικά στοιχεία 
στο φυσικό τοπίο της Μηλιάς Μετσόβου. 
https://typos-i.gr/article/priori-dance-kati-
diaforetiko-sth-mhlia

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

«Λιμνάδες»: Η πρώτη 
ερευνητική αποστολή 
στη Δρακόλιμνη 
Τύμφης
ΜΙΑ ομάδα από οκτώ νέους επιστήμονες από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου την 
πρώτη ερευνητική αποστολή στη Δρακόλιμνη Τύμφης
https://typos-i.gr/article/limnades-h-prwth-
ereynhtikh-apostolh-sth-drakolimnh-tymfhs

«Κέντρο κλειστόν» 
λόγω έργων 
ΚΛΕΙΣΤΟΙ θα είναι κεντρικοί δρόμοι των 
Ιωαννίνων, το σαββατοκύριακο 22 και 23 
Οκτωβρίου, λόγω έργων.
https://typos-i.gr/article/kentro-kleiston-
logw-ergwn

Αυτοκίνητο παρέσυρε 
πεζό στα Γιάννενα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ που οδηγούσε 47χρονη αλλοδαπή, 
παρέσυρε 74χρονο ημεδαπό πεζό, σήμερα το πρωί 
στα Γιάννενα.
https://typos-i.gr/article/dystyxhma-aytokinhto-
paresyre-pezo-sta-giannena
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Σύμφωνα με την τελευταία απογρα-
φή του 2011, η Κοσμηρά Ιωαννίνων 
μετράει 577 κατοίκους. Η μικρή από-
σταση του χωριού από το «κλεινόν 

άστυ» ήταν καθοριστική για τη συγκράτηση 
του πληθυσμού.
Για την ονομασία του χωριού, υπάρχουν δι-
ιστάμενες απόψεις. Ο Ι. Λαμπρίδης («Ηπει-
ρωτικά Μελετήματα», 1888) γράφει ότι το 
όνομα «ελληνικώτατον» και ότι προήλθε από 
το όνομα κάποιου αρχηγού ή ντόπιου. Άλλοι 
θεωρούν ότι πρόκειται για αλβανική λέξη 
που σημαίνει «καλό γάλα» ή «καλή γιαούρ-
τη». Ο αναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολο-
γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κώστας 
Οικονόμου έχει υποστηρίξει ότι η ονομασία 
του χωριού είναι σύνθετη τούρκικη λέξη, 
που σημαίνει «βοσκότοπος.
Το όνομα «Κοσμηρά» εντοπίζεται να μνημο-
νεύεται σε προθέσεις των Μονών Μεταμορ-
φώσεως και Βαρλαάμ των Μετεώρων τον 
16ο αιώνα.
Το παρών δίνει και στις αναφορές των ταξι-
διών δύο σημαντικών περιηγητών του 19ου 
αιώνα, του Πουκεβίλ και του Ληκ.

Ο Πουκεβίλ, ως γάλλος πρόξενος στα Γιάν-
νενα, την περίοδο ηγεμονίας του Αλή πασά, 
κάνει αναφορά στην Κοσμηρά («Κοσμερά») 
με τα 40 ελληνικά σπίτια. Ο Ληκ, άγγλος 
υποπρόξενος, δίνει περισσότερες λεπτομέ-
ρειες με αναφορές στις καλλιέργειες αμπε-
λώνων και βρίζας -«ένα χωριό που βρίσκε-
ται  καταμεσής αμπελώνων…», «στις 12.15' 
κατηφορίσαμε από την Κοσμηρά - που είχαν 
σταματήσει να ξεκουραστούν - στην πεδιά-
δα των Ιωαννίνων μέσω μιας ήπιας πλαγιάς 
κατάφυτης με βρίζα που ποτίζεται από έναν 
χείμαρρο. Στο τέλος της κατηφοριάς, που αρ-
χίζει η πεδιάδα των Ιωαννίνων, τα χωράφια 
είναι όλα καλλιεργημένα…».
Eπί οθωμανοκρατίας, τουλάχιστον από τον 19ο 
αιώνα και μετά, η Κοσμηρά ήταν κτήμα μπέη-
δων κυρίως. Ο τελευταίος μπέης ήταν ο Περ-
τέφ Παπατζιάν. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με 
την αμπελοκαλλιέργεια και την κτηνοτροφία.
Ως «κτήμα», η Κοσμηρά θα πορευτεί μέχρι 
το 1926 οπότε θα γίνει και η απαλλοτρίωση 
από την Εθνική Τράπεζα. Μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του ’30 οι κάτοικοι πήραν στα χέ-
ρια τους τα παραχωρητήρια. Σημειωτέον ότι 
εκτός από τα αμπέλια, οι κάτοικοι άρχισαν να 
καλλιεργούν καπνό.

Σημαντικό ρόλο για την κοινότητα της Κο-
σμηράς, η οποία αναγνωρίστηκε ως ξεχωρι-
στή κοινότητα το 1919 (έξι χρόνια μετά την 
απελευθέρωση των Ιωαννίνων) είχε το σχο-
λείο, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί από τα 
τέλη του 19ου αιώνα.
Το 1926, το δημοτικό σχολείο απέκτησε νέο 
«σπίτι», κάτω από την πλατεία του χωριού. 
Εκεί λειτουργούσε μέχρι το 1998 οπότε και 
έκλεισε. Το εν λόγω κτίριο έγινε σχολείο το 
1926, μετά από απαλλοτρίωση και παραχώ-
ρηση με απόφαση της Γενικής Διοίκησης 
Ηπείρου. Αποτελούσε την αποθήκη του 
Περτέφ Αγά, όπου συγκέντρωνε τα γεώμο-
ρά του (το μερτικό που έδινε ο καλλιεργητής 
της γης στον «ιδιοκτήτη»). Δίπλα από την 
αποθήκη ήταν το σπίτι του αγά το οποίο κα-
τεδαφίστηκε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κώστας Ευ. Οικονόμου, Τα οικωνύμια του 
νομού Ιωαννίνων – Γλωσσολογική εξέλιξη, 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2008, 
Ιωάννινα
Χριστόφορος Παππάς, Η Κοσμηρά Ιωαννί-
νων, 2007, Ιωάννινα

Η Κοσμηρά, 
η ονομασία και ένας αγάς

Ως «κτήμα», η Κο-
σμηρά θα πορευτεί 
μέχρι το 1926 οπότε 
θα γίνει και η απαλ-
λοτρίωση από την 
Εθνική Τράπεζα. 
Μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του ’30 οι 
κάτοικοι πήραν στα 
χέρια τους τα παρα-
χωρητήρια.
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«Ιωάννινα 
και κοντινή 
ορεινή 
περιοχή»: 
Προτάσεις, 
σχέδια, 
γενικολογίες

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Αναγκαστικά, η συζήτηση γυρνάει ξανά και ξανά γύρω από 
το τουριστικό προϊόν (και) στην Ήπειρο, όπου παραμένει 
μικρό. Ενώ έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί κάθε αναπτυξιακή 
προοπτική για την πραγματική παραγωγή και η οικονομία 

στρέφεται, με ολέθρια μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, στις υπηρε-
σίες, στην Ήπειρο η συζήτηση για το «τι χρειάζεται» για να «εκτο-
ξευθεί» η τουριστική κίνηση, κοντεύει να γίνει μια συζήτηση χωρίς 
καμία κατάληξη.
Η αίσθηση ότι οι τοπικοί φορείς κινούνται αποσπασματικά ή προ-
σπαθούν, με αμφίβολης αποτελεσματικότητας (αλλά με μια δόση 
καλοπροαίρετης… γραφικότητας) να αυξήσουν το τουριστικό πε-
λατολόγιο, είναι έντονη. Έντονη είναι επίσης η αίσθηση ότι οι κυ-
βερνητικοί φορείς δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αιτήματα όπως 
η αύξηση των πτήσεων, μια κουβέντα που ενίοτε μοιάζει και αυτή 
αδιέξοδη, για διάφορους λόγους και γίνεται σε λανθασμένη βάση.
Το περασμένο καλοκαίρι πάντως, ο τζίρος των τουριστικών και «πα-
ρακείμενων» επιχειρήσεων, έκανε ένα σημαντικό άλμα. Η κίνηση 
ήταν σαφώς αυξημένη και ο κύκλος εργασιών έκανε ελπιδοφόρα 
ρεκόρ.
Το ερώτημα όμως παραμένει: τι χρειάζεται ο τουρισμός στην Ήπειρο;
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ

Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ είναι ένας οργα-
νισμός που προσπαθεί να «συστη-
ματοποιήσει» με τακτικές μελέτες 

και έρευνες την εικόνα, ποιοτική και πο-
σοτική, του τουρισμού στην Ελλάδα.
Μια από τις πιο μεγάλες σε εύρος, είναι η 
μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030-Σχέ-
δια δράσης» που παρουσιάστηκε πρό-
σφατα. 
Η μελέτη βασίζεται προηγούμενα εθνικά 
σχέδια για τον τουρισμό, που προσδιόρι-
ζαν τι προϊόντα πρέπει να αναπτυχθούν, 
και προχωράει στο πώς θα αναπτυχθούν, 
με τρία βασικά κριτήρια: 
Τη χρονική διεύρυνση της τουριστικής 
δραστηριότητας με στόχο την μείωση της 
εποχικότητας, 
Τη χωρική διεύρυνση της τουριστικής 
δραστηριότητας σε περιφέρειες και περι-
οχές με αναπτυξιακό δυναμικό που σήμε-
ρα έχουν περιορισμένη τουριστική δρα-
στηριότητα, και 
Την αύξηση της μέσης δαπάνης και της 
διάρκειας παραμονής ανά επισκέπτη.  
Ειδικά τα δύο πρώτα, αφορούν ιδιαίτερα 
την Ήπειρο που υποτίθεται ότι στοχεύει 
σε τουρισμό «12 μηνών» και έχει περιορι-
σμένη (αν και αναπτυσσόμενη) τουριστι-
κή δραστηριότητα.
Η μελέτη αντιμετωπίζει την Ήπειρο σε 
δύο τομείς:
Τον προορισμό «Ιωάννινα και κοντι-
νή ορεινή περιοχή» και τον προορισμό 
«Ηπειρωτική Ακτή».
Στην πρώτη περίπτωση που ενδιαφέρει 
και πιο πολύ τα Γιάννενα, τα οποία πα-
ραμένουν στην κατηγορία «αναπτυσσό-
μενης» περιοχής, μελέτη προκρίνει τρία 
βασικά είδη: το city break, τον πολιτιστι-
κό-θρησκευτικό τουρισμό και το MICE 
(Meetings, Incentives, Conferences, 
Exhibitions). 
Η μελέτη δεν καταγράφει κάποιο εδρεω-
μένο και ιδιαίτερα αναπτυγμένο τουριστι-
κό προϊόν στην Ήπειρο και θεωρεί ότι το 
city break και ο πολιτιστικός-θρησκευτι-
κός τουρισμός, έχουν δυνατότητες ανά-
πτυξης. Το MICE θεωρείται (στην έκθεση) 
δευτερεύον προϊόν.
Από τα συμπληρωματικά προϊόντα, πιο 
σημαντικά θεωρούνται ο αγροτουρισμός 
και ο οικοτουρισμός και κατά δεύτερο 
λόγο τα σπορ, ο γαστρονομικός τουρισμός 
και ο τουρισμός ευεξίας.
Κοινώς, η περιοχή των Ιωαννίνων και οι 
ορεινοί προορισμοί του νομού, δεν πρό-
κειται να γίνουν μαζικοί υποδοχείς, όπως 
πχ περιοχές όπου επικρατεί το μοντέλο 
«ήλιος και παραλία». Μπορούν όμως να 
κάνουν κάτι θεωρητικά ποιοτικότερο και 
πιο στοχευμένο.  
Η μελέτη προτείνει τη στόχευση σε βαλ-
κανικές χώρες (εστίαση σε Αλβανία, Ρου-
μανία, Ουκρανία, Σερβία) και χώρες της 

Ευρώπης (εστίαση σε Γερμανία, Σουηδία, 
Νορβηγία, Κύπρος, Ολλανδία, Ιταλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο), Τουρκία, Ισραήλ.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ… ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ

Στο θέμα των υποδομών, η μελέτη 
αποτυπώνει τα… ηλίου φαεινότερα: 
ότι η βασική πρόσβαση είναι οδική 

(βαθμολογία 4/5) και αμέσως μετά η αερο-
πορική (2,5/5). Δεν γίνεται κάποια αναφο-
ρά στο γεγονός ότι και οι δύο προσβάσεις 
είναι πανάκριβες, αλλά οι παρατηρήσεις 
είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσες:
Μια από αυτές είναι η έλλειψη νέου οδι-
κού δικτύου για τη σύνδεση με Αλβανία. 
Πρόκειται γι αυτή την οδική σύνδεση που 
ουσιαστικά υποβάθμισαν οι κυβερνητικές 
επιλογές, αλλά και οι χειρισμοί της περι-
φερειακής αρχής των Ιωαννίνων.
Η συνολική βαθμολογία του προορισμού 
δεν είναι ικανοποιητική: συγκεντρώνει 
2,1/5 βαθμούς. Σε όλα αυτά, μείον είναι η 
ελληνική «κατάρα» της απουσίας μέσων 
σταθερής τροχιάς που πάντα απαξιώνο-
νται είτε από μονοπωλιακά ιδιωτικά συμ-
φέροντα (ΚΤΕΛ κ.λπ.) ή από την αδυνα-
μία να υποστηριχτούν οικονομικά, καθώς 

τα επικρατούντα κριτήρια είναι πάντα στο 
πεδίο του νεοφιλελεύθερου οικονομικού 
μοντέλου.
Ο προορισμός Ιωάννινα-ορεινές περιο-
χές θεωρείται ωστόσο αναπτυσσόμενος. 
Ως στρατηγικές δράσεις προτείνονται η 
επαναξιολόγηση του αεροδρομίου και με-
ταξύ άλλων, η αξιοποίηση «των χαμηλών 
τελών προσγείωσης και στάθμευσης» για 
την προσέλκυση low cost εταιριών. Δεν 
διευκρινίζεται ωστόσο πώς αυτό συμβα-
δίζει με την ενδεχόμενη εκχώρηση του 
αεροδρομίου σε ιδιώτη.
Κατά τα λοιπά, προτείνονται τα αυτονόητα: 
καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλύ-
τερο τοπικό οδικό δίκτυο, φιλικότερες υπο-
δομές για ΑμεΑ, αλλά και κάποια άλλα που 
μοιάζουν πολύ γενικόλογα, όπως η «αξιο-
ποίηση της λίμνης Παμβώτιδας ως χώρος 
αναψυχής των δημοτών και των επισκε-
πτών και ως χώρος θαλάσσιων αθλητικών 
δραστηριοτήτων». Επίσης, μια κάπως… 
ανεκδοτολογική παρατήρηση, είναι η δη-
μιουργία app για επισκέπτες (στα Γιάννενα 
υπάρχουν πολλά τέτοια…) και η «δωρεάν 
παροχή WiFi σε όλο το κέντρο των Ιωαννί-
νων», μια δράση που δεν είναι στρατηγική, 
αλλά αυτονόητη (αλλά δεν υπάρχει…).

Η περιοχή των Ιωαννί-
νων και οι ορεινοί προ-
ορισμοί του νομού, δεν 
πρόκειται να γίνουν μα-
ζικοί υποδοχείς, όπως πχ 
περιοχές όπου επικρατεί 
το μοντέλο «ήλιος και 
παραλία». Μπορούν όμως 
να κάνουν κάτι θεωρητι-
κά ποιοτικότερο και πιο 
στοχευμένο.  
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ΘΈΆΤΡΟ

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Μetropol 1938» 

ΤΟ «METROPOL 1938» από τη «Θεατρική Συμπαι-
γνία» ετοιμάζεται για τη δεύτερη παράστασή του στις 
29 Οκτωβρίου, στις 21:00, στη «Σκηνή 125» (εντός 
ΚΕΠΑΒΙ). 
Το έργο είναι βασισμένο στη «Σκακιστική Νουβέλα» 
του Στέφαν Τσβάιχ και σκηνοθετεί η Γιολάντα Καπέρ-
δα, που έχει κάνει και τη δραματουργική επεξεργασία. 
Τον μονόλογο ερμηνεύει ο Βασίλης Σιάφης. Επί σκη-
νής οι μουσικοί: Φένια Τσαρσιλή (πιάνο), Κωνσταντίνος 
Λεοντάρης (βιολί), Σοφία Πατσιούρα (ακορντεόν). 
Τιμή εισιτηρίου: 12€, 10€ προπώληση, 8€ (άνεργοι, 
φοιτητές, παιδιά και νέοι κάτω των 22 ετών, τρίτεκνοι, 
πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ & άνω των 65 ετών). Διάρκεια 
παράστασης: 80 λεπτά. Τηλέφωνα κρατήσεων: 26510 
37676, 26513 12830 & 6944503266. Προπώληση 
εισιτηρίων: Καφέ – μπαρ «Σκάλα», βιβλιοπωλείο Ανα-
γνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία, viva.gr. 

30 OΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Λυκουργό-μπερδέματα»

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Λυκουργό-μπερδέματα» παρουσι-
άζει η ομάδα κουκλοθεάτρου «Αντράλα» στο Θέατρο 
«Κύκλος» (Αραβαντινού 14) την Κυριακή 30 Οκτωβρί-
ου, στις 12 το μεσημέρι.
Η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας Βασιλείου και σε 
πρωτότυπη μουσική της Ματούλας Ζαμάνη. Κατα-
σκευή κουκλών – σκηνικών: Χρήστος Κόλλιας, Σωκρά-
της Παππά, βοηθός σκηνικών: Άρια Φίνου, Όλγα Κήττα, 
σύνθεση κομματιών: James – Δημήτρης Μπασδάνης, 
ενδυματολόγος: Μάρθα Αντωνίου, σχεδιασμός χάρ-
τινης φιγούρας-θεάτρου Σκιών: Γιώτα Γρηγοριάδου. 
Παίζουν: Σωκράτης Παππάς, Γιάννης Παπαγεωργίου.
Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα. Απευθύνεται σε ηλικίες 
από 3 ετών και άνω. Τιμή εισιτηρίου 7 ευρώ. Στα 
3 εισιτήρια προνομιακή τιμή 18 ευρώ. Στα 4 εισι-
τήρια προνομιακή τιμή 25 ευρώ. Τηλ. κρατήσεων 
6974291513.

28, 29, 30 OΚΤΩΒΡΙΟΥ

Α priori dance: Κάτι διαφορετικό, στη Μηλιά

ΧΟΡΟΣ

Η ομάδα σύγχρονου χορού Α Priori Dance 
Co., με το νέο της project, ετοιμάζει 
μια περιπατητική, παραστατική δράση 
σύγχρονου χορού με συμμετοχικά στοι-

χεία στο φυσικό τοπίο της Μηλιάς Μετσόβου. 
 Η δράση θα λάβει χώρα στις  28, 29 και 30 Οκτω-
βρίου (12.00 μ), με ξεκίνημα από τη βρύση της 
εκκλησίας στη Μηλιά.
 Η χορογράφος της ομαδας Ελεονώρα Ηλία συ-
γκεντρώνει μια ομάδα καλλιτεχνών, η οποία, 
σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ¨εκφράζει 
την κοινή πεποίθηση της ανάπτυξης καλλιτε-
χνικού έργου στο φυσικό τοπίο των περιφερειών 
μας και της προσβασιμότητας του σύγχρονου χο-
ρού σε ευρύτερο κοινό στη χώρα. 
Για τους λόγους αυτούς, επιλέγει να δραστηρι-
οποιηθεί καλλιτεχνικά σε περιβαλλοντικά οικο-
συστήματα¨.
Την ομάδα αποτελούν οι Ελεονώρα Ηλία, Σόνια 
Ντόβα, Δημήτρης Καραγεώργος. 
 Η παραστατική δράση αξιοποιεί τα φυσικά στοι-
χεία του τόπου της Μηλιάς, ώστε η σύμπραξη 3 
πεδίων σύγχρονης τέχνης - του χορού, των ει-
καστικών και της μουσικής- να ‘μεταμορφώσει’ 
το χώρο και να δημιουργήσει μια εναλλακτική 
σκηνή σύγχρονου χορού σε σημεία του δημόσιου 
χώρου της κοινότητας, μέσω μιας χαρτογραφη-
μένης διαδρομής.

«Τα σώματα, η γη, ο αέρας, το νερό, τα πουλιά, 
τα ξύλα, οι καρποί τη φύσης θα αποτελέσουν 
τα καλλιτεχνικά ‘εργαλεία’ μας για να δημιουρ-
γήσουμε μια βιωματική παραστατική εμπειρία 
για το κοινό της δράσης. Μια ‘περιπλάνηση’ σε 
οικεία μέρη του χωριού ιδωμένα υπό το πρίσμα 
της φαντασίας και (επαν)ανακαλυπτόμενα μέσα 
από τη διά-δραση τους με τη σύγχρονη τέχνη» 
αναφέρει το συνοδευτικό της δράσης σημείωμα. 
Λόγω περιορισμένου αριθμού θεατών σε κάθε 
περιπατητική δράση παρακαλείστε να κάνετε 
κράτηση θέσεων, είτε αποστέλλοντας email στη 
διεύθυνση  eleonorailia@gmail.com, είτε τηλε-
φωνικά στο 6976453246, ενημερώνοντας για την 
ημερομηνία επιλογής.
Η εκδήλωση γίνεαι με την οικονομική υποστή-
ριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου  Πολιτι-
σμού.
Συντελεστές
Ιδέα /Χορογραφία/Χορός: Ελεονώρα Ηλία, Σόνια 
Ντόβα
Μουσική σύνθεση/Ηχοτοπία: Δημήτρης Καραγε-
ώργος
Καλλιτεχνική Σύμβουλος: Μαριέλα Νέστορα
Φωτογραφίες πρόβας/ αφίσας: Μαριλένα Γκόνη 
Βιντεοσκοπηση/ Φωτογραφίες παραστάσεων: 
Κωστής Εμμανουηλίδης
Παραγωγή: A Priori Dance Co.
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Το By 
the 
Lake 
ταξιδεύει

Η ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΎΛΟΎ μαζί με τους Ρεβάνς παίζουν στο 
Oktoberfest που διοργανώνει ο Πολυχώρος Αγορά, στις 29 Οκτω-
βρίου. Οι «Ρεβάνς» είναι οι Αστέρης Κωνσταντίνου – κιθάρα, λαούτο, 
ηλ. μαντολίνο, φυσαρμόνικα, φωνή, Χρήστος Ελ. Παπαδόπουλος 
– κλαρινέτο, σαξόφωνο, φωνή, Άγγελος Αθανασιάδης – ηχοληψία, 
sound effects. Ώρα έναρξης: 22:00, οι πόρτες ανοίγουν στις 21:30, 
προπώληση εισιτηρίων: 12€, early bird Special (μέχρι 15 Οκτωβρί-
ου): 10€, γενική εισοδος (ταμείο): 14€

Το By the Lake, το ντοκιμαντέρ που 
έφτιαξαν οι άνθρωποι του typos-i.gr 
για τη μουσική σκηνή των Ιωαννί-
νων, μεταξύ 1975-1995, συνεχίζει το 

ταξίδι του σε όλο τον κόσμο.
Μέχρι στιγμής, από τον περασμένο Μάρτιο, 
το By the Lake, έχει πάει σε 13 συνολικά φε-
στιβάλ σε όλο τον κόσμο: Από τη Σουηδία 
και το Λονδίνο, μέχρι τη Νάπολη και την 
Ταγκόρη, στην Ινδία και από το Καράκας της 
Βενεζουέλας μέχρι την Κωνσταντινούπολη.
Η πιο μακρινή άκρη του πλανήτη όπου 
έφτασε, είναι το Μπουτάν!
Εκεί έχει φτάσει, μεταξύ άλλων η χάρη μας, 

κερδίζοντας και βραβεία, πρώτα, δεύτερα 
και εύφημες μνείες, τις 5 από τις 13 μέχρι 
στιγμής επιλογές και διακρίσεις που έχει 
πάρει.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία, σημαντική στή-
ριξη παρείχε η γαλακτοβιομηχανία «Δωδώ-
νη»
Το καλοκαίρι που πέρασε, το By the lake 
«έχασε» το φεστιβάλ στα Χανιά, όπου δεν 
συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα. Κοντά 
στις επιτυχίες, έρχονται και τα «άκυρα», 
όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα. 
Το ντοκιμαντέρ όμως συνεχίζει το ταξίδι 
του. Μέχρι το τέλος του ’22 έχει στόχο άλλα 

4-5 φεστιβάλ, μέχρι φυσικά το μεγάλο ρα-
ντεβού της Θεσσαλονίκης.
Ακόμα όμως και να μην συμπεριληφθεί στα 
προγράμματα, σημασία θα έχει το ταξίδι 
(εντάξει, τετριμμένο) και η στιγμή που θα 
παιχτεί σε όσο περισσότερα σημεία της χώ-
ρας μπορέσουμε, με όσο το δυνατό περισσό-
τερους-περισσότερες θελήσετε να το δείτε 
και δεν προλάβατε τον Ιούλιο, στο Πνευμα-
τικό Κέντρο Ιωαννίνων. Θα τα πούμε ανα-
λυτικότερα γι αυτό, σε λίγο καιρό.
Μέχρι τότε, αν θέλετε, όσοι-ες το έχετε δει, 
μπορείτε να το βαθμολογείτε στο imdb: 
https://www.imdb.com/title/tt19514678/

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Ο γιος του Σαούλ»
ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κινηματογράφο συνεχίζε-
ται από το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα».
Στις 24 Οκτωβρίου, στις 20:15, προβάλλει την ταινία του Λάζλο 
Νέμες «Ο γιος του Σαούλ», στον χώρο του στην οδό Κουντουριώτου 
31 (με οικονομική προσφορά 2 ευρώ). 
Η υπόθεση: Ο Σαούλ, είναι Ούγγρος - Εβραίος κρατούμενος στο 
ναζιστικό στρατόπεδο, ανήκει στους «Sonderkommando», τους 
επιλεγμένους από τα SS, έμπιστους κρατούμενους με τα απατηλά 
προνόμια και την εξαντλητική δουλειά, τους οποίους οι SS εξο-
λοθρεύουν συστηματικά ανά τρίμηνο ή τετράμηνο, ώστε να μην 
υπάρχουν μάρτυρες των πεπραγμένων στο στρατόπεδο. 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

«Οι εραστές της γέφυρας»
Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Ομάδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κ.Ο.Π.Ι.) 
προβάλλει στις 25 Οκτωβρίου, στις 21:00, την ταινία «Οι εραστές 
της γέφυρας» του Λεός Καράξ. Πρωταγωνιστούν η Ζιλιέτ Μπινός και 
ο Ντενί Λαβάν. Η ταινία αφηγείται την ερωτική ιστορία δύο άστεγων 
στο Παρίσι. Είσοδος ελεύθερη. 

ΣΙΝΈΜΆ ΣΥΝΆΥΛΙΆ

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ρίτα Αντωνοπούλου+Ρεβάνς 
στον Πολυχώρο Αγορά

https://www.imdb.com/title/tt19514678/?fbclid=IwAR3UQe2IFRdn6oR05mzZfQM8bIzzoArjf9Um0CHYm1L3irx7cxMDiU68Nlg
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ΜΠΙΝΓΚ ΚΡΌΣΜΠΙ:

Ο θρύλος της μεγάλης οθόνης 
και του πενταγράμμου 

Σήμερα, ο Μπινγκ Κρόσμπι, μπορεί να παραμένει η 
πιο γνώριμη φωνή που ακούγεται σε όλα τα ραδιό-
φωνα του κόσμου, μαζί με τον Φράνκ Σινάτρα, αλλά 
λίγοι - και αυτοί μιας κάποιας ηλικίας - γνωρίζουν 
πλέον, ότι ήταν κι ένας μεγάλος ηθοποιός, που 
έπαιξε σε πάνω από 70 ταινίες, κέρδισε το Όσκαρ Α’ 
Ανδρικού Ρόλου και υπήρξε ένας από τους εμπορι-
κότερους σταρ όλων των εποχών.
Η αλήθεια είναι ότι η ερμηνευτική του ικανότητα, η 
βαθιά βελούδινη μπάσα ζεστή φωνή του, κυριάρχη-
σε για δεκαετίες. Υπήρξε ένας από τους δημοφιλέ-
στερους και επιδραστικούς τραγουδιστές του 20ου 
αιώνα, με την ακροαματικότητα των τραγουδιών του 
να φτάνει στα ύψη, να κατέχει το ρεκόρ με ερμηνείες 
σε 1.600 τραγούδια, ενώ οι πωλήσεις δίσκων του πα-
γκοσμίως έσπασαν το φράγμα του ήχου, πολύ γρη-
γορότερα από τα αεριωθούμενα, καθώς έφτασαν το 
ένα δισεκατομμύριο!
Ο Μπινγκ Κρόσμπι, που πέθανε πριν από 45 χρόνια, 
στις 14 Οκτωβρίου του 1974, ήταν ένας από τους δη-
μοφιλέστερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, έσπασε 
όλα τα ρεκόρ σε πωλήσεις και καταξίωσης, έζησε τη 
ζωή του και παρότι δεν ήταν ο κλασικός ζεν πρεμιέ, 
είχε τεράστια επιτυχία στις γυναίκες, μερικές απ' τις 
οποίες σήμερα θεωρούνται θρυλικές μορφές.



Σινεμά|9ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Ο Χάρι Λίλις Κρόσμπι Τζούνιορ γεν-
νήθηκε στις 3 Μαΐου 1903 στην 
Τακόμα της Ουάσινγκτον. Ήταν το 
τέταρτο από τα επτά παιδιά της 

οικογένειάς του, ενώ η μητέρα του ήταν 
Ιρλανδοαμερικανίδα δεύτερης γενιάς και 
ο πατέρας του σκωτσέζικης και αγγλικής 
καταγωγής, από γονείς που μετανάστευσαν 
κατά τη διάρκεια του ερχομού των Πουρι-
τανών στη Νέα Αγγλία. Ήταν ένα ζωηρό 
αγόρι, που του άρεσε πολύ να παίζει στους 
δρόμους το γνωστό παιχνίδι του παρελ-
θόντος «κλέφτες και αστυνόμοι» και να 
φωνάζει με το ξύλινο πιστόλι του «μπινγκ, 
μπινγκ» σκοτώνοντας τους «εχθρούς». 
Αυτό το «μπινγκ, μπινγκ» ήταν και ο λόγος 
που πήρε το διάσημο παρατσούκλι Μπινγκ, 
που έγινε γνωστό στα πέρατα του κόσμου.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, Η ΝΟΜΙΚΗ  
ΚΑΙ Η ΣΟΟΥ ΜΠΙΖ

Το 1917, ο Κρόσμπι έπιασε την πρώτη του 
δουλειά ως βοηθός στο κέντρο διασκέ-
δασης του Σποκέιν, όπου παρακολούθη-
σε από κοντά νούμερα της εποχής, αλλά 
είδε για πρώτη φορά και τον τραγουδι-
στή Αλ Τζόλσον, ο οποίος τον μάγεψε. Το 
1920 θα γραφτεί στο Πανεπιστήμιο Jesuit 
Gonzaga της Ουάσινγκτον, για να γίνει 
νομικός, αλλά θα τα παρατήσει τον τρίτο 
χρόνο, παρότι του άρεσε να παίζει στην 
ομάδα μπέιζμπολ του Gonzaga, όταν θα 
καταλάβει ότι η ενασχόλησή του με τη 
μουσική και το τραγούδι μπορούν να του 
προσφέρουν περισσότερα από ένα πτυχίο. 
Πάντως, το πανεπιστήμιο θα του απονεί-
μει τιμητικό διδακτορικό τίτλο το 1937.

Η ΤΖΑΖ ΚΑΙ Ο ΛΟΥΙΣ ΑΡΜΣΤΡΟΝΓΚ

Ο Κρόσμπι ήταν ίσως ο πρώτος τραγου-
διστής που εκμεταλλεύθηκε την οικει-
ότητα του μικροφώνου, έδωσε έκφραση 
στους στίχους και τη μουσική, απάλυνε 
τον ήχο, έδωσε βάθος και τρυφερότητα 
στην ερμηνεία. Η αγάπη του για την τζαζ 
τον βοήθησε ερμηνευτικά, αλλά και αυ-
τός με τη σειρά του έκανε γνωστό το είδος 
στο ευρύτερο κοινό. Συνεργάστηκε με τον 
Λούις Άρμστρονγκ, με τον οποίο παρέμει-
ναν φίλοι για πάντα, ενώ μαζί τραγούδη-
σαν το αξέχαστο «Τώρα έχετε τζαζ» στην 
ταινία «Υψηλή Κοινωνία».
Ο Μπινγκ Κρόσμπι θα μπει στον κόσμο 
του κινηματογράφου τη δεκαετία του 
'30 όταν άνθιζε το Χόλιγουντ. Η πρώτη 
του εμφάνιση σε ταινία θα είναι το 1930 
στο μιούζικαλ «Reaching for the Moon», 
με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Ντάγκλας 
Φέρμπανγκς. Θα παραμείνει στα κινημα-
τογραφικά πλατό για 40 γεμάτα χρόνια, 
καθώς διακρίθηκε για τη φυσικότητα στο 
παίξιμό του, όπως και στην ερμηνεία του 
στα τραγούδια, ενώ θα φτιάξει ένα απίθα-
να πετυχημένο κινηματογραφικό ζευγάρι 

με τον περίφημο κωμικό Μπομπ Χόουπ, 
με τον οποίο θα γυρίσουν μαζί 17 ταινίες! 
Εκτός από τον φίλο του Χόουπ, σε πολλές 
απ' αυτές τις ταινίες θα συμπρωταγωνι-
στήσει και η Ντόροθι Λαμούρ. Κέρδισε 
ένα Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τη δρα-
ματική κομεντί «Ο Δρόμος της Αγάπης» 
(«Going My Way») το 1944, σε σκηνοθεσία 
του πολύπειρου Λίο ΜακΚάρεϊ και ήταν 
υποψήφιος για το σίκουελ του 1945, στο 
«The Bells of St. Mary’s». Έλαβε την ανα-
γνώριση των κριτικών για την ερμηνεία 
του ως αλκοολικός διασκεδαστής στο 
«The Country Girl», με το οποίο έλαβε την 
τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

ΔΥΟ ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΓΚΡΕΙΣ ΚΕΛΙ

Στην ιδιωτική του ζωή, παρότι δεν τρά-
βηξε ποτέ πάνω του τα σκανδαλοθηρικά 
έντυπα, ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Πα-
ντρεύτηκε μόλις δυο φορές, αλλά κατά 
καιρούς είχε πολλές ερωτικές περιπέτει-
ες. Η πρώτη του σύζυγός του ήταν η ηθο-
ποιός και τραγουδίστρια Ντίξι Λι, η οποία 
υπέφερε από αλκοολισμό και με την οποία 

ήταν παντρεμένος από το 1930 μέχρι τον 
θάνατό της, από καρκίνο, το 1952. Μαζί 
της απέκτησε τέσσερα παιδιά. Μετά τον 
θάνατο της γυναίκας του θα έχει σχέσεις 
με το μοντέλο Πατ Σίνταν και τις ηθοποι-
ούς Ίνγκερ Στίβενς και Γκρέις Κέλι…
Το 1957 θα παντρευτεί την ηθοποιό Κά-
θριν Γκραντ, με την οποία θα αποκτήσει 
ακόμη τρία παιδιά.
Επίσης, θα έχει εξωσυζυγικές σχέσεις με 
ηθοποιούς, όπως τη βραβευμένη με Όσκαρ 
Πατρίτσια Νιλ, την Μπεατρίς Κόλφιλντ και 
άλλες όχι τόσο διάσημες καλλιτέχνιδες, 
ενώ επίσης λάτρευε τις ιπποδρομίες, αγο-
ράζοντας πολλά καθαρόαιμα πανάκριβα 
άλογα.
Ο Μπινγκ Κρόσμπι θα πεθάνει στις 14 
Οκτωβρίου 1977, από έμφραγμα του μυ-
οκαρδίου, αφήνοντας ως πολιτιστική 
κληρονομιά εξαιρετικές εμφανίσεις σε δε-
κάδες ταινίες που ψυχαγώγησαν εκατομ-
μύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη και 
φυσικά τη φωνή του, που θα απολαμβά-
νουμε για πάντα στα αθάνατα τραγούδια 
που ερμήνευσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Μουσική Παρέλαση» 
των 300 εκατομμυρίων
Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες 
του στη μεγάλη οθόνη θα είναι η 
«Μουσική Παρέλαση», σε σκηνοθε-
σία του σημαντικότατου μάστορα 
Μάρκ Σάντριτς, έχοντας δίπλα του 
τον κορυφαίο Φρεντ Αστέρ. Η ταινία, 
ωστόσο, θα λάβει άλλη διάσταση, 
καθώς εκεί θα ερμηνεύσει και τη 
μεγαλύτερη επιτυχία του στο τρα-
γούδι «White Christmas», που είχε 
ηχογραφήσει το 1941, ένα περίπου 
χρόνο πριν από την προβολή της 
ταινίας. Η ταινία θα λάβει το Όσκαρ 
καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού 
και μουσικής, για τον συνθέτη Ίρ-
βινγκ Μπερλίν. Ο Κρόσμπι θρυλείται 
ότι αποκόμισε από την ταινία πάνω 
από 300 εκατομμύρια δολάρια σε 
σημερινές αξίες!
Μερικές μόνο από τις πιο επιτυχη-
μένες ταινίες που πρωταγωνίστησε 
είναι «Οι καμπάνες της Αγίας Μα-
ρίας», «Το Βαλς του Αυτοκράτορα», 
«Παντρεύουν τον Πατέρα μου»,«Το 
Όγδοο Θαύμα», «Η χωριατοπούλα» 
και «Υψηλή Κοινωνία».

Ο Μπινγκ Κρόσμπι, που 
πέθανε πριν από 45 χρό-
νια, στις 14 Οκτωβρίου 
του 1974, ήταν ένας από 
τους δημοφιλέστερους 
καλλιτέχνες του 20ου 
αιώνα, έσπασε όλα τα 
ρεκόρ σε πωλήσεις και 
καταξίωσης
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Ο νέος ψυχρός πόλεμος

Ο ΝΕΟΣ ΨΎΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ -
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ

Πόσο άλλαξε ο κόσμος την εποχή της πανδημίας και ποιες γεωπολιτικές ανα-
ταράξεις προκάλεσε; Ποιες είναι οι στρατηγικές ασφάλειας των ΗΠΑ, της Κίνας 
και της Ρωσίας; Ποιος ο ρόλος της ΕΕ στη νέα πραγματικότητα; Σηματοδοτεί η 
ρωσο-ουκρανική σύγκρουση την επιστροφή σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο; 

Απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήμα-
τα που άπτονται της επικαιρότητας επιχειρεί 
να δώσει ο τόμος «Ο Νέος Ψυχρός Πόλεμος» 
που υπογράφουν οι Παναγιώτης Ρουμελιώτης 

και Βασίλης Κολλάρος και κυκλοφόρησε από τις εκδό-
σεις Λιβάνη.
Τα ίδια ερωτήματα, όπως ήταν φυσικό, απασχόλησαν 
και τους ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου που 
φιλοξενήθηκε απόψε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθή-
νας: Πόσο άλλαξε ο κόσμος την εποχή της πανδημίας 
και ποιες γεωπολιτικές αναταράξεις προκάλεσε; Ποιες 
είναι οι στρατηγικές ασφάλειας των ΗΠΑ, της Κίνας και 
της Ρωσίας; Ποιος ο ρόλος της ΕΕ στη νέα πραγματικό-
τητα; Σηματοδοτεί η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση την 
επιστροφή σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο; Ποιες είναι οι 
γεωοικονομικές πτυχές αυτής της σύγκρουσης; Σε ποιον 
βαθμό επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία και πώς ορί-
ζονται οι υβριδικές και οι ασύμμετρες πτυχές αυτών των 
νέων πολέμων;
Σε αυτήν την σφαιρική όσο και πολυδιάστατη προβλη-
ματική κλήθηκαν να τοποθετηθούν, πέρα από τους 
συγγραφείς, η βουλευτής της ΝΔ Ολγα Κεφαλογιάννη, ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, καθώς 
και ο καθηγητής και πρώην υπουργός Κωνσταντίνος 
Αρβανιτόπουλος, ο οποίος και προλόγισε τον τόμο.
Ο ίδιος σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου πως «ο πό-
λεμος στην Ουκρανία αποτελεί τομή και αφετηρία μιας 
νέας ιστορικής περιόδου». Από εκεί έπιασε το νήμα, η 
Ολγα Κεφαλογιάννη κάνοντας λόγο για μια «δυστοπική 
εικόνα» και για «συνέπειες που θα μας απασχολήσουν 
επί μακρόν». Η ίδια χαρακτήρισε «αναθεωρητική δύ-
ναμη» τη Ρωσία για να σημειώσει πως το βιβλίο επιση-
μαίνει πολύ σωστά την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει η 
Δύση τον ρόλο της. «Τα παγκόσμια προβλήματα απαι-
τούν παγκόσμιες λύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΕ 
αναζητά απεγνωσμένα τη θέση της» είπε.
«Οι συνθήκες επιβάλλουν την οικοδόμηση μιας κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας» τόνισε η κα Κεφα-
λογιάννη και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει άμεσα να 
αναθεωρηθούν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. «Η εθνική 
στρατηγική είναι επιλογή του έθνους. Η συμμετοχή στη 

Δύση επιβεβαιώνεται σε κάθε κρίσιμη καμπή» σημείωσε 
ακόμη η κα Κεφαλογιάννη, ενώ αναφερόμενη στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως η μόνη διαφορά 
που θα πρέπει να αναγνωρίζεται είναι η οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας».
Ο Γιώργος Κατρούγκαλος αναφέρθηκε στα διαφορετικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του παλιού και του νέου Ψυ-
χρού Πολέμου καθώς ο πρώτος ήταν χαρακτηριστικό 
ενός διπολικού κόσμου, ενώ ο κόσμος μας σήμερα είναι 
πολυπολικός. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές της: 
«Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δείξει πως είμαστε πιο Αμε-
ρικανοί και από το Τέξας» ανέφερε κατηγορώντας ακόμη 
τον πρωθυπουργό πως έδωσε στη χώρα τον ρόλο του 
«προκεχωρημένου φυλακίου, όρος που επανήλθε από 
τη δεκαετία του 1970».
Ο κ. Κατρούγκαλος σημείωσε ακόμη πως η χώρα «δεν 
μπορεί να περιμένει εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ» 
για να καταλήξει, αναφερόμενος στην έκδοση, πως «τα 
καλά βιβλία είναι αυτά που δημιουργούν έδαφος για συ-
ζήτηση» και να δώσει την σκυτάλη στον Κωνσταντίνο 
Αρβανιτόπουλο, ο οποίος χαρακτήρισε το βιβλίο «ένα 
πολύ τολμηρό βιβλίο σε μια εποχή συστημικών αλλαγών 
με διαφορετικά επίπεδα κρίσης».
«Το παλιό έχει πεθάνει αλλά το νέο δεν έχει γεννηθεί 
ακόμη» σημείωσε ο κ. Αρβανιτόπουλος περιγράφοντας 
έναν κόσμο μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων και δι-
αιρέσεων όπου η πολιτική πόλωση γίνεται ολοένα και 
οξύτερη. «Η Δύση δεν κατόρθωσε να σταθεί στη σωστή 
πορεία της Ιστορίας σε ό,τι αφορά τη μετάβαση της Ρω-
σίας στη δημοκρατία και την ενσωμάτωσή της σε μια 
ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας» ανέφερε ακόμη.
«Κατάλαβα από τις τοποθετήσεις σας ότι διαβάσατε το 
βιβλίο» αστειεύτηκε ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης ευχα-
ριστώντας τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους, τους 
εκδότες Ηλία και Γιώτα Λιβάνη, καθώς και τον Βασίλη 
Κολλάρο πριν προχωρήσει σε μια σχοινοτενή όσο και εμ-
βριθή ανάλυση του γεωοικονομικού περιβάλλοντος, ενώ 
πιο ευσύνοπτος ήταν ο έτερος των συγγραφέων, ο οποίος 
επίσης ευχαρίστησε ομιλητές και κοινό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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46 ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΙΝ, ΤΌ SONG REMAINS THE SAME 

Το τραγούδι των Zeppelin
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Tέτοιες μέρες πριν από 46 χρόνια, οι Led 
Zeppelin κυκλοφορούσαν τον πρώτο 
τους live δίσκο. Για την ακρίβεια, ήταν η 
πρώτη τους ταινία, το The Song Remains 

the Same και ο δίσκος ήταν το soundtrack.
Οι Zep λοιπόν, που το 1976 είχαν φτάσει σε επί-
πεδα δημοφιλίας και πλούτου «Rolling Stones», 
αποφάσισαν να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ για την 
πάρτη τους, με σκηνοθέτη τον Αυστραλό Πίτερ 
Κλίφτον, που είχε κάνει κάτι ανάλογο με τους 
Easybeats και τον Χέντριξ.
Το πρότζεκτ, οι Zeppelin το σχεδίαζαν ήδη από 
το ’69, να κινηματογραφήσουν δηλαδή ένα live 
τους. Τότε, όπως γίνεται αντιληπτό, η διαδικα-
σία δεν ήταν απλή τύπου «φέρε τα μηχανήματα 

να τραβήξουμε». Όταν αποφάσισαν να βάλουν 
το πρότζεκτ σε κίνηση, είχαν ένα ολόκληρο live 
τους από το 1970 σε ταινία, αλλά τους φάνηκε 
πολύ παρωχημένο, σε σχέση με αυτό στο οποίο 
είχαν εξελιχθεί.
Οπότε, ξεκίνησαν νέες λήψεις το 1973 πια. Στο 
κόλπο μπήκε και ο Τζο Μάσοτ, ο οποίος είχε δου-
λέψει με τον Τζορτζ Χάρισον και ήταν και Αμε-
ρικάνος.
Η σκέψη ήταν να καταγράψουν και μια εμφάνιση 
στο Madison Square Garden, αλλά το σωματείο 
των οπερατέρ εκεί δεν επέτρεψε να δουλέψουν 
οι Άγγλοι, αρχικά. Μετά από συνεννοήσεις, δόθη-
κε το «πράσινο φως» και η μηχανή ξεκίνησε να 
γράφει, κυρίως στη Νέα Υόρκη, όχι χωρίς απρό-
οπτα.
Η διαδικασία κράτησε καιρό, καθώς είτε η μπά-
ντα δεν έμενε ικανοποιημένη, είτε οι σκηνοθέ-

τες. Το 1975 το πρότζεκτ παραλίγο να εγκατα-
λειφθεί, όταν ο Πλαντ τράκαρε στη Ρόδο και τον 
μετέφεραν σε μια καρότσα αγροτικού, στο νοσο-
κομείο. 
Τελικά, στις 20 Οκτωβρίου 1976 το φιλμ έκανε 
πρεμιέρα, χωρίς πάντως να γίνει δεκτό με ενθου-
σιασμό. Έκανε όμως εισπράξεις.
Περίπου ένα μήνα νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει 
και το διπλό άλμπουμ με μόλις 8 κομμάτια. Μόνο 
το Whole Lotta Love διαρκεί 14 λεπτά, ενώ το 
Dazed and Confused, 26.
Ανάμεσα στους συντελεστές, κάπου στα liner 
notes, είναι και ένας πιτσιρικάς τότε, ούτε 16 
χρονών στα live του ’73 και μόλις 19 όταν κυκλο-
φόρησε το φιλμ και ο δίσκος: Ο Κάμερον Κρόου, 
συντάκτης του Rolling Stone και ο άνθρωπος 
που μισοδιηγήθηκε (και) την ιστορία των Zeppe-
lin, μαζί με τη δική του, στο Almost Famous… 
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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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