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Την Κυριακή η κηδεία 
του Μωυσή Ελισάφ 
Η ΚΗΔΕΙΑ του Μωυσή Ελισάφ θα γίνει την Κυριακή 
στις 13:00 στην Ιερά Συναγωγή Ιωαννίνων. Στον ίδιο 
χώρο η οικογένειά του θα δεχθεί συλλυπητήρια.
Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να 
γίνουν δωρεές υπέρ της Ιεράς Συναγωγής.
https://typos-i.gr/article/thn-kyriakh-h-khdeia-
toy-mwysh-elisaf

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Βωβούσα: Φωτιά 
μέσα στο χωριό 
ΦΩΤΙΑ ξέσπασε σε οίκημα στη Βωβούσα, κοντά στην 
κεντρική πλατεία του χωριού. Η φωτιά καίει ένα 
εργαστήριο ξυλουργικής και έχει επεκταθεί και σε 
παρακείμενες κατοικίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστι-
κή Iωαννίνων, κλιμάκιο της οποίας καταφτάνει στην 
περιοχή.
https://typos-i.gr/article/bwboysa-fwtia-mesa-sto-
xwrio

#σεισμος: Πού συγκεντρώνεται 
βοήθεια, στα Γιάννενα 
ΤΟ «ΔΙΚΤΥΟ Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία 
με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου αναλαμβάνει την πρωτοβου-
λία συγκέντρωσης ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πολίτες της Τουρκίας και της Συρία.
https://typos-i.gr/article/seismos-poy-sygkentrwnetai-boh8eia-sta-giannena

Μικροί σεισμοί 
αισθητοί στην πόλη 
των Ιωαννίνων
ΜΙΚΡΗΣ ισχύος πολύ σύντομες σεισμικές δονήσεις 
γίνονται αισθητές από το πρωί της Τρίτης, στην 
πόλη των Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/mikroi-seismoi-ais8htoi-
sthn-polh-twn-iwanninwn
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Ο Τύπος Ιωαννίνων typos-i.gr μπαίνει στα 7 χρόνια 
ζωής. Το καλοκαίρι του 2023 θα τα κλείσουμε.

Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι-ες του Τύπου έχουμε 
καταφέρει πράγματα που συνήθως χρειάζονται πολύ 
περισσότερο χρόνο για να γίνουν:

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις ειδήσεις, γνωρίζοντας 
ότι θα βρείτε αναλυτικά, έγκυρα στοιχεία, χωρίς «φτη-
νά κόλπα», με σεβασμό στο αναγνωστικό κοινό, αλλά 
και σε όσους-ες είναι αποδέκτες της κριτικής.
Οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους και όλες. Είναι και 
για εμάς.

Οι καιροί δεν είναι εύκολοι για ένα ανεξάρτητο μέσο 
ενημέρωσης, αυτοδιαχειριζόμενο, με κανονικές θέ-
σεις εργασίας, από το οποίο ζούνε -ως μοναδική δου-
λειά- οι εργαζόμενοι-ες του.

Τι σας αφορούν αυτά; Μπορεί και τίποτα.

Αν όμως νιώθετε ότι σας αφορούν, υπάρχει η δυνατό-
τητα να στηρίξετε τον Τύπο Ιωαννίνων.

Μπορείτε να διαλέξετε κάποια από τις συνδρομές που 
παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Patreon.

Οι συνδρομητές-τριες, μέσω της πλατφόρμας, έχουν 

πρόσβαση σε υλικό που δεν κυκλοφορεί στο site ή 
μπορούν να διαβάζουν πρώτα, πχ το Εξώφυλλο, εκεί, 
πριν αυτό κυκλοφορήσει. 

Επίσης, συμμετέχουν αυτόματα σε κληρώσεις για 
εισιτήρια θεαμάτων στην πόλη των Ιωαννίνων.

Κάθε καινούργια συνδρομή, συνοδεύεται από ένα 
αντίτυπο του βιβλίου «Οι αποστάτες, τα ρέντζελα και 
οι δήμαρχοι».

Αν το αποφασίσετε, η διαδικασία είναι απλή: Ακο-
λουθείτε τον σύνδεσμο: https://www.patreon.com/
TyposI?fan_landing=true
■ Φτιάχνετε έναν λογαριασμό (με τον κλασικό τρόπο, 
mail-κωδικός)
■ Διαλέγετε τη συνδρομή 
■ Πληρώνετε με κάρτα ή paypal

Κατόπιν, μπορείτε να παρακολουθείτε τη συνδρομή 
σας (και το αποκλειστικό υλικό, τις προσφορές κ.λπ.), 
είτε από το λογαριασμό σας στο patreon, είτε από την 
εφαρμογή του patreon, για κινητά.

Εκτός του patreon, ένας ακόμα τρόπος ενίσχυσης εί-
ναι το paypal
Εδώ, μπορείτε να καταθέσετε κάποιο ποσό: paypal.
me/sxhma

Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων, 
μπορείτε να τον στηρίξετε

Ακόμα όμως και δεν κάνετε τίποτα από όλα αυτά, και πάλι ευχαριστούμε για όλα.

https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Κάποτε, υπήρχε μια νεραϊδοβασί-
λισσα, η Γιάννω. Μια μέρα ο βασι-
λιάς κάλεσε χίλιους μαστόρους και 
έχτισαν το κάστρο της, δίπλα στη 

λίμνη. «Από τ’ όνομα λοιπόν της Νεραϊδο-
βασίλισσας Γιάννως, ωνομάστηκε το Κάστρο 
της Νεράιδας και η πολιτεία που χτίστηκε 
αργότερα, Γιάννινα»: μια παλιά ιστορία «σε 
καινούριο παραμύθι» όπως έλεγε ο άνθρω-
πος που την έγραψε το 1930, ο δημοσιογρά-
φος και πολιτικός Χρήστος Χρηστοβασίλης.
Ένα παραμύθι και τίποτα άλλο, μια εκδοχή 
σε επίπεδο μυθιστοριογραφίας σε μια προ-
σπάθεια ενδεχομένως να δοθεί μια απάντη-
ση στο μυστήριο της προέλευσης της ονομα-
σίας της πόλης των Ιωαννίνων.
Aπό τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα, έχουν 
γίνει πολλές προσπάθειες ερμηνείας του 
ονόματος από γλωσσολόγους, αρχαιολόγους, 
ιστορικούς κ.ά. Το όνομα «Ιωάννινα» συνδέ-
εται εκ των πραγμάτων με την ιστορική δια-
δρομή της πόλης. Τα αρχαιολογικά ευρήματα 
των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν πια ότι 
η περιοχή του Κάστρου, με την όποια μορφή 

είχε τότε, κατοικούνταν από τα ελληνιστικά 
χρόνια. Ωστόσο, το αρχαίο όνομα του οικι-
σμού παραμένει άγνωστο.
Για πολλά χρόνια, η εκδοχή που επικρατού-
σε, κάνοντας την εμφάνισή του και σε τουρι-
στικούς οδηγούς, ήταν ότι η πόλη οφείλει το 
όνομά της στη μονή του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου και πιο συγκεκριμένα στους Ιω-
αννίτες, τους μοναχούς της μονής. Σύμφωνα 
με την παράδοση, η μονή αυτή βρισκόταν 
στο Κάστρο. Η εκδοχή αυτή έχει αμφισβητη-
θεί επαρκώς.
Από και πέρα έχουμε πολλές εκδοχές που 
κάνουν λόγο για σλάβικη, αλβανική, λατινι-
κή, ελληνική, αραβική, ακόμα και εβραϊκή 
ετυμολογική προέλευση της ονομασίας.
Μια άλλη ερμηνεία θέλει τα Ιωάννινα να εί-
ναι η γυναίκα του Ιωάννη ή του Γιάννη (Ιω-
άνναινα και ακολούθως Ιωάννινα, ή Γιάν-
ναινα, Γιάννινα και ακολούθως Ιωάννινα). 
Ενδιαφέρον έχει η προσέγγιση που θέλει το 
όνομα της πόλης να έχει προέλθει από το 
γυναικείο όνομα Ιωαννίνα. Γίνεται μάλιστα 
λόγος για υπαρκτό πρόσωπο, την κόρη του 
Βελισάριου, του στρατηγού του Ιουστινια-
νού, και της Αντωνίνας, στενής φίλης της 
αυτοκράτειρας Θεοδώρα.

Το σίγουρο είναι ότι το όνομα της πόλης ανα-
φέρεται πρώτη φορά στον πληθυντικό ουδε-
τέρου, Ιωάννινα δηλαδή, στα μέσα του 12ου 
αιώνα, στο έργο της Άννας Κομνηνής «Αλε-
ξιάς». Επίσης σίγουρο είναι τα Ιωάννινα, και 
όχι Γιάννενα ή Γιάννινα, είναι η ονομασία 
που εμφανίζεται πρώτη σε γραπτό κείμενο. 
Οι τύποι «Γιάννινα» και «Γιάννενα» εμφα-
νίστηκαν αργότερα μέσα στους αιώνες – ο 
πρώτος τύπος μαρτυρείται γύρω στον 15ο 
αιώνα. Από τα μέσα του 20ου αιώνα, μεταξύ 
των δύο αυτών τύπων, υφίσταται μια «δια-
μάχη» για το ποιος είναι ο ορθός τύπος, με 
τους κυνηγούς λαθών να παραμονεύουν.
Και οι δύο τύποι πάντως έχουν βρει τη θέση 
τους στην καθομιλούμενη, στη λογοτεχνία 
και στην ποίηση, στο δημοτικό τραγούδι, 
στον αθλητισμό και λοιπά.

ΠΗΓΈΣ: 

Παππάς Στέφανος, «Ιωάννινα. Η ίδρυση της 
πόλης. Οι τύποι, η προέλευση και η σημασία 
της ονομασίας της», Ιωάννινα, 2009
Χαρίσης Χαράλαμπος, «Το όνομα των Ιωαν-
νίνων», πρακτικά 3ου Πανηπειρωτικού Συνε-
δρίου ΕΗΜ-ΙΜΙΑΧ, 2019

Ιωάννινα: το «μυστήριο» 
της ονομασίας

Aπό τον 19ο αιώνα 
μέχρι και σήμερα, 
έχουν γίνει πολλές 
προσπάθειες ερμη-
νείας του ονόματος 
από γλωσσολόγους, 
αρχαιολόγους, ιστο-
ρικούς κ.ά
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

21 Φεβρουαρίου του 1913: Τα 
Γιάννενα απελευθερώνο-
νται. Ο Ελληνικός Στρατός 
μπαίνει στην πόλη. Τα οχυ-

ρωματικά έργα του οθωμανικού στρατού 
στο Μπιζάνι και σε άλλες περιοχές του 
λεκανοπεδίου δεν άντεξαν.
Η αμυντική οχύρωση της πόλης των Ιω-
αννίνων από τους Οθωμανούς οφειλόταν 
σε έναν γερμανό στρατηγό, τον Γκολτζ. Η 
γερμανική ομάδα μηχανικών της οποίας 
ήταν επικεφαλής, ξεκίνησε να μελετά τις 
οχυρώσεις για την πόλη το 1909. Το 1912 
ήταν όλα έτοιμα.
Τα οχυρά του Μπιζανίου αποτέλεσαν τον 
«πυρήνα» της οχύρωσης. Η κύρια ζώνη 
άμυνας συνεχιζόταν προς τη Δουρούτη 
και πάνω στον όγκο της Σαντοβίτσας, στα 
σημερινά Μάρμαρα. Εκεί στα υψώματα 
των Μαρμάρων, πίσω από το χωριό, οι 
Οθωμανοί με τη συνδρομή των Γερμανών 
έστησαν πυροβολεία για να προστατεύ-
σουν τη δυτική πλευρά της πόλης.
Τα οχυρά μάχης δηλώνουν ακόμα και σή-
μερα την παρουσία τους, «χαμένα» μέσα 
στον δύσβατο και βραχώδη τόπο των λό-
φων των Μαρμάρων, «κρυμμένα» από τo 
βλέμμα της σύγχρονης ελληνικής ιστορί-
ας, με την πρόσβαση να μην είναι καθό-
λου εύκολη.
Η αμυντική οργάνωση στον ορεινό όγκο 
της Σαντοβίτσας, σε υψόμετρο 879 μ., 
περιλάμβανε τέσσερα τσιμεντένια πυρο-
βολεία του ίδιου τύπου, «μόνιμα-θαμμέ-
να». Σύμφωνα τον Γ. Σιορόκα («Η τουρκι-
κή αμυντική οργάνωση των Ιωαννίνων 
σε σχέση με τις αντίπαλες γραμμές και 
τις επιχειρήσεις της απελευθέρωσης», 
ΙΜΙΑΧ, 2000), το πρώτο πυροβολείο προ-
βλεπόταν για έξι πυροβόλα και το δεύτερο 
για εννιά πυροβόλα -χωρισμένα σε δύο 
μέτωπα που επέτρεπαν βολή προς δυτικά 
και νοτιοδυτικά. Τα άλλα δύο πυροβολεία 
προβλέπονταν για έξι πυροβόλα.
Κατά την παράδοση της πόλης των Ιωαν-
νίνων στον Ελληνικό Στρατό, ο συνολικός 
αριθμός των πυροβόλων που βρέθηκαν 
στη θέση αυτή, ανερχόταν σε 20.
Στην οχυρωματική θέση της Σαντοβίτσας, 
υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών αρκετά 
καλά κρυμμένες μέσα στις χαράδρες, ενώ 
χαρακώματα ή λίθινοι τοίχοι συνέδεαν τα 

πυροβολεία μεταξύ τους ή τα κάλυπταν 
από μπροστά σε απόσταση 300 ή 400 μ.
Επίσης, το οχυρωματικό έργο συμπλήρω-
ναν στρατώνες και δεξαμενές-στέρνες. 
Από τα κτιριακά αυτά συγκροτήματα σή-
μερα υπάρχουν κάποια ερείπια.
Δύο δρόμοι ένωναν τη θέση οχύρωσης με 
τα Ιωάννινα, ενώ ένας τρίτος δρόμος συ-
νέδεε τα πυροβολεία μεταξύ τους. Υπήρχε 
επίσης εναέρια τηλεγραφική γραμμή για 
επικοινωνία με τα μετόπισθεν.
Στο βιβλίο του Χάρη Λεοντάρη «Η Σαδοβί-
τσα στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων 
(1912-13)», αναφέρεται ότι στους στρα-
τώνες της Σαντοβίτσας από το 1910 έως 
τις 20 Φεβρουαρίου του 1913 εγκαταστά-
θηκαν 300 έως 500 τούρκοι στρατιώτες 
ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. 
Επισημαίνεται επίσης ότι μέχρι να ολο-
κληρωθεί η κατασκευή των στρατώνων, 
τούρκοι αξιωματικοί και στρατιώτες είχαν 
προχωρήσει σε επίταξη των σπιτιών των 
κατοίκων των Μαρμάρων για κάποιους 
μήνες.

Τα «κρυμμένα» 
οχυρά στα Μάρμαρα

Στρατώνας στη Σαντοβίτσα (από το βιβλίο του Γ. Σιορόκα)
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Με τη νέα γενιά τεχνολογίας 
που βασίζεται στην τεχνητή 
νοημοσύνη (ΑΙ), η αναζήτηση 
των πληροφοριών οπτικοποι-

είται και γίνεται ακόμη πιο απλή, όπως 
ανακοίνωσε η Google με την ευκαιρία 
των νέων λειτουργιών ΑΙ που προστέθη-
καν στα Google Search, Google Maps και 
Google Translate.
Από τις πρώτες μέρες το Google Search, 
όπως αναφέρει η Elizabeth Reid, Vice 
President & GM Search, η τεχνητή νο-
ημοσύνη βοήθησε στην κατανόηση της 
γλώσσας, καθιστώντας τα αποτελέσματα 
πιο χρήσιμα. Με την πάροδο του χρόνου, 
έχει ενισχυθεί η επένδυση της εταιρίας 
στην τεχνητή νοημοσύνη και πλέον μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε τις πληροφορίες 
στις πολλές διαφορετικές μορφές της — 
από την κατανόηση της γλώσσας, μέχρι 
την κατανόηση της εικόνας, του βίντεο 
- ακόμη και την κατανόηση του πραγμα-
τικού κόσμου.
Οι κάμερες έχουν μετατραπεί σε ένα ισχυ-
ρό εργαλείο που βοηθά την εξερεύνηση 
και την κατανόηση του κόσμου γύρω μας. 
Στην πραγματικότητα, το Google Lens 
χρησιμοποιείται πλέον περισσότερες από 
10 δισεκατομμύρια φορές το μήνα, καθώς 
οι άνθρωποι αναζητούν αυτό που βλέ-
πουν, χρησιμοποιώντας την κάμερα ή τις 
φωτογραφίες τους. «Με το Lens, θέλουμε 
να σας συνδέσουμε με τις πληροφορίες 
όλου του κόσμου, χρησιμοποιώντας μόνο 
μια εικόνα τη φορά. Ήδη, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το Lens για να πραγμα-
τοποιήσετε αναζήτηση από την κάμερα ή 
τις φωτογραφίες σας, απευθείας από την 
επιλογή αναζήτησης. Ολοένα, προχωρά-
με σε μια σημαντική ενημέρωση για να 
σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε και ό,τι 
υπάρχει στην οθόνη του κινητού σας», 
αναφέρει η Elizabeth Reid.
Όπως επισημαίνεται στους επόμενους 
μήνες θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 
του Lens για να πραγματοποιήσει «ανα-
ζήτηση οθόνης» στο Android. Με αυτήν 

την τεχνολογία, οι πολίτες θα μπορούν να 
αναζητήσουν όποια εικόνα ή όποιο βίντεο 
βλέπουν στις ιστοσελίδες και στις εφαρ-
μογές που γνωρίζουν, όπως στις εφαρμο-
γές ανταλλαγής μηνυμάτων και βίντεο 
— χωρίς να χρειάζεται να βγουν από το 
περιβάλλον της εφαρμογής και να διακό-
ψουν την εμπειρία τους.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας 
φίλος σας, σας στέλνει ένα μήνυμα που 
περιέχει ένα βίντεο το οποίο τον δείχνει 
να εξερευνά το Παρίσι. Εάν θέλετε να μά-
θετε περισσότερα σχετικά με ένα μνημείο 
που εντοπίζετε στο παρασκήνιο, μπο-
ρείτε απλώς να πατήσετε παρατεταμένα 
το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί της 
αρχικής οθόνης στο Android κινητό σας 
(το οποίο με τον τρόπο αυτό ενεργοποιεί 
το Google Assistant) και, στη συνέχεια, 
να πατήσετε στην «οθόνη αναζήτησης». 
Έτσι, το Lens αναγνωρίζει το μνημείο ως 
Palais du Luxembourg — και μπορείτε να 
κλικάρετε για να μάθετε περισσότερα. Ή 
ίσως παρατηρήσετε μια ενδιαφέρουσα 
καρέκλα στο βίντεο του φίλου σας και θέ-
λετε να βρείτε πού μπορείτε να την αγο-
ράσετε ή να εντοπίσετε άλλες καρέκλες 
που μοιάζουν με αυτήν. Απλώς, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ή 
το κουμπί της αρχικής οθόνης στο κινη-
τό σας (το οποίο ενεργοποιεί το Google 
Assistant) και, στη συνέχεια, πατήστε 
στην «οθόνη αναζήτησης» για να δείτε τις 
διαθέσιμες επιλογές.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη
οπτικοποιεί τις αναζητήσεις

Τρόποι αναζήτησης
Με τη λειτουργία πολλαπλής αναζήτησης μπορούν οι χρήστες να 
πραγματοποιήσουν αναζήτηση με μια εικόνα και ένα κείμενο ταυτόχρο-
να — ανοίγοντας έτσι νέους τρόπους έκφρασης. Σήμερα, η πολλαπλή 
αναζήτηση είναι διαθέσιμη παγκοσμίως σε κινητά, σε όλες τις γλώσ-
σες και σε όλες τις χώρες όπου το Lens είναι διαθέσιμο. Πρόσφατα 
εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο η λειτουργία πολλαπλής αναζήτησης, 
προσθέτοντας τη δυνατότητα τοπικής αναζήτησης. Οι χρήστες μπορούν 
να τραβήξουν μια φωτογραφία και να προσθέσουν στην αναζήτησή τους 
τις λέξεις «κοντά μου» για να βρουν αυτό που χρειάζονται. Αυτή τη στιγ-
μή η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, στις ΗΠΑ, 
ενώ τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί παγκοσμίως. Επίσης, μερικές 
φορές, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν ήδη μια αναζήτηση και 
να βρουν κάτι που θα τραβήξει το βλέμμα τους. Τους επόμενους μήνες 
θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία πολλαπλής αναζήτησης πα-
γκοσμίως, για οποιαδήποτε εικόνα βλέπουν στη σελίδα αποτελεσμάτων 
αναζήτησης του κινητού τους.
Πλέον, όπως αναφέρει η Google, δημιουργούνται εμπειρίες αναζήτησης 
που είναι πιο απλές και πιο οπτικοποιημένες από ποτέ. Στο μέλλον, με τη 
βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης AI, οι δυνατότητες θα είναι άπειρες.
Το Multisearch (πολλαπλή αναζήτηση) κυκλοφορεί παγκοσμίως σε όλες 
τις γλώσσες. Επιπλέον, προστέθηκε και η δυνατότητα τοπικής αναζή-
τησης το Maps Immersive View (εμβυθιστική προβολή στο Maps) που 
έρχεται στη Βενετία, τη Φλωρεντία, το Άμστερνταμ και το Δουβλίνο. 
Το Search with Live View έρχεται και στη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη και 
το Δουβλίνο, το Indoor Live View που περιλαμβάνει πλέον 1.000 νέα 
αεροδρόμια, σταθμούς τρένων και εμπορικά κέντρα καθώς και νέες ή 
περισσότερες λειτουργίες σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα στο Maps 
- πως να βρείτε σταθμούς ταχείας ή κανονικής φόρτισης εντός της 
διαδρομής σας.
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ΣΙΝΈΜΆΘΈΆΤΡΟ

Τελευταία παράσταση για το έργο «Ay, Carmela!» του Χοσέ Σάντσις 
Σινιστέρρα στις 20 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο Θέατρο «Actina» 
(Κομνηνής 8). 
Πρόκειται για ένα αντιφασιστικό, έντονα αλληγορικό κείμενο, η 
ιστορία του οποίου διαδραματίζεται κατά την περίοδο του ισπανικού 
εμφύλιου πολέμου. 
Η παράσταση αποτελεί παραγωγή της θεατρικής εταιρίας Theartes 
του Κωνσταντίνου Κυριακού και της Κατερίνας Μπιλάλη. Τους ρό-
λους ερμηνεύουν η Κατερίνα Μπιλάλη και ο Κωνσταντίνος Κυρια-
κού. Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Κυριακού. 
Διάρκεια: 90’ (χωρίς διάλειμμα). 
Εισιτήρια: - ταμείο: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (φοιτητικά, ομαδικά, 
ΑμεΑ)  - προπώληση 10€. Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, 
viva.gr. Πληροφορίες/κρατήσεις: 6974865401. 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Ροζέτα»

Το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» προβάλλει την ταινία 
«Ροζέτα» (1999) των αδερφών Νταρντέν στις 20 Φεβρουαρί-
ου, στις 20:15, στον χώρο του (Κουντουριώτη 31, οικονομική 
προσφορά 2 ευρώ). 
Παίζουν: Εμιλί Ντεκέν, Φαμπρίτζιο Ροντζιόνε, Αν Ιερνό, Ολιβιέ 
Γκουρμέ. 
Η υπόθεση: Η έφηβη Ροζέτα ζει σε προάστιο, σε μια περιο-
χή με ενοικιαζόμενα τροχόσπιτα. Πατέρας δεν υπάρχει και 
ούτε γίνεται όποια αναφορά σ’ αυτόν. Ζει με την αλκοολική 
μητέρα της,  που εξασφαλίζει το αλκοόλ πουλώντας το κορμί 
της-ερείπιο σε όποιον τύχει, κυρίως στους γείτονες διπλανών 
τροχόσπιτων.

ΟΛΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

«Profil réalité»

Όλο τον Φεβρουάριο και μέχρι τις 5 Μαρτίου, η έκθεση «profil 
réalité» του φωτογράφου Κωνσταντίνου Τερζόπουλου, σε 
επιμέλεια Παναγιώτη Παππά και Αχιλλέα Τζιάκου, θα φι-
λοξενείται στο Photometria Photography Center (PPC, KA’ 
Φεβρουαρίου 184). Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη. 
Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη-Κυριακή: 17:00-21:00. Τηλ. 
2651306361. 

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Αποδημητικά 
Φιλιά»

ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ

Τη μουσικοθεατρική παράσταση «Αποδημητικά Φιλιά», ένα σύγχρονο 
βαριετέ, παρουσιάζει η «Θεατρική Συμπαιγνία», την Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου στις 21:30, στο καφέ μπαρ «Σκάλα».
Πρόκειται για την τελευταία παράσταση που θα δοθεί. 
 Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Βασιλείου, Γιολάντα 
Καπέρδα, Χάρις Μέγα, Άκης Σιούτης. Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιολά-
ντα Καπέρδα, Μουσική διδασκαλία: Κατερίνα Βασιλείου, Ενδυματο-
λόγος: Βέρα Εμμανουηλίδου.
Τιμή εισιτηρίου: 10€. Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 12830 & 
6983749922. Προπώληση εισιτηρίων: Καφέ-μπαρ «Σκάλα», βιβλιο-
πωλείο Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία, viva.gr.

18-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Ay, Carmela!»
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Σύμβολο του σεξ, σταρ, δεινή πρωταγωνίστρια, 
αδέσμευτο πνεύμα, με ανυπόταχτο χαρακτή-
ρα, που έφτασε στην κορυφή σχεδόν με την 
πρώτη και έπεσε στα αζήτητα σε χρόνο ρεκόρ, 
βλέποντας το αληθινό πρόσωπο του Χόλιγουντ, 
των μεγαλοπαραγωγών, αλλά κι ενός κυκλώμα-
τος που επιβεβαιώνει την ύπαρξή του ανεβά-
ζοντας και γκρεμίζοντας καριέρες, γλεντώντας 
με την καταστροφή όσων δεν υποκύπτουν.
Η Κιμ Νόβακ μπορεί να έκανε ορισμένους 
συμβιβασμούς με την κινηματογραφική βι-
ομηχανία, αλλά ποτέ δεν χώνεψε τα αφεντικά 
τού Χόλιγουντ, τις άθλιες συμπεριφορές τους, 
τη συνηθισμένη πρακτική τους να θεωρούν 
τις στάρλετ ή τις ανερχόμενες ηθοποιούς σαν 
κορίτσια ελευθέριων ηθών, έτοιμα και γεμάτα 
ευγνωμοσύνη που θα τους κάνουν τα κέφια 
στο κρεβάτι ή ακόμη και στα πολυτελή γραφεία 
τους, ακόμη και μπροστά σε τρίτους, ως έπα-
θλα της μεγαλομανίας τους. Μπορεί σήμερα 
ακόμη και ορισμένες λέξεις ή μια άγαρμπη 
κίνηση να συνιστούν ποινικά και ηθικά κολά-
σιμες συμπεριφορές, αλλά εκείνες τις εποχές 
η σεξουαλική κακοποίηση, η κακοποιητική συ-
μπεριφορά θεωρείτο μία φυσική εξέλιξη για την 
προώθηση μίας ηθοποιού και ειδικά αν ήταν 
νεαρή ή και ανήλικη...
Συμπληρώνοντας τα 90 της χρόνια (13 Φεβρου-
αρίου 1933), η Κιμ Νόβακ μάλλον δεν θέλει να 
θυμάται και πολλά από τη σύντομη πορεία της 
στον κινηματογράφο, καθώς πέρασε δύσκο-
λες στιγμές, με αποκορύφωμα την βάναυση 
συμπεριφορά του Χάρι Κον, το αφεντικό της 
Columbia, που της έδωσε τον ρόλο της ζωής 
της, στο «Vertigo» («Δεσμώτης του Ιλίγγου») 
και στη συνέχεια έκανε ότι μπορούσε για να 
την εξαφανίσει από προσώπου γης.

ΚΙΜ ΝΌΒΑΚ

Το Vertigo, η άνοδος και η πτώση 
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Η Μέριλιν Πολίν Νόβακ, γεννή-
θηκε στο Σικάγο και ήταν η 
δεύτερη κόρη μιας οικογένειας 
μεταναστών από την Τσεχία, η 

οποία έζησε την εποχή του οικονομικού 
κραχ και ο πατέρας της αναγκάστηκε από 
καθηγητής Ιστορίας να γίνει μεταφορέας. 
Τελειώνοντας το κολέγιο, το καλοκαίρι η 
Νόβακ θα γίνει το μοντέλο προώθησης 
ενός καταψύκτη ως Η επιτυχία της ως 
μοντέλο, θα την οδηγήσει στο Λος Άντζε-
λες και στην κινηματογραφική Μέκκα, 
απ' την οποία θα ξεκλέψει κάποια ασήμα-
ντα ρολάκια. Αυτά όμως αρκούσαν για να 
την ανακαλύψει ένας ατζέντης και να την 
στείλει στην Columbia, με ένα μακροχρό-
νιο συμβόλαιο. Εκεί θα έχει την πρώτη 
της επαφή με το αφεντικό της εταιρείας, 
Χάρι Κον, ο οποίος θέλησε να της αλλάξει 
το επώνυμο, σε ένα πιο πιασάρικο, αλλά 
εκείνη τα... στύλωσε.
Η ξεχωριστή της ομορφιά και το ταλέ-
ντο της θα πείσουν τους ιθύνοντες της 
Columbia ότι μπορεί να γίνει η διάδοχος 
της Ρίτα Χέιγουορθ, το αστέρι της οποί-
ας είχε αρχίσει να θολώνει στα μέσα της 
δεκαετίας του '50 και να ανταγωνιστεί το 
σύμβολο του σεξ και πρωταγωνίστρια της 
20th Century-Fox Μέριλιν Μονρόε. Στους 
πρώτους δυο σημαντικούς ρόλους της, σε 
ένα φιλμ νουάρ με τον Φρεντ ΜακΜάρεϊ 
και μία ρομαντική κωμωδία με τον Τζακ 
Λέμον, θα λάβει ευνοϊκές κριτικές και 
οι ταινίες θα τα πάνε περίφημα στο Box 
Office, ενώ τον επόμενο χρόνο, το 1955, 
θα πρωταγωνιστήσει στο αστυνομικό 
δράμα «5 Against the House», δίπλα στον 
Μπράιαν Κιθ, ανεβάζοντας περισσότερο 
τις μετοχές της. Επίσης, θα παίξει έναν 
χαρακτηριστικό ρόλο δίπλα στον Φρανκ 
Σινάτρα, στο κλασικό δράμα «Ο Άνθρω-
πος με το Χρυσό Χέρι», ενώ θα ακολου-
θήσει απνευστί η εξαιρετική κομεντί «Πικ 
Νικ», φτιάχνοντας ένα υπέροχο ζευγάρι με 
τον Γουίλιαμ Χόλντεν.

Η ΏΡΑ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ

Η πετυχημένη της πορεία, που συνο-
δεύτηκε και με άλλους ενδιαφέροντες 
ρόλους θα τη φέρει ως πρωταγωνίστρια 
στο «Vertigo», που για πολλούς θεωρείται 
η καλύτερη ταινία όλων των εποχών και 
εναλλάσσεται στην πρώτη θέση με τον 
«Πολίτη Κέιν» σε λίστες της κριτικής και 
επιφανώς επαγγελματιών του σινεμά, μία 
μανία, που αγγίζει τα όρια της φαιδρότη-
τας, αλλά σίγουρα ένα αριστουργηματικό 
φιλμ που αποτελεί σταθμό για τον κινη-
ματογράφο.
Όμως, η ταινία και πώς έφτασε να κάνει 
τη Νόβακ αστέρι και μία ηθοποιό που 
περνά στη σφαίρα του θρύλου, δεν ήταν 
μια απλή ευτυχής συγκυρία συνάντησης 
με τον ιδιοφυή Χίτσκοκ και τον τεράστιο 
Τζέιμς Στιούαρτ, αλλά και των υπόλοιπων 

σπουδαίων συντελεστών. Είναι μία ταινία 
γεμάτη παράδοξα, με κυριότερο όλων την 
ανάδειξη μίας ηθοποιού σε σταρ, που αν 
δεν πρωταγωνιστούσε σε αυτήν, σήμερα 
θα ήταν ακόμη μία συμπαθητική ηθοποι-
ός, από τις δεκάδες που πέρασαν από το 
Χόλιγουντ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΚΡΈΙΣ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΈΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΜ

Πρώτα απ' όλα, ο διπλός ρόλος τής πρω-
ταγωνίστριας αρχικά πήγαινε προς την 
αγαπημένη του Χιτς Γκρέις Κέλι, αλλά 
αυτό έμεινε στο όνειρό του, αφού είχε πα-
ντρευτεί τον Ρενιέ και πλέον ήταν η πρι-
γκίπισσα Γκρέις του Μονακό. Η δεύτερη 
επιλογή του «μετρ» ήταν η Βέρα Μάιλς, 
αλλά εκείνη πήγε και έμεινε έγκυος χω-
ρίς να τον ρωτήσει! Έτσι, η Νόβακ ήρθε 
σχεδόν σαν λύση ανάγκης, ενώ ο Χίτσκοκ 
ποτέ δεν την αποδέχθηκε, δηλώνοντας 
χρόνια μετά ότι ήταν μία αποτυχημένη 
επιλογή. Σε αντίθεση με την αμερικάνικη 
κριτική -η ευρωπαϊκή πλευρά αποθέω-
σε το φιλμ- η Νόβακ ήταν εντυπωσιακή 
και πολλοί συμφωνούν με την άποψη 
του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, αλλά και άλλων 
σκηνοθετών ότι «η ταινία ήταν τόσο καλή 
ακριβώς λόγω της Κιμ Νόβακ, δίνοντας 
στο φιλμ, προσβασιμότητα, ζεστασία κι 

έναν τραγικό αέρα». Επίσης, πρέπει να 
αναφερθεί, γιατί έχει μία σχέση με την 
πορεία της Νόβακ στη συνέχεια, ότι η ται-
νία πήγε άσχημα στα ταμεία των ΗΠΑ και 
έπρεπε να έρθει η Ευρώπη για να δικαιω-
θεί ο Χίτσκοκ και το τελικό αποτέλεσμα.
Πάντως, η Κιμ Νόβακ δεν είχε ιδιαίτερα 
προβλήματα με τον ιδιότροπο -επιεικώς- 
Χίτσκοκ, δηλώνοντας ότι «ποτέ δεν με 
έκανε να νιώθω κατώτερη», αλλά μάλλον 
ένιωθε την απαξίωση που είχε ο Άγγλος 
σκηνοθέτης προς τους ηθοποιούς και 
αυτό το συνειδητοποίησε όταν τον ρώ-
τησε κάτι σχετικά με τα κίνητρα των χα-
ρακτήρων της ταινίας και ο Χίτσκοκ της 
απάντησε «μην το ψάχνεις πολύ, απλώς 
είναι μία ταινία».

ΣΤΟ ΠΈΡΙΘΏΡΙΟ

Το Vertigo στα τέλη της δεκαετίας του 
'50 αποθεώθηκε από τους κριτικούς στη 
Γαλλία, έγινε ένα από τα εμβληματικά 
έργα του σινεμά και μαζί της έφτασε στα 
αστέρια και η απαράμιλλη ερμηνεία της 
Κιμ Νόβακ. Όμως, ήταν και η ταινία που 
θα την έκανε δέσμια ενός μύθου, που 
δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει ποτέ, και 
με το σιγοντάρισμα των αφεντικών του 
Χόλιγουντ θα την στείλουν στα αζήτητα 
και πριν ακόμη φτάσει στην ωριμότητά 

της θα βρεθεί στο περιθώριο, με σκόρπιες 
εμφανίσεις. Μάλιστα, σε μία προσπάθεια 
αναγέννησης της καριέρας της, το 1991 
και αφού ουσιαστικά είχε πάρει σύνταξη 
από τη δεκαετία του '70, θα ολοκληρωνό-
ταν οριστικά η κινηματογραφική της πο-
ρεία, καθώς η συμμετοχή της στο στιλάτο 
θρίλερ του ταλαντούχου και ιδιαιτέρως 
ανερχόμενου Μάικ Φίγκις «Liebestraum», 
θα συνοδευτεί με μία ακόμη τραυματική 
εμπειρία. Ο Φίγκις θα την προσβάλει και 
θα την κάνει να νιώσει τόσο άβολα που 
αποφάσισε να αποσυρθεί στο αγρόκτημά 
της στο Όρεγκον, μαζί με τα νέα της ενδι-
αφέροντα, τη φωτογραφία και τη ζωγρα-
φική, τα άλογα και τη φύση.
Το τελευταίο χαστούκι από τον κόσμο 
του θεάματος, θα το φάει το 2014, όταν 
σε μία σπάνια δημόσια εμφάνισή της στα 
βραβεία Όσκαρ, θα την λοιδορήσουν για 
τις πλαστικές, πράγματι αποτυχημένες, 
που είχε κάνει στο πρόσωπό της, ενώ ο 
Ντόναλντ Τραμπ, με την ωμότητα που τον 
διακρίνει, θα σχολιάσει στο twitter «h Κιμ 
πρέπει να μηνύσει τον πλαστικό της χει-
ρουργό», επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη 
φορά ότι το Χόλιγουντ και η βιομηχανία 
του θεάματος σέβεται μόνο την εξωτερι-
κή εμφάνιση και απολαμβάνουν να σκο-
τώνουν τα άλογα όταν γεράσουν...

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Η Κιμ Νοβακ με τον Τζέιμς Στιούαρτ στην ταινία Vertigo του Χίτσκοκ
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Μνήμη Μάριο Βίττι (1926-2023)

«Μιλώντας για το έργο μου, πρέ-
πει να πω ότι αισθάνομαι πως 
αντιπροσωπεύω μιαν ευρύτερη 
ομάδα ανθρώπων: εκείνων που 

προώθησαν τις νεοελληνικές σπουδές στην Ελ-
λάδα και την Ιταλία. Και πρέπει επίσης να πω πως 
χαίρομαι για την αποψινή εκδήλωση, που τιμά τα 
ενενήντα μου χρόνια και γίνεται όσο είμαι εν ζωή 
και όχι μετά τον θάνατό μου». Έτσι απάντησε το 
απόγευμα της 16ης Δεκεμβρίου 2016, στο κεντρικό 
κτίριο του Μουσείου Μπενάκη, ο Μάριο Βίττι στην 
προσφώνηση του τότε Προέδρου της Δημοκρα-
τίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος εξήρε την 
επιστημονική προσωπικότητα ενός ερευνητή που 
δίδαξε και επηρέασε πολλές γενιές νεοελληνιστών. 
Όντας Ιταλός ληξιαρχικά, ο Βίττι μπορεί να υπήρξε 
δίγλωσσος (με Ελληνίδα μητέρα), αλλά όχι και διχα-
σμένος, αφού σε όλη την πορεία του έγερνε περισ-
σότερο προς την ελληνική πλευρά. Το μελετητικό, 
ερευνητικό και κριτικό του έργο επικεντρώθηκε σε 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της νεοελληνικής λογο-
τεχνίας: από τις «Πηγές για τη βιογραφία του Κάλ-
βου» (1963), το «Η γενιά του τριάντα. Ιδεολογία και 
μορφή» (1977) και την «Ιδεολογική λειτουργία της 
ελληνικής ηθογραφίας» (1978) μέχρι τις μελέτες 
του για τον Γιώργο Σεφέρη (1978) και τον Οδυσσέα 
Ελύτη (1984). Μετέφρασε επίσης ο Βίττι στα ιταλι-
κά Σεφέρη, Ελύτη και Νίκο Καζαντζάκη.
Η «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας» συνι-
στά σε κάθε περίπτωση το κορυφαίο του έργο. Δη-
μοσιευμένη για πρώτη φορά στα ιταλικά το 1971, 
μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1978. Το 2001 ο 
Βίττι τύπωσε στη Ρώμη μια διαφορετική εκδοχή 
του βιβλίου του και εν συνεχεία το ξαναέγραψε στα 
ελληνικά, για να επανακυκλοφορήσει στην Ελλάδα 
το 2003 (να σημειωθεί ότι το 2016 τυπώθηκε στη 
Βενετία η τρίτη συμπληρωμένη ιταλική έκδοση). 
Πρόκειται για μια κίνηση εν προόδω, για μια δου-

λειά την οποία ο ερευνητής δεν ενημέρωσε απλώς, 
μεταβαίνοντας από την παλαιότερη στην καινούρ-
για έκδοση, αλλά ανανέωσε εκ βάθρων το σκεπτικό 
της, για να το προσαρμόσει στα νεότερα δεδομένα.
Η «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας» παίρνει 
ως αφετηρία της τα βυζαντινά κληροδοτήματα, την 
Άλωση, τους Φαναριώτες και τον Διαφωτισμό, συ-
νεχίζεται με τον Κοραή, τον Κάλβο και τον Σολω-
μό, σταθμεύει στην ηθογραφία της γενιάς του 1880 
και στην προσωπικότητα του Παλαμά, προχωρεί 
στη γενιά του 1930 και στον μεταπολεμικό κόσμο 
και καταλήγει στη λογοτεχνία της Μεταπολίτευ-
σης. Το κριτήριο του Βίττι, τοποθετώντας ερμη-
νευτικά μια τέτοια τροχιά, είναι διπλό: εσωτερικό 
και εξωτερικό. Αν η λογοτεχνία αποτυπώνει ένα 
αδιάκοπο γίγνεσθαι, άλλοτε σε μεγαλύτερη και άλ-
λοτε σε μικρότερη κλίμακα, τότε οι μεταβολές τις 
οποίες παρουσιάζει αυτό το γίγνεσθαι συμβαίνουν 
στο επίπεδο δύο παραμέτρων. Η μια παράμετρος 
έχει να κάνει με τον κοινωνικοπολιτικό περίγυρο 
και τον ιστορικό του χρόνο. Καμία λογοτεχνία δεν 
μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τα πραγματικά 
της συμφραζόμενα: άλλα είναι τα αιτούμενα και οι 
επιρροές του Κορνάρου και του Χορτάτση στην ενε-
τοκρατούμενη Κρήτη, άλλες είναι οι επιδιώξεις του 
Σολωμού όταν ανοίγει διάλογο με τον γερμανικό 
ρομαντισμό στο πνεύμα του εθνικού ξεσηκωμού, 
άλλες καταστάσεις έχει κατά νουν ο Παλαμάς όταν 
μπαίνει μπροστάρης του έθνους με τον «Δωδεκά-
λογο του Γύφτου» και άλλο φρόνημα εκφράζουν 
οι πεζογράφοι μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου όταν αποκαθηλώνουν τους προκατόχους 
τους της γενιάς του 1930, όντας πλέον αντιμέτω-
ποι με το βαθύ χάσμα της εμφύλιας σύγκρουσης και 
τον άγριο πολιτικό αναβρασμό της μετεμφυλιακής 
περιόδου. Η δεύτερη παράμετρος είναι οι εσωτε-
ρικές μεταλλαγές της λογοτεχνίας: ό,τι διαφορο-
πείται από γενιά σε γενιά και από εποχή σε εποχή 

ως προς τη γλώσσα, την τεχνοτροπία και τη μορφή 
των κειμένων, ό,τι μεταμορφώνεται υπό την πίεση 
των ποικίλων αιτημάτων αναθεώρησης ή ανανέω-
σης τα οποία προκύπτουν πάντοτε σε ένα ζωντανό 
σώμα.
Περνώντας η «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας» από τον Μεσοπόλεμο στη γενιά του 1930, 
βάζει στο κάδρο το στοίχημα όχι μόνο του Σεφέ-
ρη και του Ελύτη, αλλά και του Εμπειρίκου ή του 
Εγγονόπουλου με τον μοντερνισμό. Σε ανάλογη 
γραμμή γράφει για τους πρώτους μεταπολεμικούς 
ποιητές ενώ για τη γενιά του 1970 σημειώνει πως η 
ανάπτυξή της χωρίζεται σε δύο φάσεις: μια πρώιμη 
της εξέγερσης και της οργής και μιαν ωριμότερη 
του στοχασμού και της εσωτερικής περιπλάνησης. 
Στον τόμο «Μικρό αφιέρωμα στον Mario Vitti» (επι-
μέλεια Δημήτρης Αρβανιτάκης, Μουσείο Μπενάκη, 
2018) περιλαμβάνονται κείμενα νεότερων πανεπι-
στημιακών και ερευνητών τα οποία ακούστηκαν 
στην τιμητική εκδήλωση του 2016. Ο πανεπιστημι-
ακός φιλόλογος και ποιητής Νάσος Βαγενάς επιση-
μαίνει εκεί ότι εξετάζοντας το ιταλόφωνο ποιητικό 
έργο του Κάλβου, ο Βίττι φώτισε το περιβάλλον από 
το οποίο προήλθαν οι ελληνικές «Ωδές» ενώ σε άλ-
λες (από τις προαναφερθείσες εισαγωγικά) μελέτες 
του επικεντρώθηκε στην ιστορία του ρεαλισμού 
στην ελληνική πεζογραφία. Τέλος, η Paola Maria 
Minucci, καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, δέχε-
ται πως ο Βίττι ήταν Έλληνας για τους Έλληνες και 
Ιταλός για τους Ιταλούς, υπενθυμίζοντας πως ξεκί-
νησε να μεταφράζει στα ιταλικά ήδη από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1950 πολλούς Έλληνες ποιητές 
ενόσω δημοσίευσε μεγάλο αριθμό από τα άρθρα και 
τις μελέτες του πρώτα στα ιταλικά, για να προετοι-
μάσει έτσι σε ιταλικό έδαφος την κατοπινή σύνθε-
ση της «Ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας».

AΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1974 οι Kiss ήταν μια μπάντα νεαρών 
που ήθελαν να κατακτήσουν τον κόσμο. 
Ο Τζιν Σίμονς και ο Πωλ Στάνλι ήταν 
δύο φίλοι με εβραϊκή παιδεία, από το 

Μανχάταν, για την ακρίβεια ονομάζονταν Χαΐμ 
Βιτζ και Στάνλι Μπερτ Άιζεν, αγαπούσαν τρομερά 
τους Μπιτλς αλλά ήθελαν κάτι πιο σκαμπρόζικο.
Στην αρχή, παίζανε στη μπάντα του Σίμονς, τους 
Wicked Lester. Επειδή όμως η φάση εξελισσόταν 
όπως ο Φέρμας που παράγγελνε «κάτι πιο εκλεκτό» 
στον Βέγγο, το 1973 αποφάσισαν να κάνουνε το επό-
μενο βήμα.
Μαζί με τον Πίτερ Κρις που τον είχανε βρει μέσω 
μιας αγγελίας στο Rolling Stone και τον διαχρονικό 

κιθαριστικό θεό Έις Φράιλι, τότε μόλις 22 χρονών, ξε-
κίνησαν να ηχογραφούν κομμάτια που ήδη υπήρχαν, 
από την περίοδο των Wicked Lester, αλλά με νέο 
όνομα: Kiss.
Το άλμπουμ παραλίγο να μην κυκλοφορήσει. Η 
εταιρία τους, η Casablanca (την οποία την είχε ένας 
Μπόγκαρτ, φυσικά), δέχθηκε προειδοποιήσεις από 
τη «μαμά» εταιρία Warner Bros, ότι οι Kiss ήταν 
πολύ προκλητικοί.
Και τι έκαναν τα παιδιά; Παίζανε ένα εμπνευσμένο 
γενικά χαρντ ροκ, όντας βαμμένοι σαν τον Άρθουρ 
Μπράουν και καίγανε περίπου 4 μήνες ηλεκτρικό 
ενός τριαριού στο Μανχάταν και τις φωτοβολίδες του 
Λιμενικού της Νέας Υόρκης, σε κάθε live show τους. 
Οι Kiss ήταν δυναμίτες, γιατί πίστευαν ότι έτσι θα 
πήγαιναν την Beatles αγάπη τους σε άλλο επίπεδο.
Η Warner λοιπόν τους ζήτησε, μετά το release show 

του δίσκου, να βγάλουν το make up. Ο Στάνλι ήταν ο 
Starchild, o Κρις ήταν ο Catman (όχι ο πρόσφατος…), 
ο Φρέιλι ήταν ο Spaceman και ο Σίμονς, το «καλό 
εβραιόπουλο κάτω από το makeup», ήταν ο Demon.
Οι Kiss αρνήθηκαν, ως γνωστόν, αλλά έπρεπε να 
πείσουν ότι το «έχουν» και μουσικά. Το Strutter που 
ανοίγει τον δίσκο, τους συνοδεύει ακόμα και σήμερα, 
στην τελευταία περιοδεία τους, ενώ το Firehouse 
έγινε ένα ακόμα stunt στα live, με τον Σίμονς να 
φτύνει φωτιές. Ο δίσκος είχε επίσης το Deuce, αλλά 
και ένα από τα καλύτερα κομμάτια των Kiss, το Cold 
Gin, το οποίο έγραψε ο Φράιλι.
O δίσκος, παρότι η μπάντα έκανε τα πάντα, δεν ήταν 
εξαρχής επιτυχία. Πούλησε 75.000 κομμάτια, χωρίς 
κανένα σινγκλ να καταφέρει να μπει στους πίνακες 
επιτυχιών. Δεν ήταν αυτή όμως η ειμαρμένη για τους 
Kiss… 

To πρώτο φιλί
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» και 
«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι»

«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι» 
είναι η ιστορία των δημοτικών εκλογών στα Ιωάν-
νινα, από το 1925 ως το 2014. Δήμαρχοι, παρατά-
ξεις, αντιπαραθέσεις, επεισόδια σε προεκλογικές 
περιόδους, ανέκδοτα και ιδιοτροπίες των υποψη-
φίων και των δημάρχων. Ποιος ήταν ο μακροβιό-
τερος δήμαρχος; Ποιος δήμαρχος ευχήθηκε στον 
βασιλιά «και εις ανώτερα»; Ποιες οι «ανίερες» 
προεκλογικές συμμαχίες που έγιναν; Ποιοι κατη-
γορήθηκαν ως «αποστάτες»; Ποιος ήταν ο «ηπει-
ρωτάρχης» του Μεσοπολέμου; Ποια λέξη στοίχισε 
σε έναν υποψήφιο δήμαρχο την εκλογή του; Ποιος 
δήμαρχος μεγάλωσε με «καλαμποκίσιο αλεύρι»; 
Ποιος δήμαρχος ξυπνούσε μετά τις 11 το πρωί; 
Ποιος υποψήφιος μοίραζε φέιγ βολάν στην πόλη 
με κουτσομπολιά για τον αντίπαλό του; Ποιος δή-
μαρχος ήταν ο μπον βιβέρ της εποχής του; Πότε 
έγινε το πρώτο προεκλογικό debate; Ποιοι δήμαρ-
χοι πέτυχαν υψηλά ποσοστά εκλογής;

Οι δύο εκδόσεις του Τύπου Ιωαννίνων και της ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ 
είναι ξανά εδώ, στα βιβλιοπωλεία των Ιωαννίνων.

Οι «25+1 ρετρό ιστορίες», είναι… 26 ιστορίες από 
το παρελθόν των Ιωαννίνων, με φωτογραφίες και 
κείμενα από τη σαββατιάτικη στήλη του typos-i.gr, 
«Ρετρό». Είναι ένα άλμπουμ με σκληρό εξώφυλλο, 
δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) που τώρα, είναι 
πια στη δεύτερή του έκδοση. Οι «25+1 ρετρό ιστο-
ρίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν δι-
αφορετικό τρόπο, την πόλη των Ιωαννίνων στους 
ίδιους τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. 
Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να 
αφηγηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά δε-
δομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχειακό 
υλικό, αλλά και μύθους που κρύβουν τη δική τους 
αλήθεια. Στη «σύμπραξη»αυτή το δικό της λιθαρά-
κι βάζει και η αποτύπωση μιας ιστορίας σε κόμικς.
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