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Δύο σάκοι με αρχαία 
ευρήματα στην άκρη 
του δρόμου 
ΣΥΜΦΩΝΑ με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η 
Ασφάλεια Ιωαννίνων βρήκε σήμερα 3/3 το πρωί, δύο 
σακίδια, κοντά σε επαρχιακό δρόμο, γεμάτα με αρχαία. 
Η εύρεση έγινε κατόπιν «αξιοποίησης πληροφοριών».
https://typos-i.gr/article/dyo-sakoi-me-arxaia-
eyrhmata-sthn-akrh-toy-dromoy

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

8 Μαρτίου: Κάτι 
περισσότερο 
από μια απεργία 
ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ προκηρύχθηκε απεργία, με αφορμή 
την τραγωδία στα Τέμπη. Την προκήρυξαν εργατικά 
κέντρα σε όλη τη χώρα σχεδόν, καλύπτοντας για άλλη 
μια φορά την ανυπαρξία της ΓΣΕΕ, ενώ η ΑΔΕΔΥ ακο-
λούθησε, κηρύσσοντας πανελλαδική 24ωρη απεργία.
https://typos-i.gr/article/apergia-stis-8-martioy

Πρόστιμο 
και σύλληψη για 
τον θάνατο σκύλου 
https://typos-i.gr/article/prostimo-kai-
syllhpsh-gia-ton-8anato-skyloy

Ίσως η μαζικότερη 
συγκέντρωση 
της δεκαετίας
Η ΟΡΓΗ δεν είναι πια βουβή. οι συγκεντρώσεις σε 
όλη τη χώρα, που έγιναν με αφορμή τη σιδηροδρο-
μική τραγωδία στα Τέμπη, ζητησαν όλα τα αυτονόη-
τα, που δυστυχώς δεν είναι στην πράξη αυτονόητα.
https://typos-i.gr/article/giannena-isws-h-
mazikoterh-sygkentrwsh-ths-dekaetias

ISSN: 2944-9391



Γιάννενα|3ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

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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Ο Τύπος Ιωαννίνων βρέθη-
κε για μια βδομάδα στο 
25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης, το πρώτο σε 

«φουλ ανάπτυξη» μετά από την επο-
χή της πανδημίας.
Πήγαμε εκεί ως δημιουργοί του By 
the Lake, του ντοκιμαντέρ για τη 
μουσική σκηνή των Ιωαννίνων με-
ταξύ 1975-1995, που επιλέχθηκε να 
συμμετάσχει στο Agora Doc Market 
του φεστιβάλ. 
Θα προβάλλεται στην πλατφόρμα 
του φεστιβάλ Καννών, το Cinando, 
μέχρι και τις 30 Απριλίου 2023. Στην 
πλατφόρμα έχουν πρόσβαση εταιρί-
ες παραγωγής, διανομής, ΜΜΕ κ.λπ.
Μέσα σε 10 μέρες, από την περα-
σμένη Παρασκευή μέχρι την Κυρια-
κή 12 Μαρτίου, «παρέλασαν» πάνω 
από 420 ταινίες από όλο τον κόσμο, 
με προβολές στις αίθουσες του φε-
στιβάλ ή στην ιντερνετική πλατ-
φόρμα, με εκδηλώσεις, εργαστήρια, 
συναντήσεις, και άλλα πολλά.
Μια φυσιογνωμία αναφοράς, που τι-
μήθηκε στο φεστιβάλ, είναι ο Σταύ-
ρος Ψυλλάκης, που είναι η ζωντανή 
ιστορία του ελληνικού ντοκιμαντέρ, 
τη σήμερον. Ανάμεσα στα έργα του 

είναι και το ντοκιμαντέρ «Ως αργυ-
ρούς αιών» για τα 100 χρόνια του 
Συνδέσμου Ζαγορισίων.
Μπορείτε να διαβάσετε μια συνομι-
λία με τον Στ. Ψυλλάκη, προ εξαε-
τίας, εδώ.
Μια άλλη σημαντική μορφή που 
τιμήθηκε, ήταν ο Νικολάους Γκεϊρ-
χάλτερ, ο αυστριακός κινηματογρα-
φιστής. Αμφότεροι τιμήθηκαν με 
τον «Χρυσό Αλέξανδρο».
Το «ζουμί» ήταν ως συνήθως στις 
πολλές προβολές. Από μικρά (ως 
μεγάλα) σοκ, από πολύ προσωπικές 
ιστορίες μέχρι ευρέως κοινωνικά 
ζητήματα.
Μια από τις ενδιαφέρουσες στιγμές 
ήταν το ντοκιμαντέρ για τους «Συν-
θετικούς», τη μπάντα του Αποστό-
λη Λοβέρδου και του Διονύση Αυ-
γερινού, που έφτιαξε ο Βαγγέλης 
Τσάκας. 
Μια πολύ δυνατή στιγμή επίσης, 
ήταν το «Πένθος-αυτοί που μέ-
νουν» που έφτιαξαν η Μυρτώ Πα-
τσαλίδου και η Μαρία Λούκα, για 
τις δολοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν, 
του Παύλου Φύσσα και του Ζακ Κω-
στόπουλου. Στην πρεμιέρα βρέθη-
καν και οι γονείς των θυμάτων.

TiDF25

Ο typos-i.gr 
στο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης

Οι σκη-
νοθέτες 
Σταύρος 
Ψυλλάκης 
(αριστε-
ρά) και 
Νικολάους 
Γκεϊρχάλ-
τερ κατά τη 
στιγμή της 
βράβευσής 
τους

https://typos-i.gr/article/ka8e-tainia-einai-mia-mikrh-yio8esia
https://typos-i.gr/article/ka8e-tainia-einai-mia-mikrh-yio8esia
https://typos-i.gr/article/ka8e-tainia-einai-mia-mikrh-yio8esia
https://online.filmfestival.gr/film/sunthetikoi-ena-philm-gia-kati-synthetiki-a-film-about-something/
https://online.filmfestival.gr/film/sunthetikoi-ena-philm-gia-kati-synthetiki-a-film-about-something/
https://online.filmfestival.gr/film/penthos-autoi-pou-menoun-grief-those-who-remain/
https://online.filmfestival.gr/film/penthos-autoi-pou-menoun-grief-those-who-remain/
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα Γιάννενα είναι μια ωραία πόλη. 
Ακόμα και όταν ήταν αποκλεισμέ-
νη οδικά, πάλι ωραία ήταν. Ήταν 
επίσης μια κλειστή πόλη, μια «σφιγ-

μένη» κοινωνία, πράγματα που συνεχίζει να 
είναι. Δεν είναι απλά και μόνο οι άνθρωποι, 
αλλά πολλά πράγματα που διαμορφώνουν 
αυτό το καίριο χαρακτηριστικό της.
Τα Γιάννενα είναι «τάση» τον τελευταίο 
καιρό. Τα γνωρίζουν άνθρωποι που δεν τα 
ήξεραν, τα επισκέπτονται πολύ πιο εύκολα 
άλλοι, που τα γνώρισαν παλιότερα. 
Τα Γιάννενα βρίσκονται σε όλο και περισσό-
τερα πράγματα, σε αυτή τη χώρα: από ειδικά 

αφιερώματα όπως αυτό της «Καθημερινής» 
την περασμένη εβδομάδα, μέχρι ψηλά σε 
αριθμητικούς δείκτες επισκεψιμότητας –
που είναι μια πάρα πολύ άσχημη λέξη-. 
Τα Γιάννενα είναι μέσα σε διάφορα σχέ-
δια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Άλλα είναι 
υπαρκτά και ρεαλιστικά, άλλα αστήριχτα και 
πρόχειρα, άλλα απλά αδιάφορα και κοινότο-
πα. Είναι σχέδια για τον πολιτισμό, για την 
καινοτομία, για την επιχειρηματικότητα.
Το θέμα είναι αν τα Γιάννενα μπορούν να 
αντέξουν το «trend», την τάση και το μέλ-
λον.
Θα συνεχίσουν να είναι μια ανθρώπινη 
πόλη; Θα βοηθηθούν από την εξωστρέφεια 
για να μικρύνουν τις τεράστιες ανισότητες 

–κοινωνικές, οικονομικές- που κρύβονται 
πίσω από «μέσους όρους» οι οποίοι κατα-
γράφονται στις στατιστικές;
Θα πάνε πιο μπροστά, με ανθρωποκεντρι-
κούς και όχι αγοραίους στόχους για εφή-
μερους πλουτισμούς, με ισχυρό ύφος και 
πολιτιστικό αποτύπωμα και όχι cringy κα-
μπάνιες «ελάτε μας, να σας φιλέψουμε πα-
ραδοσιακές πίτες»;
Η «μεταπανδημική» εποχή που ξεκίνησε 
(έστω και αν η πανδημία δεν αποχώρησε 
ποτέ εντελώς) επιφυλάσσει πολλά καινούρ-
για για το «δέρμα της πόλης». 
Και θα πρέπει αυτή, η πόλη, να αποδείξει 
ότι θα τα αντέξει και θα τα κάνει δικά της 
και όχι αυτά, δική τους.

Μπορεί η πόλη 
να «αντέξει» το μέλλον;

Τα Γιάννενα 
είναι μέσα σε 
διάφορα σχέδια 
που βρίσκο-
νται σε εξέλι-
ξη. Άλλα είναι 
υπαρκτά και ρε-
αλιστικά, άλλα 
αστήριχτα και 
πρόχειρα, άλλα 
απλά αδιάφορα 
και κοινότοπα. 
Είναι σχέδια για 
τον πολιτισμό, 
για την καινο-
τομία, για την 
επιχειρηματι-
κότητα.
Το θέμα είναι 
αν τα Γιάννενα 
μπορούν να 
αντέξουν το 
«trend», την 
τάση και το 
μέλλον
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ΘΈΆΤΡΟΣΙΝΈΜΆ

14 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Η Ψυχή και το Σώμα»

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον «Μαγικό Ρεαλισμό» της Κινηματογρα-
φικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζεται με 
την προβολή της ταινίας «Η Ψυχή και το Σώμα» (2017) της 
Ildikó Enyedi.
Η προβολή της ταινίας θα γίνει την Τρίτη 14 Μαρτίου, στις 
21:00, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», στα παλιά 
σφαγεία, με ελεύθερη είσοδο. 
Η υπόθεση: Ένας μεσήλικας και μία ιδιαίτερη νεαρή θα ανα-
καλύψουν τυχαία ότι έχουν κοινά όνειρα. Τότε θα αρχίσουν 
να επικοινωνούν περισσότερο και να συζητούν για τα όνειρά 
τους. Πολύ γρήγορα θα αναπτυχθεί μία έλξη μεταξύ τους.

13 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Σκιές και Σιωπή»

ΤO KΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Σωματείο «Εξαύδα» συνεχίζει τις προβο-
λές του με το αφιέρωμα στο δικαστικό δράμα.
Στις 13 Μαρτίου, στις 20:15, στον χώρο του, στην οδό Κου-
ντουριώτη 31, θα προβληθεί η ταινία του Ρόμπερτ Μάλιγκαν 
«Σκιές και Σιωπή» (1962) με τον Γκρέγκορι Πεκ. 
Η υπόθεση: Ένας φιλελεύθερος δικηγόρος αναλαμβάνει την 
υπεράσπιση ενός Αφροαμερικανού που κατηγορείται ότι βία-
σε μια λευκή κοπέλα σε μια επαρχιακή πόλη τη δεκαετία του 
’30. Οικονομική ενίσχυση: 2 ευρώ.

TΗ ΜΟΎΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ παράσταση για τη ζωή και το έργο του Βα-
σίλη Τσιτσάνη «Αντιλαλούνε τα βουνά», με τη συμμετοχή 6 χορευτών 
από τον Σύλλογο «Ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων», παρουσιάζουν η μου-
σική και η θεατρική σκηνή του καλλιτεχνικού σωματείου «Εξαύδα» 
την Τρίτη 14 Μαρτίου, στις 21:15, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέ-
ντρου του Δήμου Ιωαννιτών «Βασίλειος Πυρσινέλλας». 
Την παράσταση σκηνοθετεί ο Γιώργος Πρέντζας. Την επιμέλεια της 
ορχήστρας έχει ο Στέφανος Μπόγδος. Τραγούδι: Δημήτρης Γεωργού-
λης, Ηρώ Γκιζά, Ελένη Ευαγγέλου, Μπουζούκι: Στέφανος Μπόγδος, 
Κοντραμπάσο: Χρήστος Καραβίδης, Ακορντεόν: Αφροδίτη Τσιγάρα, 
Κιθάρα: Χάρης Πρέντζας. 
Παίζουν: Ταβερνιάρης ο Παναγιώτης Κόρδας, μελετητής του λαϊκού 
τραγουδιού ο Κωστής Φαρμάκης. 
Γενική είσοδος 7 ευρώ (παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν).  Τηλ. 
κρατήσεων 697 330 7103. Προπώληση από τα μέλη της «Εξαύδα».

TO ΕΡΓΟ του Αντώνη Κρύσιλα «Παπάγια Μάντολες» ανεβαίνει στο 
μπαρ Route 66, στη στοά Λιάμπεη, κάθε Τετάρτη του Μαρτίου. Η 
σκηνοθεσία είναι του Αλέξανδρου Μούστα. Τον ρόλο του αγανακτι-
σμένου σεφ ερμηνεύει ο Χρήστος Χρήστου. 
Η παράσταση ξεκινά στις 21:00. Είσοδος 10 ευρώ. Προπώληση εισι-
τηρίων: viva.gr και Route 66.

15 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Παπάγια 
Μάντολες»

14 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Αντιλαλούνε 
τα βουνά»
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ΘΈΆΤΡΟ 17, 18, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Black Birthday» 
Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Σκηνή 
Ηπείρου «Σύνθεση» ανεβάζει 
τη μαύρη κωμωδία «Black 
Birthday» του ηπειρώτη 
συγγραφέα Κώστα Σταύρου 
σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Κατσάνου. 
Στην παράσταση πρωταγωνι-
στούν ο Γιάννης Χουλιάρας 
και ο Δημήτρης Κατσάνος. 
Θα δοθούν συνολικά εννιά 
παραστάσεις, από 10 μέχρι 
26 Μαρτίου, κάθε Παρα-
σκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Εισιτήριο): 8 ευρώ και 6 
ευρώ το μειωμένο. Τηλέφω-
νο κρατήσεων: 6947691699.

18, 19, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Έξω χιονίζει»
Η ΟΜΑΔΑ τέχνης «βορεί-
ως» ανεβάζει στη θεατρική 
σκηνή τη νουβέλα του Σάκη 
Σερέφα «Έξω χιονίζει», σε 
δραματουργική επεξεργασία 
και σκηνοθεσία του Γιάννη 
Σεντελέ. 
Παραστάσεις θα δίνονται 
όλο τον Μάρτιο, κάθε Σάβ-
βατο, Κυριακή και Δευτέρα, 
στις 20:30, στο θεατράκι της 
ομάδας στο ΚΕΠΑΒΙ (Αί-
θουσα 120). Η νουβέλα του 
Σάκη Σερέφα αναφέρεται 
στην πολυφυλετική Θεσσα-
λονίκη κατά την περίοδο του 
Μεγάλου Πολέμου.
Παίζουν: Γιώργος Ζιώγας, 
Χαρά Καρυωτάκη, Γεωρ-
γία Παπαδημητρίου, Χαρά 
Παπαδημητρίου, Χρήστος 
Σδράλλης, Γιάννης Σεντε-
λές, Πάνος Σεντελές, Ρίζος 
Τραγουδάρας. Μουσική ο 
Κώστας Χαριτάτος. Video 
projection ο Κωστής Εμ-
μανουηλίδης. Μουσικοί επί 
σκηνής: Χαρά Καρυωτάκη 
(ακορντεόν), Πάνος Σεντελές 
(πλήκτρα), Σάμι Χάσμε (τύ-
μπανα), Στέφανος Χρηστίδης 
(κιθάρα). 
Απαραίτητη η κράτηση θέ-
σεων στο τηλ. 6941468358. 
Εισιτήριο: 8 ευρώ (6 ευρώ οι 
άνεργοι).

16, 17, 18, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

«801,5 m»

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «801,5 m» ανεβάζει η Κε-
ντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων έως 
9 Απριλίου. Το ΔΗΠΕΘΕ καταπιάνεται με 
ένα διαφορετικό είδος θεάτρου, το Θέατρο 
Ντοκουμέντο. Το αληθινό γεγονός στο οποίο 
βασίζεται η παράσταση, είναι η υπόθεση του 
Βαγγέλη Γιακουμάκη. 
Η παράσταση ανεβαίνει στο Καμπέρειο Θέ-
ατρο, από Πέμπτη έως Κυριακή, στις 21:15. 
Σκηνοθετεί ο Χάρης Πεχλιβανίδης, που είχε 
και τη σύλληψη της ιδέας. Στην παράστα-
ση παίζουν: Αφροδίτη Αθανασιάδου, Μαρία 
Αποστολακέα, Κίκα Ζαχαριάδου, Γιάννης Κο-
ντός, Φάνης Κοσμάς. 
Σύμβουλος δραματουργίας: Κορίνα Βασι-
λειάδου, σκηνογραφία: Χρήστος Κόλλιας, 

μουσική: Δημήτρης Καραγεώργος, φωτι-
σμοί: Νίκος Βλασόπουλος, ενδυματολογία: 
Αφροδίτη Μίτση, βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία 
Κεβρεκίδου.
Eισιτήριο: 10 ευρώ, 7 ευρώ φοιτητικό, πολυ-
τέκνων και άνω των 65, 3 ευρώ ανέργων και 
ΑμεΑ.
Kάθε Πέμπτη, το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ. 
Υπάρχουν και ομαδικά εισιτήρια: 5€ για ομά-
δες μαθητών, φοιτητών, 7€ για όλες τις άλλες 
ομάδες. Για τα ομαδικά εισιτήρια, είναι η απα-
ραίτητη η κράτηση θέσεων στο 2651025670 
(Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00). Εφόσον 
έχει γίνει η κράτηση, η παραλαβή των εισιτη-
ρίων γίνεται από το ταμείο του θεάτρου, πριν 
από την έναρξη της παράστασης.

18-19 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Ευτυχία Πρίντζου· 
η επιστροφή»

ΤΟ ΕΡΓΟ «Ευτυχία Πρίντζου· η επιστροφή» 
σε κείμενο και σκηνοθεσία του Βασίλη Κο-
νταξή, με τη Γιολάντα Καπέρδα να ερμηνεύ-
ει τον ομώνυμο ρόλο, ανεβαίνει κάθε Σάββα-
το και Κυριακή, στις 21:15, στη «Σκηνή 125» 
(εντός του ΚΕΠΑΒΙ).
Η παράσταση αναφέρεται στη ζωή, στο έργο 
αλλά και στον βίαιο θάνατο της αγωνίστριας 
γιαννιώτισσας φιλολόγου, που εκτελέστηκε 
το 1948 μαζί με άλλους αγωνιστές γιαννιώ-

τες, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου.
Μουσική ο Δημήτρης Υφαντής, σκηνικά-κο-
στούμια ο Κωνσταντίνος Γιαννιώτης.
Τιμή εισιτηρίου: 10€, 8€ το μειωμένο (άνεργοι, 
φοιτητές, παιδιά κάτω των 12 ετών, ΑμεΑ & άνω 
των 65 ετών) Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά
Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 12830, 
6983749922 & 6940692650. Προπώληση ει-
σιτηρίων: Καφέ-μπαρ «Σκάλα», βιβλιοπω-
λείο Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία.
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ΈΛΈΝΑ ΝΑΘΑΝΑΉΛ

Η ντάμα σπαθί του ελληνικού σινεμά 

Έδειξε το ταλέντο της πριν ακόμη ενηλικιωθεί, πριν καταλά-
βει τι είναι η υποκριτική, φέρνοντας, με τη «διαφορετική», 
για την εποχή ομορφιά της, ένα φρέσκο αέρα στα κινημα-
τογραφικά στούντιο, αναστατώνοντας το κοινό. Η Έλενα 
Ναθαναήλ, μπαίνοντας στο χώρο του θεάματος κοριτσάκι 
είχε να αντιμετωπίσει την «Εθνική Σταρ» Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, την Τζένη Καρέζη και τη λίγο μεγαλύτερή της, Ζωή 
Λάσκαρη, που είχε ήδη κάνει τεράστια επιτυχία. Ο χώρος 
που της έμενε δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, για το μέγεθος 
της ελληνικής κινηματογραφίας, αλλά θα καταφέρει να ει-
σχωρήσει και να διακριθεί, να λατρευτεί και να αφήσει το 
δικό της στίγμα.
Η ψηλόλιγνη κορμοστασιά της, τα εκφραστικά μεγάλα μαύ-
ρα μάτια της, σε συνδυασμό με τα κατάμαυρα μακριά 
μαλλιά της, η αριστοκρατική της χάρη, η άνεσή της με 
τον φακό, ο ατίθασος χαρακτήρας της, θα μαγνητίσουν το 
κοινό, σχεδόν θα αλλάξουν τη μόδα της εποχής. Η Έλενα 
Ναθαναήλ είχε όμως και ταλέντο, έστω και ανεπεξέργαστο, 
ήταν ένα άκοπο διαμάντι, που παρά ταύτα, θα αναδείξει το 
υποκριτικό της ταλέντο, αποφεύγοντας τις υπερβολές και 
επιβάλλοντας τις λιτές ερμηνευτικές της ικανότητες. Όμως, 
θα έχει και αυτή την ατυχία να ωριμάσει όταν το ελληνικό 
σινεμά άρχισε να παρακμάζει, να γίνεται έρμαιο της επτά-
χρονης δικτατορίας και της ανοησίας, με κάποιες εξαιρέ-
σεις, σε κάποιες απ' τις οποίες ευτύχισε να συμμετάσχει.
Από τον πρόωρο θάνατό της συμπληρώνονται 15 χρόνια, 
όταν το πρωί της 4ης Μαρτίου μαθαίναμε το θλιβερό νέο. 
Ο καρκίνος στον πνεύμονα τη νίκησε. Ήταν μόλις 61 ετών. 
Μπορεί η Έλενα Ναθαναήλ να είχε αποσυρθεί ουσιαστικά 
από το θέατρο και το σινεμά πολλά χρόνια, αλλά ο χαμός 
της πλήγωσε τις αναμνήσεις των Ελλήνων. Σκοτείνιασε τον 
καταγάλανο ουρανό της Μάνης που λάτρευε, της Εύβοιας 
όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της, με τον έρωτα της 
ζωής της, τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Τάσο Μητρό-
πουλο.
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Η Έλενα Ναθαναήλ Δεληβασί-
λη, ήταν γόνος εύπορης οικο-
γένειας - ο πατέρας της ήταν 
υφαντουργός και με καταγωγή 

από το Αϊβαλή, ενώ η μητέρα της, από 
την οποία κράτησε και το Ναθαναήλ, είχε 
καταγωγή από τη Μάνη. Γεννήθηκε στις 
19 Ιανουαρίου του 1947 στην προσφυγική 
συνοικία της Νέας Φιλαδέλφειας, πήγε 
στο ιταλικό γυμνάσιο και παρά τις αντιρ-
ρήσεις του πατέρα της θα κάνει το δικό 
της και θα μπει στον χώρο του θεάματος. 
Θα σπουδάσει υποκριτική στη Δραματική 
Σχολή του Πέλου Κατσέλη, ενώ τελικά 
ο πατέρας της θα υποχωρήσει όταν θα 
δει την αγαπημένη ηθοποιό της Έλενας, 
Έλλη Λαμπέτη, στο θέατρο και θα συ-
νειδητοποιήσει ότι τα στερεότυπα για τις 
ηθοποιούς ήταν ανοησίες.

ΕΞΏΦΥΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΆΣ

Λίγο πριν τελειώσει τις σπουδές της, θα 
πρωταγωνιστήσει το 1966 στο αξιοπρεπέ-
στατο αισθηματικό δράμα «Ντάμα Σπαθί» 
του Γιώργου Σκαλενάκη, δίπλα στον γόη 
Σπύρο Φωκά. Η ταινία θα προβληθεί στο 
κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σικάγου 
και στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αμέσως 
μετά θα φωτογραφηθεί, ως πρέσβειρα 
της Ελλάδας στο μεγάλο γαλλικό περι-
οδικό «Paris Match», του οποίου θα κο-
σμήσει το εξώφυλλο. Ένα ιστορικό εξώ-
φυλλο, που θα μπορούσε να τις ανοίξει 
τις πόρτες μιας διεθνούς σταδιοδρομίας, 
αν είχε πάρει την απόφαση να ξενιτευτεί. 
Κάτι που δεν θα αποφασίσει ούτε μετά 
την πρόσκληση από Γερμανό παραγωγό, 
που τον εντυπωσίασε και τις πρότεινε να 
πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική 
μεταφορά της νουβέλας του Τόμας Μαν 
«Το αίμα των Βελζούνγκεν» σε σκηνοθε-
σία Ρολφ Τίλε.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, θα πρωτα-
γωνιστήσει στην ανάλαφρη και αρκού-
ντως τουριστική κομεντί «Επιχείρηση 
Απόλλων» και πάλι του Σκαλενάκη, ο 
οποίος ανέδειξε για μία ακόμη φορά την 
ομορφιά της, αλλά και το δέσιμό της με 
τα υπέροχα ελληνικά τοπία. Μια ελληνο-
σουηδική παραγωγή του 1968, που έκοψε 
πάνω από 300.000 εισιτήρια, παρότι δεν 
είχε δίπλα της κάποιον αναγνωρίσιμο συ-
μπρωταγωνιστή, αλλά τον άχρωμο Τόμας 
Φριντς.

Η ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΏΡΙΜΟΤΗΤΆ  
ΜΙΆΣ 20ΧΡΟΝΗΣ

Το 1968, όμως, θα είναι μία ιδιαίτερη χρο-
νιά για την Έλενα Ναθαναήλ, καθώς θα 
πρωταγωνιστήσει στο δυνατό ρομαντικό 
δράμα, «Ραντεβού με μία Άγνωστη», σε 
σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη. Μία ενδι-
αφέρουσα ταινία, από τις καλύτερες της 
καριέρας της, που θα της χαρίσει και το 

βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου στο Φεστι-
βάλ Θεσσαλονίκης, σε ηλικία 21 χρόνων. 
Δίπλα της ο Γιάννης Βόγλης, στο ρόλο του 
εραστή και ο Δημήτρης Μυράτ στο ρόλο 
του ψυχρού συζύγου. Τον επόμενο χρόνο 
θα παίξει στο φιλμ «Ξύπνα Βασίλη», μια 
από τις καλύτερες κωμικές σάτιρες του 
παλιού ελληνικού σινεμά, που βασίζεται 
στο καλογραμμένο θεατρικό του Δημή-
τρη Ψαθά, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλια-
νίδη και έχοντας ως συμπρωταγωνιστές 
τον υπέροχο Γιώργο Κωνσταντίνου, τον 
Αλέκο Αλεξανδράκη και τον Γιώργο Μι-
χαλακόπουλο, στο ρόλο του αξέχαστου 
«ποιητή Φανφάρα». Η Ναθαναήλ, παρό-
τι ακόμη κοριτσόπουλο, θα δείξει, με τη 
μετρημένη και φρέσκια ερμηνεία της, ότι 
έχει όλα τα φόντα για μία ακόμη καλύτε-
ρη πορεία. Ωστόσο, κάπου εδώ τελειώ-
νουν και οι πολλές ελευθερίες στο σινεμά, 
η χούντα επιβάλει τη δική της αισθητική 
και το δικό της «ιδεολογικό» περίγραμμα, 

δίνοντας ακόμη μία κλωτσιά στο ελληνι-
κό σινεμά, που είχε αρχίσει να παρακμά-
ζει.
Η συνέχεια θα είναι ανάλογη με αυτή 
πολλών νέων συναδέλφων της, που εξά-
ντλησαν το ταλέντο τους σε επιεικώς αδι-
άφορες ταινίες. Μεταξύ άλλων θα γυρίσει 
τις ταινίες «Το Λεβεντόπαιδο», με τον 
Δημήτρη Παπαμιχαήλ, «Εθελοντής στον 
Έρωτα», με τον Κώστα Βουτσά, τη συγκι-
νητική δραμεντί «Εκείνο το Καλοκαίρι», 
με τον Λάκη Κομνηνό και την αξέχαστη 
μουσική του Γιάννη Σπανού, το τολμηρό, 
για την εποχή και σήμερα καλτ «Αναζή-
τηση» με τον Άγγελο Αντωνόπουλο και 
την κωμωδία «Ο Αισιόδοξος» πάλι με τον 
Βουτσά.
Η Έλενα Ναθαναήλ θα αφήσει έξω από το 
θέαμα και τα τερτίπια της δημοσιότητας 
την προσωπική της ζωή και παρότι συ-
νεργάστηκε με μερικούς από τους ωραιό-
τερους άνδρες του ελληνικού σινεμά. Δεν 

θα παντρευτεί ποτέ, για να μη χάσει την 
ανεξαρτησία της, ούτε ακόμη και όταν 
απέκτησε το 1973 τη μοναχοκόρη της, 
ενώ έζησε το μεγάλο έρωτά της για 29 
χρόνια με τον Τάσο Μητρόπουλο, με τον 
οποίο κατοικούσαν τα τελευταία χρόνια 
της ζωής της στο κτήμα τους στην Εύ-
βοια, φτιάχνοντας το δικό τους κρασί.
Ναι, σαν το παλιό καλό κρασί θα μπο-
ρούσε να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη 
και στις δεκαετίες του 1980-1990, αλλά 
όσοι έπαιξαν στο λεγόμενο εμπορικό σι-
νεμά θεωρούνταν κακώς από το νέο ελ-
ληνικό σινεμά καμένα χαρτιά, εκτός από 
ελάχιστες εξαιρέσεις. Έτσι, η Έλενα Να-
θαναήλ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
και ένα αστέρι που έσβησε γρήγορα. Δεν 
ήταν όμως κομήτης. Ήταν μία τρυφερή 
γενναία ύπαρξη, ένα πανέμορφο κορίτσι, 
που δύσκολα θα ξαναδούμε και ακόμη πιο 
δύσκολα θα ξεχάσουμε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Κάτι να Καίει
Σε ηλικία μόλις 16 χρόνων, η 
Ναθαναήλ έκανε το κινημα-
τογραφικό της ντεμπούτο, 
στην έγχρωμη ρομαντική 
κωμωδία «Κάτι να Καίει», 
σε σκηνοθεσία του Γιάννη 
Δαλιανίδη και έχοντας όλο 
το επιτελείο του Φίνου δίπλα 
της. Τη μουσική του Μίμη 
Πλέσσα, τον σκηνογράφο 
Μάρκο Ζέρβα και συμπρω-
ταγωνιστές τα πιο «καυτά» 
ονόματα του ελληνικού 
σινεμά εκείνης της εποχής. 
Από Ντίνο Ηλιόπουλο, Ρένα 
Βλαχοπούλου, Κώστα Βουτσά 
και Μάρθα Καραγιάννη, μέχρι 
Χρήστο Τσαγανέα, Αλέκο 
Τζανετάκο και φυσικά τον 
ανερχόμενο τότε Χρήστο Νέ-
γκα, τον φτωχό μουσικό που 
θα πάλευε για την αγάπη της. 
Άμα τη εμφανίσει, η Έλενα 
θα αναστατώσει το κοινό, 
φέρνοντας μία ξεχωριστή 
ομορφιά στη μεγάλη οθό-
νη. Παρά την επιτυχία της, 
χωρίς να πάρουν τα μυαλά 
της αέρα, θα επιλέξει να 
σπουδάσει στη Δραματική 
Σχολή του Κατσέλη, για να 
αποκτήσει τις απαραίτητες 
βάσεις, να πάρει τη μυρωδιά 
του παλκοσένικου.



10|Βιβλίο ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Κιθαιρώνας

Η πεζογραφία του Νίκου Α. Μάντη (γεν. 1973) κινείται 
από καταβολής της μεταξύ πραγματικότητας και 
φαντασίας. 
Στο καινούργιο του μυθιστόρημα, που έχει τίτλο 

«Κιθαιρώνας» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, 
ο Μάντης προχωρεί στους δρόμους της επινοητικότητας και 
της φαντασίας του, συνομιλώντας με τις «Βάκχες» (417 πΧ) 
του Ευριπίδη και με την κλασική εποχή. Ο διαμελισμός του 
Πενθέα από τη μάνα του και τις μαινάδες του Διονύσου, υπό 
το κράτος της πρωτόγνωρης θεϊκής δύναμης να μετατρέπει 
τους θνητούς, ή μάλλον τις θνητές, σε όργανα μιας παρανοϊ-
κής μέθης ικανής να σαρώσει τα πάντα, δεν μας πηγαίνει, αν 
ακολουθήσουμε τη ρότα της μυθοπλασίας του Μάντη, στην 
κλασική εποχή, όταν παρουσιάζονται οι «Βάκχες» επί σκηνής, 
με την απαραίτητη επεξεργασία του προγενέστερου μυθικού 
τους πυρήνα, αλλά σε μια προϊστορική, υποθετική και βαθιά 
μυθική αρχαιότητα. Το θέμα του Μάντη δεν είναι τόσο ο δια-
μελισμός του Πενθέα όσο το πώς ο νέος θεός, που έρχεται να 
καταλύσει την πολιτική τάξη του Πενθέα και την ιερή τάξη 
του Δωδεκαθέου (εδώ υπάρχει και μια απήχηση του μύθου 
του Ορφέα), αναλαμβάνει να οδηγήσει τις γυναίκες σε έναν 
κόσμο ο οποίος θέλει να αναλάβουν εκ νέου τη χαμένη κυ-
ριαρχία τους, καταργώντας ταυτοχρόνως τη διάκριση μεταξύ 
αρσενικού και θηλυκού και τις διαφορές ανάμεσα στα φύλα 
και ανάμεσα στα γένη. Αυτό σημαίνει πως ο συγγραφέας πιά-
νεται από τις μυθικές ρίζες της ελληνικής αρχαιότητας προ-
κειμένου να μιλήσει για παγκόσμια ζητήματα του καιρού μας: 
για τον φεμινισμό ή για τον μεταφεμινισμό, αλλά και για τις 
σύγχρονες έμφυλες ταυτότητες, που ζητούν να μην υπαχθούν 
σε οποιοδήποτε κουτί με κανονιστική σφραγίδα σεξουαλικού 
προσανατολισμού. 
Με τις «Βάκχες» έχει συνομιλήσει παλαιότερα και ο μεγαλύτε-
ρης ηλικίας Μισέλ Φάις, πρώτα στο μυθιστόρημά του «Πορ-
φυρά γέλια» (2010) και πιο πρόσφατα στη νουβέλα του «Caput 
mortuum» (2022), βάζοντας στο κέντρο της τελευταίας τη 
σημερινή φιλοσοφία της τραγωδίας, που επιδιώκει να ανα-
δείξει την αποσπασματικότητα, τον κατακερματισμό και την 
ηθική της αμφισημία, κάτι που ήξερε καλά ο ώριμος Νίτσε, 
αλλά ήταν αδύνατον να συμμεριστούν ο Πλάτων, ο Χέγκελ 
και ο Χάιντεγκερ. Η ανάγνωση, η επανερμηνεία και το ξανα-
γράψιμο των αρχαίων μύθων είναι ένας τρόπος που τρέφει 
ούτως ή άλλως τη νεότερη λογοτεχνία, αλλά ο φεμινιστικός 

και διεμφυλικός Κιθαιρώνας του Μάντη αποτελεί οπωσδή-
ποτε ένα ρίσκο. 
Γιατί, όμως μιλάμε για ρίσκο; Μα, επειδή ο αρχαίος μύθος 
παίρνει εδώ μια εντελώς αναπάντεχη τροπή. Ο «Κιθαιρώνας» 
παραπέμπει στις «Βάκχες», αλλά και σε συγγραφείς όπως ο 
Χάουαρντ Φίλιπς Λάβκραφτ, από τις αρχές του 20ου αιώνα, ή 
ο Τζεφ Βαντερμιέρ, από τα χρόνια μας, που έχει βαφτίσει τη 
μυθιστορηματική του παραγωγή «λογοτεχνία του αλλόκοτου». 
Ο Μάντης έχει μνημονεύσει από τη μεριά του, σε ό,τι αφορά 
τον «Κιθαιρώνα», το κινηματογραφικό «Στάλκερ» του Αντρέι 
Ταρκόφσκι, εξηγώντας το πώς το φιλμ ταξιδεύει σε έναν διαρ-
κώς μεταλλασσόμενο χώρο. Οι μεταλλαγές θριαμβεύουν και 
στο γυναικοκρατούμενο βουνό του Κιθαιρώνα, που αντίκειται 
στην ανδροκρατική οργάνωση της πόλης της Θήβας. Ο άγριος, 
εντούτοις, ερωτισμός γυναικών και ανδρών στον «Κιθαιρώνα», 
ο πανσεξουαλισμός που υψώνει ένα απόρθητο οχυρό εντός 
του βουνού, θα φέρει σίγουρα στον νου πολλών και τη φιλο-
λογία του «τρομώδους σώματος»: βία, αρρώστιες, ανοίκειες και 
αφύσικες καταστάσεις, παντοειδείς αποκλίσεις, μεταλλάξεις, 
ακρωτηριασμοί και μεταμορφώσεις σπεύδουν, στον περίγυρο 
του body horror, να συναντήσουν την πορνογραφία και το μελό-
δραμα, αναμεμιγμένα με τα πλέον ετερογενή λογοτεχνικά είδη.
Οι ενστάσεις που μπορεί να διατυπώσει κάποιος για τον «Κι-
θαιρώνα», στην πορεία μιας τέτοιας εκτροπής από τον μύθο, 
δεν είναι λίγες. Πρώτη επιφύλαξη: αφήγηση που τείνει χάρη 
στον μάλλον βαρύ ιδεολογικό εξοπλισμό της να καταλήξει σε 
σαρωτικό και μονόδρομο αποτέλεσμα. Δεύτερη επιφύλαξη: 
υπερβολές και έλλειψη μυστηριακής και όντως εκστατικής 
και διονυσιακής μέθεξης σε ένα σεξουαλικό πανηγύρι το οποίο 
συνδυάζει την κραυγαλέα ερωτογραφία, αντί για τη μετωνυμία 
ή για την παράφραση, με τον αισθηματικά φορτισμένο λόγο, 
που υποκαθιστά το αναπεπταμένο σθένος της ερωτικής γιορ-
τής. Επιφύλαξη ίσως επιπλέον προκαλέσει η κουραστική κατο-
νομασία των πάντων αντί για τη διαμεσολαβημένη ανακίνηση 
του αισθησιασμού και του ερωτισμού. Είδαμε, παρόλα αυτά, 
πως τόσο η πορνογραφία και το μελόδραμα όσο και οι υψηλές 
και κάπως άβολες για το κοινό αίσθημα εντάσεις συνιστούν εκ 
των ων ουκ άνευ παραμέτρους της λογοτεχνίας που επηρεά-
ζει τον Μάντη κι αυτό, μαζί με την αναντίρρητη αφηγηματική 
ικανότητα και με τον «πειραγμένο» αρχαίο μύθο μέσω της άγρυ-
πνης φαντασίας του, λέει πολλά για το καινούργιο βιβλίο του, 
βοηθώντας μας να κατανοήσουμε καλύτερα και το ρίσκο του.

ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΣ Α. ΜΑΝΤΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ο Μάντης προχωρεί στους δρόμους της επινοητικότητας και της φαντασίας του, 
συνομιλώντας με τις «Βάκχες» (417 πΧ) του Ευριπίδη και με την κλασική εποχή
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από ένα χρόνο, στις 11 Μαρτί-
ου 2022, οι Ghost, οι ΑΒΒΑ (ή Def 
Leppard) του μέταλ, κυκλοφόρησαν 
τον πέμπτο τους δίσκο, το Impera.

Γιατί όμως η στήλη ασχολείται με έναν τόσο πρό-
σφατο δίσκο; Καταρχάς, γιατί όχι. Κατά δεύτερον, 
μέχρι το φετινό καλοκαίρι, το «Ένα άλμπουμ τη 
βδομάδα» θα παρουσιάζει (και) δίσκους συγκρο-
τημάτων που έρχονται φέτος το καλοκαίρι στην 
Ελλάδα, για συναυλίες.
Επίσης, το Impera είναι ένας από τους πιο ώρι-
μους μέταλ δίσκους που έχουν υπάρξει από όταν 
οι Mastodon κυκλοφόρησαν το Leviathan.
Επίσης, είναι μια από τις μελωδικότερες «σκλη-
ρές» εκδοχές, μιας περίεργης μπάντας. Γύρω 

από τον πάπα Τομπάιας Φορτζ και τις πολλές εν-
σαρκώσεις ως Εμέριτους κ.λπ και τα nameless 
ghouls που αποτελούν τη μπάντα, υπάρχει μια 
καλά συντηρημένη και προωθημένη εικόνα μυ-
στικισμού, μυστικοπάθειας, μια καλή δόση σα-
τανίλας και την αίσθηση ότι οι τύποι μπορούν 
να γράψουν ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι. Ή και 
περισσότερα.
Το ποπ-ροκ στην πραγματικότητα ύφος των 
Ghost θα ήταν ψιλοαδιάφορο, υπό άλλες συν-
θήκες. Η θεατρικότητα, τόσο της μπάντας, όσο 
και των κομματιών της όμως, πηγαίνουν την 
«υπόθεση Ghost» σε άλλο επίπεδο. Αυτό που δι-
εκδικεί ακροατές-τριες όχι αποκλειστικά από τον 
«μεταλλικό» μουσικό χώρο αλλά και γενικότερο 
σεβασμό. Το Impera αντιμετωπίστηκε εξίσου θε-
τικά τόσο από το Metal Hammer, όσο και από το 

NME, για να γίνει αντιληπτό το πόσο crossover 
είναι η μπάντα.
Και από μουσική;
Τo Impera είναι γεμάτο καλά κομμάτια. Στη σύν-
θεση πολλών από αυτά συμμετέχει ενεργά ο Σα-
λέμ Αλ Φακίρ, ένας σουηδός μουσικός και συν-
θέτης που έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τη 
Μαντόνα και τη Lady Gaga. 
Το Respite on the Spitalfields όμως είναι μια πιο 
συνεπής δήλωση του τι θέλει ακριβώς να κάνει 
στη μουσική ζωή του ο Φορτζ, ενώ στο Griftwood 
συνεργάζεται και ο Πέτερ Σβένσον των Cardigans. 
Φυσικά, υπάρχει και το Hunter’s Moon, που οι 
Ghost έδωσαν στο πιο πρόσφατο Halloween. 
Καθότι οι τύποι είναι σταρ και το πόσο σταρ εί-
ναι, θα το δούμε από κοντά στις 25 Ιουνίου, στο 
ΟΑΚΑ, στο AthensRocks

Αυτοκρατορικά φαντάσματα 
και άλλες ιστορίες

https://www.ticketmaster.gr/showProduct.html?idProduct=2124820&tkhrq=04b56a03-89d7-4c96-8420-f382b90e519d&tkhrp=a809a1f9-9690-487d-8945-f59fa09caf1c&tkhrts=1678372698&tkhrc=tickethour&tkhre=ticketmasterhellas&tkhrrt=Safetynet&tkhrh=f750c6f419896580b052e84e81b95ca6
https://www.ticketmaster.gr/showProduct.html?idProduct=2124820&tkhrq=04b56a03-89d7-4c96-8420-f382b90e519d&tkhrp=a809a1f9-9690-487d-8945-f59fa09caf1c&tkhrts=1678372698&tkhrc=tickethour&tkhre=ticketmasterhellas&tkhrrt=Safetynet&tkhrh=f750c6f419896580b052e84e81b95ca6
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Από Ντρεστενίκο, Τρίστενο

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το Τρίστενο είναι ένα μικρό χωριό, σε 
υψόμετρο 940 μ., χωρίς αμαξιτούς 
δρόμους, ένα από τα αρκετά χωριά 
του Ζαγορίου που έχασαν μεγάλο 

κομμάτι της αρχιτεκτονικής τους παράδο-
σης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και 
κάηκαν από τους Γερμανούς.
Το χωριό αυτό με την ονομασία «Τριστεανί-
κον» συναντάται για πρώτη φορά σε γραπτό 
κείμενο το 1319, στο χρυσόβουλο του Ανδρό-
νικου Β’. Ετυμολογικά, αποδίδεται σε σλάβι-
κο τοπωνύμιο.

Μέσα στον χρόνο, το Τρίστενο (πριν γίνει Τρίστε-
νο) συναντάται και με τους τύπους Ντρεστενίκο 
ή Δρεστενίκο. Ως Τρίστενο κατοχυρώνεται το 
1927 με ΦΕΚ. Το όνομα αυτό του χωριού σχημα-
τίστηκε παρετυμολογικά προς τα «τρία στενά».
Σύμφωνα με τον λόγιο Ιωάννη Λαμπρίδη, το 
Τρίστενο κατοικήθηκε αρχικά από αλβανούς 
βοσκούς. Γι’ αυτό και οι κάτοικοι του δεν μι-
λούσαν τη βλάχικη γλώσσα, όπως συνέβαι-
νε σε διπλανά χωριά. Το χωριό «κατωκήθη 
κατά παράδοσιν υπό ποιμένων Αλβανών... 
Εκτος δέ τούτον ουδέποτε ενταύθα ώμιλεΐτο 
ή Βλάχικη γλώσσα, αλλ’ άνέκαθεν, κατά πα-
ράδοσιν τετριμμένους ή Ελληνική μετά πολ-
λών άλβανικών λέξεων» όπως αναφέρει.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ο Δήμος Ζαγο-
ρίου, γράφει ότι οι Τριστενιώτες δεν συμμε-
ρίζονται την άποψη του Λαμπρίδη και υπο-
στηρίζουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από 
τη Βέροια σαν τεχνίτες σκαφιδιών.
Σημεία αναφοράς του χωριού, είναι σήμερα 
η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (1793), ένας 
παραδοσιακός πέτρινος νερόμυλος και το 
πέτρινο, μονότοξο γεφυράκι μέσα στο Τρί-
στενο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΆΦΙΆ

Οικονόμου Κ., Τοπωνυμικό Ζαγορίου, 1986, 
Ιωάννινα

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ο Δήμος Ζαγορίου, γράφει ότι οι Τριστε-
νιώτες δεν συμμερίζονται την άποψη του Λαμπρίδη και υποστηρίζουν 
ότι οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από τη Βέροια σαν τεχνίτες σκαφιδιών.

Οι «25+1 
ρετρό 

ιστορίες» 

και 
«Οι «αποστάτες» 
τα ρέντζελα και 

οι δήμαρχοι»

Οι δύο 
εκδόσεις 
του Τύπου 
Ιωαννίνων 

και της 
ΣΧΗΜΑ 

ΚΟΙΝΣΕΠ 
είναι ξανά 
εδώ, στα 

βιβλιοπωλεία 
των 

Ιωαννίνων
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