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Βραβεύονται 
οι καλύτεροι-ες 
του 2022 
Ο ΔΉΜΟΣ Ιωαννιτών και το Πνευματικό Κέντρο θα βρα-
βεύσουν τους αθλητές και τις αθλήτριες της πόλης, που 
διακρίθηκαν το 2022, την Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 20.00 
στην αίθουσα «Βασίλειος Πυρσινέλλας». Επίσης, θα 
βραβεύσει τους προπονητές και τις προπονήτριές τους.
https://typos-i.gr/article/a8lhtismos-sta-giannena-
brabeyontai-oi-kalyteroi-es-toy-2022eyrhmata-
sthn-akrh-toy-dromoy

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ταξίδι με τρένο. 
Στην Ιαπωνία. 
H ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μπούντζα, μια Γιαννιώτισσα που έζησε 
στην Ιαπωνία, περιγράφει μια αντιδιαστολή ενός ταξι-
διού με τρένο, εκεί και στην Ελλάδα. .
https://typos-i.gr/article/ta3idi-me-treno-sthn-
iapwnia

Σήμερα 
πορεία, στις 
16 απεργία 
https://typos-i.gr/article/shmera-
poreia-stis-16-apergia

Ένα «κομβικό» 
σκηνικό στα Γιάννενα
ΙΣΟΠΕΔΟΙ κυκλικοί κόμβοι εντός των Ιωαννί-
νων, όπως στη Δομπόλη, στο Δικαστικό Μέγαρο, 
στη λεωφόρο Γράμμου, που κατασκευάστηκαν ή 
κατασκευάζονται από τον Δήμο Ιωαννιτών. Κόμβοι 
και περιμετρικά της πόλης και του αστικού ιστού 
με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου, 
η οποία έχει ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτά τα έργα 
οδικής ασφάλειας.
https://typos-i.gr/article/synexeia-kombwn
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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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Η Κόντσικα είναι ένα χωριό που ανήκει 
στον Δήμο Ιωαννιτών. Βρίσκεται πε-
ρίπου 14 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
πόλης.

Το χωριό δεν έχει αλλάξει το όνομά του, στο πέρα-
σμα των ετών, όπως το άλλαξαν πολλά άλλα στο 
νομό Ιωαννίνων.
Τι σημαίνει όμως το όνομά του;
Ο Κώστας Οικονόμου, στα «Οικωνύμια» αναφέρει 
χαρακτηριστικά:
Το χωριό αναγράφεται από τον Αραβαντινό με τον 
τύπο Κόντζκα. Σε επίσημη χρήση το τοπν. συνη-
θίζεται και με τον τύπο Κόντσικα, μάλλον από 

εσφαλμένη αποκατάσταση τού φωνητικού τύπου 
[Kontska] με επένθεση τού [ί] μεταξύ [ts] καί [k], ή 
οποία ασφαλώς ενισχύθηκε από την παρετυμολο-
γική επίδραση τής κατάλ. -ικος.
Το τοπν. είναι ζωώνυμο καί προέρχεται από τό 
σλαβ. ούσ. kon’b «το άλογο» και στην επιθετ. κα-
τάλ. -bska (άρσ. -bskb)3 με απόδοση του σλαβ. b με 
/ι/στην ελλ. και τροπή τού συμφωνικού συμπλέγ-
ματος skoi [tsk]\
Ανάλογη ονομασία υπάρχει στην Αιτωλοακαρνα-
νία (Κόνισκα). 
Ο δε Στέφανος Μπέττης αναφέρει ότι παρόμοιο 
όνομα, «Κόντσκα», υπάρχει και στη Βόρειο Ήπειρο.

Το άλογο 
και η Κόντσικα

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η αμόλυβδη βενζίνη εί-
ναι σχεδόν είδος πο-
λυτελείας πλέον, στην 
Ελλάδα. Τα καύσιμα 

έχουν ακριβύνει σε επίπεδα πώ-
λησης άλλων χωρών της Ευρώ-
πης, όπου οι μισθοί και τα εισο-
δήματα είναι σαφώς υψηλότερα.
Η τιμή του βασικού καυσίμου 
κατανάλωσης στα ΙΧ μαστίζει τα 
εισοδήματα. Μέσα σε μια επτα-
ετία, από το 2016 και μετά, οι 
μέσες τιμές στα πρατήρια των 
Ιωαννίνων έχουν αυξηθεί κατά 
33%, χωρίς να είναι η σημερινή, 
η πιο ακριβή βενζίνη που αγορά-
ζουμε.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία εκτίναξε πέρυσι τις τιμές και 
τις έφτασε μέχρι τα 2,4 ευρώ το 
λίτρο, στα πρατήρια του νομού.  
Η κυβέρνηση αποφάσισε να πα-
ρέμβει με τον προσφιλή της τρό-
πο, ένα επίδομα που στην πρά-
ξη, κατάφερε να κρατήσει σε προ 
διετίας τις τιμές (που και πάλι 
δεν ήταν φτηνές, παρά τη σημα-
ντική πτώση λόγω απαγόρευσης 
μετακινήσεων στις καραντίνες), 
για πολύ περιορισμένα διαστή-
ματα όμως. 
Σήμερα, χωρίς pass, η βενζίνη 
κοστίζει όσο κόστιζε πριν από 
ακριβώς ένα χρόνο, όταν ανέβαι-
νε λόγω της έναρξης του πολέ-
μου. 
Την 1η Απριλίου 2022 όμως, το 
βαρέλι κόστιζε 106,12 δολάρια 
και η αμόλυβδη στα Γιάννενα 
2,073 ευρω το λίτρο.
Στις 17 Μαρτίου 2023 το βαρέλι 
κόστιζε 72,07 δολάρια και η αμό-
λυβδη στα Γιάννενα 1,904 ευρώ 
το λίτρο.
Το καλοκαίρι του 2022, η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού σε έκθε-
σή της, εντόπιζε τα φαινόμενα 
«feather» και «rocket» στις τιμές 
των καυσίμων. Ότι δηλαδή πέ-
φτουν σαν «φτερό» όταν μειώ-
νονται οι τιμές βαρελιού, αλλά 
ανεβαίνουν σαν «ρουκέτα» όταν 
οι τιμές ανεβαίνουν.
Η τιμή της βενζίνης δεν εξαρτά-
ται εξ ολοκλήρου, από την τιμή 
βαρελιού, αλλά σε ένα ποσοστό 
πάνω από το 60%.
 Η Ήπειρος καταναλώνει το 4% 
των πετρελαιοειδών που κα-
ταναλώνονται σε όλη τη χώρα 
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2021). Μάλι-
στα, το 2021 παρατηρήθηκε μια 
μικρή αύξηση σε σχέση με την 
προηγούμενη πενταετία. 

Το χωριό δεν 
έχει αλλάξει το 
όνομά του, στο 
πέρασμα των 
ετών, όπως το 
άλλαξαν πολ-
λά άλλα στο 
νομό Ιωαννί-
νων
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Αμόλυβδη: Τα πολλά «πάνω» 
και τα πολύ λίγα «κάτω»

Η διακύμανση των τιμών βαρελιού (πηγή: statista.com)
Ο νομός Ιωαννίνων είναι κάπου στη μέση και κάτω του σχετικού πί-
νακα, στις τιμές της αμόλυβδης. Στις 16 Μαρτίου 2023, ήταν στην 
36η θέση από τους 52 νομούς της χώρας και ελαφρά κάτω από τον 
πανελλαδικό μέσο όρο. 
Πανελλαδικά, η κατανάλωση της αμόλυβδης είναι σε συνεχή κάμψη 
από το 2015, εκτός από το 2021, οπότε και ανέκαμψε ελαφρά λόγω 
των μικρότερων περιορισμών μετακίνησης από το 2020.

Οι τιμές της βενζίνης ανά περιόδους στα πρατήρια των Ιωαννίνων (μέσες τιμές, πηγή: 
fuelprices.gr)

Το καλοκαίρι του 2022, η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού σε έκθε-
σή της, εντόπιζε τα φαινόμενα 
«feather» και «rocket» στις τι-
μές των καυσίμων. Ότι δηλα-
δή πέφτουν σαν «φτερό» όταν 
μειώνονται οι τιμές βαρελιού, 
αλλά ανεβαίνουν σαν «ρουκέ-
τα» όταν οι τιμές ανεβαίνουν.
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ΘΈΆΤΡΟΣΙΝΈΜΆ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Millennium Actress»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του αφιερώματος στον Μαγικό Ρεαλισμό, η Κι-
νηματογραφική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προ-
βάλλει την ταινία «Millennium Actress» (2001) του Satoshi 
Kon την Τρίτη 21 Μαρτίου, στις 21:00, στον πολιτιστικό πολυ-
χώρο «Δημ. Χατζής», με ελεύθερη είσοδο.
Υπόθεση: Η Chiyoko Fujiwara είναι πρώην ηθοποιός που 
αποσύρθηκε στο απόγειο της καριέρας της. Ο σκηνοθέτης 
Genya Tachibana την εντοπίζει και επιθυμεί να δημιουργήσει 
ένα ντοκιμαντέρ σχετικό με τη ζωή της.

20 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Οι δώδεκα ένορκοι»

ΤO KΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Σωματείο «Εξαύδα» συνεχίζει τις προβο-
λές του με το αφιέρωμα στο δικαστικό δράμα.
Στις 20 Μαρτίου, στις 20:15, στον χώρο του, στην οδό  Κου-
ντουριώτη 31, θα προβληθεί η ταινία του Σίντνεϊ Λούμετ «Οι 
δώδεκα  ένορκοι» (1957) με τον Χένρι Φόντα, τον Λι Τζέι Κομπ 
κ.ά. 
Η υπόθεση: Ένα 18χρονο αγόρι από την Ισπανία κατηγορείται 
για  ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Ο δικαστής καλεί τους 
δώδεκα ενόρκους να  αποσυρθούν για να βγάλουν την ετυμη-
γορία τους. Οι ενδείξεις είναι όλες  εναντίον του κατηγορουμέ-
νου και οι ένορκοι φαίνεται να είναι πεισμένοι  για την ενοχή 
του - όλοι εκτός από έναν. 
Οικονομική ενίσχυση: 2 ευρώ.

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 

«Λυκουργο-
μπερδέματα»
Την Παγκόσμια Ημέρα 
Κουκλοθεάτρου γιορ-
τάζουν το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών και η ομάδα 
κουκλοθεάτρου «Αντρά-
λα» την Τρίτη 21 Μαρτίου, 
στις 18:00, στην αίθουσα 
«Β. Πυρσινέλλας», όπου 
θα παρουσιαστούν τα 
«Λυκουργό-μπερδέματα».
Πρόκειται για μια διαδρα-
στική παράσταση κουκλο-
θεάτρου. Στην παράσταση 
παίζουν 20 κούκλες και 
χρησιμοποιούνται τρεις 
τεχνικές κουκλοθεάτρου 
όπως το θέατρο σκιών, 
μαριονέτες και μαρότες.
Σκηνοθεσία: Κατερίνα 
Βασιλείου. Παίζουν: Σω-
κράτης Παππάς, Γιάννης 
Παπαγεωργίου
Διάρκεια παράστασης: 1 
ώρα. Απευθύνεται σε ηλι-
κίες από 3 ετών και άνω. 
Είσοδος ελεύθερη.

22 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Παπάγια 
Μάντολες»
To έργο του Αντώνη Κρύ-
σιλα «Παπάγια Μάντολες» 
ανεβαίνει στο μπαρ Route 
66, στη στοά Λιάμπεη, 
κάθε Τετάρτη του Μαρ-
τίου. 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 εισιτηρίων: 
viva.gr και Route 66.

22 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Κοιμώμενος Χαλεπάς…»
Η παράσταση «Κοιμώμενος Χαλεπάς... ο σάλος άγιος», του Άγγελου  
Ανδρεοπούλου, σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρου Λιακόπουλου, έρχεται 
στα  Γιάννενα, στο Θέατρο «Κύκλος» (Αραβαντινού 14), στις 22 Μαρ-
τίου, στις  21:15.
Το έργο πραγματεύεται τη ζωή του σημαντικού γλύπτη από την Τήνο 
Γιαννούλη Χαλεπά. Στον ρόλο του Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης. 
Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά. Εισιτήρια: 14 ευρώ, 10 ευρώ το μει-
ωμένο. Προπώληση στο Θέατρο «Κύκλος» και ticketservices.gr.

23, 24, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Ζακ ή η Υποταγή»
To έργο του Ιονέσκο «Ζακ ή η Υποταγή» παρουσιάζουν το Θέατρο 
Actina και το Τμήμα Υποκριτικής του στις 23, 24 και 25 Μαρτίου, 
στις 21:00, στο Θέατρο Actina (Άννης Κομνηνής 8). 
Παίζουν: Ανδρονίκη Βούκια, Δωρίτα Γούντζα, Κωνσταντίνος Δρού-
μπαλης, Γιώργος Θεοδωρής, Βικτώρια Κόντου, Αρετή Μάμαλη, Μι-
χάλης Ρέκατας, Φανή Ρέκατα, Σταύρος Σταυρόπουλος. Σκηνοθεσία/
διδασκαλία η Αθηνά Τσικνιά. 
Το έργο «Ζακ ή η Υποταγή» αποτελεί παρωδία οικογενειακού δρά-
ματος.
Είσοδος: 5€. Προπώληση: viva.gr, Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης. 
Διάρκεια της παράστασης: 60’. Απαραίτητες κρατήσεις λόγω περιο-
ρισμένων θέσεων. Τηλ. 6974865401
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ΘΈΆΤΡΟ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συναυλία του Μοντέρ-
νου Τμήματος του 
Δημοτικού Ωδείου
Συναυλία του Μοντέρνου Τμή-
ματος του Δημοτικού Ωδείου 
Ιωαννίνων διοργανώνει το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών την Κυριακή 26 Μαρ-
τίου, στις 20:00, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημ. Χατζής».
Θα ερμηνευτούν τραγούδια της 
pop και της rock μουσικής.

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 

«Ποιήσεως μέλος» 
στην ΕΗΜ
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Με-
λετών τιμώντας την Παγκόσμια 
Ημέρα Ποίησης (21 Μαρτίου) 
διοργανώνει τη Δευτέρα, 20 
Μαρτίου και ώρα 19.00, στην Αί-
θουσα Κ. Κατσάρη του Μεγάρου 
της, μουσικοποιητική  εκδήλωση 
με τίτλο «Ποιήσεως μέλος». 
Ποιήματα απαγγέλει η ηθοποιός 
Κίκα Ζαχαριάδου. Ερμηνεύει η 
υψίφωνος Ειρήνη Δόβα. Συνο-
δεύουν η Γεωργία Αναστάση στο 
πιάνο και ο Ελευθέριος Καρα-
γιάννης στα πνευστά - ενορχή-
στρωση.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΙ ΆΥΤΆ

24, 25, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Black Birthday»
Η Καλλιτεχνική Σκηνή 
Ηπείρου «Σύνθεση» ανεβά-
ζει τη μαύρη κωμωδία 
«Black Birthday» του ηπει-
ρώτη συγγραφέα Κώστα 
Σταύρου σε σκηνοθεσία 
Δημήτρη Κατσάνου. 
Στην παράσταση πρω-
ταγωνιστούν ο Γιάννης 
Χουλιάρας και ο Δημήτρης 
Κατσάνος. Στις 24, 25 και 
26 Μαρτίου, στις 21:00, 
θα δοθούν οι τελευταίες 
παραστάσεις. 
Εισιτήριο): 8 ευρώ και 
6 ευρώ το μειωμένο. 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 
6947691699.

25, 26, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Έξω χιονίζει»
Η ομάδα τέχνης «βορείως» 
ανεβάζει στη θεατρική 
σκηνή τη νουβέλα του 
Σάκη Σερέφα «Έξω χιο-
νίζει», σε δραματουργική 
επεξεργασία και σκηνοθε-
σία του Γιάννη Σεντελέ. 
Παραστάσεις θα δίνονται 
όλο τον Μάρτιο, κάθε 
Σάββατο, Κυριακή και 
Δευτέρα, στις 20:30, στο 
θεατράκι της ομάδας στο 
ΚΕΠΑΒΙ (Αίθουσα 120). Η 
νουβέλα του Σάκη Σερέφα 
αναφέρεται στην πολυφυ-
λετική Θεσσαλονίκη 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 
Εμμανουηλίδης. Μουσικοί 
επί σκηνής: Χαρά Καρυω-
τάκη (ακορντεόν), Πάνος 
Σεντελές (πλήκτρα), Σάμι 
Χάσμε (τύμπανα), Στέφα-
νος Χρηστίδης (κιθάρα). 
Απαραίτητη η κράτη-
ση θέσεων στο τηλ. 
6941468358. Εισιτήριο: 8 
ευρώ (6 ευρώ οι άνεργοι).

23, 24, 25, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

«801,5 m»

25-26 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Ευτυχία Πρίντζου· η επιστροφή»

26 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Ο φίλος μου ο Ντοστογιέφσκι»

Την παράσταση «801,5 m» ανεβάζει η Κεντρική Σκηνή 
του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων έως 9 Απριλίου. Το ΔΗΠΕ-
ΘΕ 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 
Θέατρο, από Πέμπτη έως Κυριακή, στις 21:15. 
Σκηνοθετεί ο Χάρης Πεχλιβανίδης, που είχε και 
τη σύλληψη της ιδέας. Στην παράσταση παίζουν: 
Αφροδίτη Αθανασιάδου, Μαρία Αποστολακέα, Κίκα 
Ζαχαριάδου, Γιάννης Κοντός, Φάνης Κοσμάς. 
Σύμβουλος δραματουργίας: Κορίνα Βασιλειάδου, 
σκηνογραφία: Χρήστος Κόλλιας, μουσική: Δημή-

τρης Καραγεώργος, φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος, 
ενδυματολογία: Αφροδίτη Μίτση, βοηθός σκηνοθέ-
τη: Μαρία Κεβρεκίδου.
Eισιτήριο: 10 ευρώ, 7 ευρώ φοιτητικό, πολυτέκνων 
και άνω των 65, 3 ευρώ ανέργων και ΑμεΑ.
Kάθε Πέμπτη, το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ. Υπάρ-
χουν και ομαδικά εισιτήρια: 5€ για ομάδες μαθητών, 
φοιτητών, 7€ για όλες τις άλλες ομάδες. Για τα ομα-
δικά εισιτήρια, είναι η απαραίτητη η κράτηση θέ-
σεων στο 2651025670 (Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-
14:00). Εφόσον έχει γίνει η κράτηση, η παραλαβή 
των εισιτηρίων γίνεται από το ταμείο του θεάτρου, 
πριν από την έναρξη της παράστασης.

Το έργο «Ευτυχία Πρίντζου· η επιστροφή» 
σε κείμενο και σκηνοθεσία του Βασίλη 
Κονταξή, με τη Γιολάντα Καπέρδα να ερμη-
νεύει τον ομώνυμο ρόλο, ανεβαίνει κάθε 
Σάββατο και Κυριακή, στις 21:15, στη «Σκη-
νή 125» (εντός του ΚΕΠΑΒΙ). Η παράσταση 
αναφέρεται στη ζωή, στο έργο αλλά και 
στον βίαιο θάνατο της αγωνίστριας γιαν-
νιώτισσας φιλολόγου, που εκτελέστηκε το 
1948 μαζί με άλλους αγωνιστές γιαννιώ-
τες, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου.

Μουσική ο Δημήτρης Υφαντής, σκηνι-
κά-κοστούμια 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. Προπώ-
ληση εισιτηρίων: Καφέ-μπαρ «Σκάλα», 
βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Θεατρική 
Συμπαιγνία.

Η θεατρική παράσταση «Ο φίλος μου ο Ντοστογιέφσκι» σε 
κείμενο της Δήμητρας Παπαδοπούλου και σε σκηνοθεσία 
του Κώστα Γάκη ανεβαίνει στη σκηνή του Πνευματικού Κέ-
ντρου του Δήμου Ιωαννιτών στις 26 Μαρτίου, στις 21:00.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παύλος Λουτσίδης.
«Ο φίλος μου ο Ντοστογιέφσκι» αποτελεί μια κωμική δια-
σκευή από το «Όνειρο ενός γελοίου».
Υπόθεση: Ο ήρωας της παράστασης, είναι ο άνθρωπος της 
διπλανής μας πόρτας. Η καλοπληρωμένη δουλειά του, το 
καλό σπίτι και το ακριβό αυτοκίνητο είναι τα προϊόντα της 
ευημερίας και οι προϋποθέσεις της αναγνώρισης του ως 
«επιτυχημένου» μέλους της κοινωνίας μας.. Οι μετανάστες 
και οι κακόφημες γειτονιές πλήττουν την αισθητική του ενώ 
απαραίτητο αξεσουάρ-επιβεβαίωση της ανδρικής του ταυτό-
τητας.. η Εύα, μια αιθέρια ύπαρξη... Όλα αυτά προ κρίσης...
Διάρκεια της παράστασης: 75’
Εισιτήριο: 15 ευρώ (13 ευρώ στην προπώληση) και 13 ευρώ 
το μειωμένο.

27 ΜΑΡΤΙΟΥ

Dury Dava 
στο Beatnik
Στις 27 Μαρτίου, στο Beatnik 
στην Ανεξαρτησίας, με εισιτήριο 
8 ευρώ, παίζουν οι Dury Dava, 
που έρχονται στα Γιάννενα, στο 
πλαίσιο της ανοιξιάτικης περιο-
δείας τους.
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ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΌ ΚΑΛΌΚΑΙΡΙ

Χρόνος (και χρήμα) να υπάρχει…
ΜΆΙΟΣ

6/5 Raveonettes Gagarin

13/5 Crowbar Αν

24/5 Meteors Gagarin

25/5 Camel Fuzz

ΙΟΎΝΙΟΣ
7/6 Nightwish, Insomnium Release 

πλ. Νερού

10/6 Sick of it All Αν

11/6 Swans Θέατρο Βράχων

13/6 Agnostic Front Αν

17/5 Helloween Release πλ. Νερού

21/6 Royksopp, Tash Sultana Release 
πλ. Νερού

23/6 
Siouxsie, Echo & the Bunnymen, 
Viagra Boys, Interpol Release 
πλ. Νερού/ΚΠΙΣΝ

25/6 Madrugada Release πλ. Νερού

25/6 Ghost, Candlemass ΟΑΚΑ 
Athens Rocks

26/6 Disturbed, Nova Twins Release 
πλ. Νερού

27/6 Parkway, Soulfly Release πλ. 
Νερού

28/6 Amon Amarth, Kreator Release  
πλ. Νερού

ΙΟΎΛΙΟΣ
1/7 Robbie Williams Μαλακάσα

2/7 Florence and the Machine Eject, 
πλ. Νερού

3/7 Melvins Τεχνόπολη

7/7 Deep Purple. Saxon, As I lay 
Dying Μαλακάσα Rockwave

8/7 Black Keys, Puscifer Μαλακάσα, 
Rockwave

18-19/7 Arctic Monkeys, Hives Release 
πλ. Νερού

21/7 Prodigy Releaseπλ. Νερού 

22/7 Sisters of Mercy Τεχνοπολη 
Death Disco

22/7 Guns ‘n’ Roses ΟΑΚΑ

27/7 Wu tang clan Release πλ. Νερού

27/7 TSOL Αν 

Το φετινό συναυλιακό 
καλοκαίρι του ροκεν-
ρόλ στην Αθήνα, κατά 
συντριπτικό ποσοστό, 

είναι και πάλι εξαιρετικά γεμά-
το, με πάρα πολλά ονόματα να 
έρχονται στη χώρα.
Καταρχάς, τα φεστιβάλ που 
επέστρεψαν δριμύτερα πέρυσι, 
φέτος δημιουργούν αντίστοι-
χες συνθήκες για τον κόσμο 
που ακούει ροκ στις διάφορες 
εκδοχές του, φέρνοντας μεγάλα 
ονόματα.
Από «δεινόσαυρους» όπως οι 
Deep Purple που αναβλήθη-
κε δύο φορές, για να παίξουν 
τελικά φέτος με τους Saxon στη 
Μαλακάσα, μέχρι τους Guns ‘n’ 
Roses που διαφημίζονται ως 
το μεγαλύτερο event, αλλά και 
τους Ghost που είναι όντως το 
μεγαλύτερο event. 
Πάντως, το πρώτο sold out 
έκαναν οι Arctic Monkeys με 
τους Hives στο Release, που 
πρόσθεσαν και δεύτερη ημε-
ρομηνία, στο Release (μήπως 
τελικά αυτοί είναι το μεγαλύτε-
ρο event;).
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι 
και το bill των Black Keys που 
έρχονται στο Rockwave μαζί με 
τους Puscifer.
Ο εναλλακτικός ήχος, το πανκ 
και το χαρντκόρ έχουν επίσης 
κάμποσες ημερομηνίες: την 
επιστροφή της Siouxsie, μαζί με 
τους Echo and the Bunnymen 
(Release), αλλά και τους τερά-
στιους Melvins στην Τεχνόπολη. 
Οι ρέκτες περιμένουν τους 
Meteors, τους Agnostic Front 
αλλά και τους TSOL που θα 
κινηθούν μεταξύ Gagarin και 
An, όπου θα εμφανιστούν και οι 
Crowbar. 
Τέλος, μια εξίσου μεγάλη στιγμή 
αναμένεται να είναι αυτή των 
Wu-Tang Clan στην πλατεία 
Νερού.
Ιδού ένα ημερολόγιο με (όχι όλα) 
τα live του καλοκαιριού 
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Ντικ Φόσμπερι, έγινε ολυμπιονίκης το 1968 στο Μεξικό, πη-
δώντας 2.24 μέτρα στο άλμα εις ύψος.
Ο ψηλέας από το Όρεγκον νωρίτερα κιόλας, είχε αρχίσει να 
εκπλήσσει με το παράξενο, για την εποχή του, στυλ. 

Από τα 16 του κιόλας, δοκίμαζε το flop, να πηδάει με την πλάτη δη-
λαδή και όχι με το πρόσωπο προς το σκάμμα, όπως γινόταν μέχρι 
τότε στο ύψος, περνώντας τον πήχη με το κεφάλι και… ανάσκελα και 
όχι με το πόδι και μπρούμυτα.
Στο κολλέγιο είχε ήδη τελειοποιήσει την τεχνική, όσο και να γελού-
σανε μαζί του συναθλητές και προπονητές. Μέχρι βέβαια που στο 
πρώτο κολλεγιακό τουρνουά, στο δεύτερό του έτος, πήδηξε 2.08 μέ-

τρα και σταμάτησαν να γελάνε. Στους Ολυμπιακούς του ’60, ο Σοβιε-
τικός Σαβλακάτζε είχε κερδίσει το χρυσό με 2.16μ.
Το 1968 ο Φόσμπερι πήδηξε 2.24 και το 1972 στο Μόναχο, οι 28 από 
τους 40 αθλητές του αγώνα, χρησιμοποιούσαν το συλ του. Ο άνθρω-
πος ήταν ήδη ιστορία.
Δεν ήταν μόνο ως αθλητής όμως. Ο Φόσμπερι ήταν συνεπής υποστη-
ρικτής των κινημάτων για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ. Στο Με-
ξικό είχε και αυτός σηκώσει τη γροθιά του στον ύμνο των ΗΠΑ, κατά 
την απονομή του μεταλλίου, συμπαραστεκόμενος στους Κάρλος και 
Σμιθ. Επίσης, ήταν πολιτικά ενεργός, όντας μέλος των Δημοκρατικών.
Το 2008 διαγνώστηκε με λέμφωμα. Το ξεπέρασε και 15 χρόνια μετά, 
η ασθένεια επανήλθε και έτσι, ο ψηλός από το Όρεγκον «έφυγε» γι 
αλλού…

FOSBURY FLOP: 

Πέθανε ο άλτης 
που άλλαξε το άθλημα
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Ο Φόσμπερι ήταν 
συνεπής υποστηρι-
κτής των κινημάτων 
για τα πολιτικά δι-
καιώματα στις ΗΠΑ
Στο Μεξικό είχε και 
αυτός σηκώσει τη 
γροθιά του στον 
ύμνο των ΗΠΑ, κατά 
την απονομή του 
μεταλλίου, συμπα-
ραστεκόμενος στους 
Κάρλος και Σμιθ
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Ο ταχυδρόμος του Νερούδα

Ο Αντόνιο Σκάρμετα γεννήθηκε το 1940, έρχεται από 
τη Χιλή και είναι ένας από τους πιο συζητημένους 
συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Σπούδασε Φι-
λοσοφία και Λογοτεχνία στη Χιλή και στη Νέα Υόρκη 

και δίδαξε λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Χιλής μέχρι το 
1973. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 
είκοσι γλώσσες και το έργο του έχει τιμηθεί με τα βραβεία 
Prix Medicis, Grinzane Cavour, Elsa Morante, Boccaccio 
Internacional, Medalla Goethe, καθώς και με το Εθνικό 
Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας της Unesco. Διετέλεσε πρέ-
σβης της Χιλής στη Γερμανία και σήμερα ζει στη χώρα του. 
Το μυθιστόρημα «Οι μέρες του ουράνιου τόξου» τιμήθηκε το 
2011 με το Βραβείο Ιβηροαμερικανικής Πεζογραφίας Premio 
Planeta - Casa de América και «Ο ταχυδρόμος του Νερούδα», 
που κυκλοφορεί σε μετάφραση Αγγελικής Βασιλάκου από τις 
εκδόσεις Κλειδάριθμος, έγινε γνωστός διεθνώς από την ται-
νία «Il Postino» του Βρετανού σκηνοθέτη Μάικλ Ράντφορντ, 
με τον Φιλίπ Νουαρέ και τον Μάσιμο Τροϊζι στους πρωταγω-
νιστικούς ρόλους.
Στο πολυμεταφρασμένο μυθιστόρημα του Σκάρμετα η ιστορία 
έχει να κάνει, όπως και στην ταινία, με τη φιλία ανάμεσα στον 
δεκαεπτάχρονο ψαρά Μάριο Χιμένες, ο οποίος έχει γίνει στο 
μεταξύ ταχυδρόμος, και στον διάσημο ποιητή της Χιλής Πά-
μπλο Νερούδα. Οι δυο τους συναντιούνται το 1969 στο νησί 
Ίσλα Νέγρα, όπου ζει ο ποιητής και όπου ο νεαρός ταχυδρό-
μος θα αρχίσει να του παραδίδει επί καθημερινής βάσεως την 
αλληλογραφία του. Ο Νερούδα είναι ο μοναδικός αποδέκτης 
αλληλογραφίας στην Ίσλα Νέρα, ο Μάριο τον θαυμάζει απε-
ριόριστα, παρά το γεγονός πως όντας αγράμματος δεν μπο-

ρεί να έχει την παραμικρή σχέση με την ποίηση, και η φιλία 
τους αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά εξαιτίας του έρωτα 
του ταχυδρόμου με την έναν χρόνο μικρότερή του Μπεατρίς 
Γκονζάλες.
Ο ποιητής μυεί τον νεαρό στη μεταφορική λειτουργία της 
ποιητικής γλώσσας, η Μπεατρίς τον ερωτεύεται επειδή τη 
γοητεύει ο τρόπος με τον οποίο έχει μάθει να εκφράζει την 
αγάπη της και η ώρα που θα ξεκινήσει να γράφει και ο ταχυ-
δρόμος  ποιήματα δεν είναι μακριά. Στο μεταξύ, ο Νερούδα 
παραιτείται υπέρ του Σαλβαδόρ Αλιέντε για την υποψηφιότη-
τα του προέδρου της Χιλής και η υψηλή πολιτική ανακατώ-
νεται με την γκρίνια και με τις καθημερινές ιδιοτροπίες της 
μάνας της Μπεατρίς και πεθεράς του Μάριο, που ακούει στο 
όνομα Δόνια Ρόσα και δεν εμπιστεύεται τους σοσιαλιστές του 
Αλιέντε, και ακόμα λιγότερο τον κομμουνιστή Νερούδα, έχο-
ντας μονίμως κάτι να πει τόσο εναντίον του γαμπρού της όσο 
και κατά του μεγαλόσχημου ποιητή, ο οποίος αποπλανά τους 
ανθρώπους με τα ψεύτικα λόγια του.
Πίσω από όλα αυτά, κρύβεται επιδέξια η άγρυπνη πολιτική 
συνείδηση του Σκάρμετα, ο οποίος θα συνδυάσει τον αφανι-
σμό του Αλιέντε, όταν τον ρίχνει από την προεδρία της Χιλής 
η δικτατορία του Αουγκούστο Πινοσέτ, με τον θάνατο τού μό-
λις βραβευμένου με το Νόμπελ Λογοτεχνίας Νερούδα, για την 
τύχη του οποίου διατάχθηκαν τα κατοπινά χρόνια έρευνες 
που αναζήτησαν απάντηση στο ερώτημα αν ο ποιητής είχε 
δηλητηριαστεί από το δικτατορικό καθεστώς. Πλάι στα μείζο-
να πολιτικά συμβάντα και τις ξεκάθαρες αντιδικτατορικές του 
πεποιθήσεις, ο Σάρμετα ξέρει πώς να δώσει πνοή σε όλες τις 
χαρές της καθημερινής ζωής: από τις αισθησιακές και ποιη-
τικά υποβλητικές σκηνές του έρωτα ανάμεσα στον Μάριο και 
την Μπεατρίς και τα σπαρταριστά στιγμιότυπα στην οικογε-
νειακή ταβέρνα, όταν ο Μάριο αναλαμβάνει χρέη υπεύθυνου 
της κουζίνας, μέχρι τις ποιητικές φιλοδοξίες του τελευταίου 
και τους απολαυστικούς διαλόγους του Νερούδα μαζί του, 
πριν και μετά την επιστροφή του από το Παρίσι, όπου τον έχει 
διορίσει πρεσβευτή ο Αλιέντε. Τέτοιοι διάλογοι δίνουν έναν 
ξεχωριστό τόνο στα ερωτικά αισθήματα του ταχυδρόμου για 
την Μπεατρίς, όντας γραμμένοι με ένα ευφρόσυνο και πηγαία 
αποκαθηλωτικό πνεύμα.
Μυθιστόρημα μιας σκληρής εποχής, εργαστήριο του τρόπου 
επώασης της ποιητικής γλώσσας χωρίς την παραμικρή ρη-
τορεία ή προσποίηση, ρομάντζο που τιμά τις απολαύσεις της 
σαρκικής συνομιλίας και σπουδή της καθημερινής εποποιίας 
ενόσω βαφτίζεται στα νάματα της ποίησης, «Ο ταχυδρόμος 
του Νερούδα» οφείλει πολλά στη μετάφραση της Βασιλάκου, 
που τύχη αγαθή μάς επιτρέπει να ξαναδιαβάσουμε τώρα, δε-
καετίες μετά την πρώτη έκδοσή της. 

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο ΤΑΧΎΔΡΟΜΟΣ 
ΤΟΎ ΝΕΡΟΎΔΑ
ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΚΑΡΜΕΤΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 28 χρόνια, 14 Μαρτίου, κυκλο-
φόρησε ένας πολύ καλός δίσκος του 
ροκενρόλ, από ένα σούπερ γκρουπ:
Οι Mad Season ήταν ένα από τα πολλά 

τέτοια κόλπα που έκανε η παρέα του Σιάτλ, που 
μερικά χρόνια πριν είχε βγάλει ένα αντίστοιχο 
άλμπουμ, το Temple of the Dog.
Οι Mad Season ήταν ο μακαρίτης Λέιν Στά-
λι των Alice in Chains, ο Μπάρετ Μάρτιν των 
Screaming Trees στα τύμπανα, ο Μάικ μακ Κρί-
ντι των Pearl Jam στην κιθάρα και ο Τζον Σό-
ντερς των Walkabouts στο μπάσο, που επίσης 
έχει πεθάνει.
Στα πόδια τους γύριζαν επίσης ο Μαρκ Λάνε-

γκαν (αλίμονο…), αλλά και διάφοροι περαστικοί 
όπως ο Έρικ Skerik Γουόλτον στο σαξόφωνο. Σε 
μια πιο πρόσφατη εκδοχή τους, μπάσο έπαιζε ο 
Νταφ (μακ Κάγκαν, αυτός από τους GnR), τύμπα-
να ο Ματ Κάμερον των Perl Jam και φωνητικά, 
στη θέση του αποθανόντα Στάλι, ο Κρις Κορνέλ 
που πέθανε και αυτός το ’17.
Η ιστορία του δίσκου είναι τόσο βαριά όσο και 
των μουσικών του. Ο μακ Κρίντι μετά το Vitalogy 
μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης, όπου γνώρισε 
τον Σόντερς και όταν βγήκανε, πήραν τον Μάρτιν 
για τα ντραμς και τον κολλητό του μακ Κρίντι, 
Στάλι, στη φωνή.
Στις 12 Οκτωβρίου 1994 κανόνισαν το πρώτο 
τους live, παρότι δεν είχαν ολοκληρώσει ούτε 
ένα κομμάτι και επίσης, δεν είχαν όνομα. Όλα 

ήταν Mad στην περίπτωσή τους.
Μερικούς μήνες αργότερα όμως, είχαν το Above. 
Δέκα εξαιρετικά κομμάτια, με κορυφαία ανάμε-
σά τους το Wake Up και το River of Deceit, συν 
μερικές ακόμα συνθέσεις. Παρότι ο δίσκος δεν 
έφτασε ποτέ την τελειότητα των Temple of the 
Dog, ήταν πολύ καλός. Παρότι δεν έγινε δεκτός 
με κριτικούς διθυράμβους.
Τέλος πάντων, η συνέχεια ήταν δύσκολη. Ο Σό-
ντερς πέθανε πρώτος το 1999, κάνοντας relapse 
στη χρήση, ακολούθησε ο Στάλι το 2002, έχοντας 
ήδη αναχωρήσει από τα εγκόσμια λίγο καιρό πριν. 
Παρεμπιπτόντως, ως «Mad Season» αναφέρε-
ται η εποχή κατά την οποία φύονται τα magic 
mushrooms. Το «Above» ήταν η έξοδος, πάνω 
από την τρελή εποχή. Όχι για όλους όμως… 

Τα παιδιά μιας τρελής εποχής
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ΛΑΜΠΡΌΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

Ο ζεν πρεμιέ που μας θυμίζει 
ότι «Υπάρχει και Φιλότιμο» 

Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους και πιο αγα-
πημένους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του 
παλιού ελληνικού κινηματογράφου, που μπορού-
με να απολαμβάνουμε σχεδόν καθημερινά μέσα 
από τις ταινίες που προβάλλονται - με την εγγυη-
μένη υψηλή τηλεθέαση - στην τηλεόραση. Ο Λά-
μπρος Κωνσταντάρας, πανέμορφος, αθλητικός, 
με καταγάλανα μάτια, αρχοντικό παρουσιαστικό, 
διαθέτοντας την ξεχωριστή άνεση ενός «μπον βι-
βέρ», θα φέρει το δικό του τύπο, ενός ζεν πρεμιέ, 
που κράτησε για χρόνια και είτε παράλλασε, είτε 
διακωμωδούσε ως «Λαμπρούκος».
Υπήρξε, όμως κι ένας θεατράνθρωπος, που 
υπηρέτησε το σανίδι για 40 χρόνια, ερμήνευσε 
πλήθος χαρακτήρων μιας τεράστιας γκάμας θεα-
τρικών ειδών, από κλασικό ρεπερτόριο μέχρι ελ-
ληνικές κωμωδίες, καταφέρνοντας ανάμεσα στα 
γυρίσματα των περίπου 80 ταινιών που έκανε, να 
εμφανιστεί και σε τουλάχιστον 190 έργα. Γνωστός 
καρδιοκατακτητής και λάτρης των ερωτικών πε-
ριπετειών, θα παντρευτεί μόλις δυο φορές, θα 
αποκτήσει έναν γιο, ενώ από τις ερωτικές του 
σχέσεις, που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, πιο 
γνωστή ήταν εκείνη με την Άννα Καλουτά, το παιδί 
θαύμα, που εξελίχθηκε σε μία καλλονή και σε κο-
ρυφαία πρωταγωνίστρια του μουσικού θεάτρου.
Με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του (13 
Μαρτίου 1913), θα θυμηθούμε τα πρώτα του βή-
ματα, την κινηματογραφική του πορεία και τους 
ρόλους με τους οποίους απέδειξε ότι δεν ήταν 
μόνο ένας όμορφος και αξιαγάπητος ηθοποιός, 
αλλά και ένας ερμηνευτής αξιώσεων. Και βεβαί-
ως το πάθος του για το ποδόσφαιρο και την αγα-
πημένη του ΑΕΚ.
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Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα γεν-
νηθεί στο Κολωνάκι από γονείς 
με καταγωγή την Κωνσταντινού-
πολη και ρίζες από τη Σινώπη του 

Πόντου. Είχε δυο αδελφές, την Αλεξάν-
δρα και την Μήτση, επίσης ηθοποιό, που 
έπαιξε σε δεκάδες ταινίες δίπλα του. Από 
μικρός αγάπησε τον αθλητισμό και ειδικά 
το ποδόσφαιρο, παίζοντας, μάλιστα, στη 
β' ομάδα της ΑΕΚ ως τερματοφύλακας το 
1930, ενώ αγωνίστηκε και στον στίβο. Η 
οικογένειά του τού έκοψε την μπάλα και 
τον έστειλε, με το ζόρι, στη Σχολή Υπαξι-
ωματικών Ναυτικού στην Κέρκυρα, απ' 
όπου δραπέτευσε κολυμπώντας. Πάλι, 
με το ζόρι, η οικογένειά του τον έστειλε 
στο Παρίσι να σπουδάσει χρυσοχόος, με 
σκοπό να αναλάβει στο μέλλον το χρυ-
σοχοείο, που διατηρούσε στο κέντρο της 
Αθήνας ο πατέρας του. Θα εγκαταλείψει 
τις σπουδές του στο Παρίσι, για να βρεθεί 
κομπάρσος σε μια ταινία και εκεί να τον 
ανακαλύψει ο Γάλλος θεατράνθρωπος 
Λουί Ζουβέ, θα τον πάρει στη δραματική 
σχολή του, στην οποία ο Κωνσταντάρας 
θα αριστεύσει. Προηγουμένως, λόγω της 
ομορφιάς του, θα ποζάρει ως μοντέλο σε 
διαφημίσεις, μεταξύ των οποίων και του 
φημισμένου Οίκου Καρτιέ. Όμως, η μπο-
έμικη ζωή στην «Πόλη του Φωτός» θα 
τερματιστεί και θα έρθει η ώρα της στρα-
τιωτικής θητείας. Θα βρεθεί στην πρώτη 
γραμμή του πολέμου με την Ιταλία το '40 
και θα τραυματιστεί σοβαρά στα βουνά 
της Αλβανίας. Θα τον σώσει ο φίλος του 
Οδυσσέας Ελύτης, ενώ όταν επουλώθη-
καν τα τραύματά του, ζήτησε να επιστρέ-
ψει στην πρώτη γραμμή.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ευτυχώς, για τον ίδιο και για μας, οι συν-
θήκες δεν θα του επιτρέψουν να επιστρέ-
ψει στην πρώτη γραμμή, αλλά να γίνει 
ένας πρώτης γραμμής ηθοποιός. Οι εμφα-
νίσεις του στο θέατρο δεν θα μπορούσαν 
να περάσουν απαρατήρητες και γρήγορα 
άρχισε να παίρνει πρωταγωνιστικούς ρό-
λους. Θα παίξει σχεδόν τα πάντα, δίπλα 
σε μορφές του ελληνικού θεάτρου, αλλά 
θα γίνει πασίγνωστος μέσα από τις ταινί-
ες του, ξεκινώντας με το φιλμ του Φίνου 
«Το Τραγούδι του Χωρισμού» (1940). Θα 
ακολουθήσει «Η Φωνή της Καρδιάς», την 
πρώτη επίσημη ταινία της Φίνος Φιλμ, 
καθώς και ακόμη δέκα ταινίες, παίζοντας 
ρόλους ζεν πρεμιέ, λόγω της ακαταμάχη-
της γοητείας του.
Το 1955, όταν έχει αρχίσει να μπαίνει σε 
επαγγελματικά πρότυπα ο ελληνικός κι-
νηματογράφος, θα παίξει δίπλα στον Βα-
σίλη Λογοθετίδη στην τολμηρή, για την 
εποχή της, ρομαντική κομεντί του Αλέκου 
Σακελλάριου «Ούτε Γάτα, Ούτε Ζημιά», 
στο ρόλο ενός ερωτοχτυπημένου δανδή, 
ενώ τον επόμενο χρόνο θα ντουμπλάρει 

την επιτυχία του στην έξοχη κωμωδία «Ο 
Ζηλιαρόγατος» και πάλι δίπλα στον Λογο-
θετίδη. Πάντα ως ζεν πρεμιέ, θα παίξει το 
1957 στο συμπαθητικό «Μαρία Πενταγιώ-
τισσα», υποδυόμενος τον ερωτευμένο με 
την νεότατη Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ 
τον επόμενο χρόνο θα μετατραπεί σε γο-
ητευτικό ώριμο «ερωτιάρη» πατέρα, στην 
ταινία «Διακοπές στην Αίγινα» και πάλι 
μαζί με την Αλίκη. Η νέα γενιά ζεν πρεμιέ 
έχει κάνει την εμφάνισή της. Στην Αίγινα 
θα είναι ο Μπάρκουλης, σε άλλες ταινίες 
οι Αλεξανδράκης, Παπαμιχαήλ κλπ.
Τη δεκαετία του '60, η υποκριτική του 
ωριμότητα θα αρχίσει να δείχνει τα σημά-
δια της και στους ρόλους του. Ο τίτλος της 
ταινίας «Ένας Δον Ζουάν για Κλάματα», 
με τον Κωνσταντάρα να είναι πλέον ο με-
σήλικας, που ακόμη το λέει η περδικούλα 
του, τα λέει όλα. Με την έξοχη κωμωδία 
«Η Λίζα και η Άλλη» και την εμβληματι-
κή ρομαντική κομεντί «Η Αλίκη στο Ναυ-
τικό», θα πάρει το ρόλο του πατέρα της 
Βουγιουκλάκη. Έναν χαρακτήρα που θα 
κρατήσει για χρόνια, είτε με την Αλίκη, 
είτε με την Τζένη Καρέζη.
Την Τζένη, που θα την πάει και στο αγα-
πημένο του γήπεδο, «στα Φιλαδέλφεια», 
να δει μαζί του την «ΑΕΚάρα» του και 

παραλίγο να παίξει ξύλο, γιατί η Καρέζη 
δεν είχε καταλάβει ποια ομάδα έπρεπε να 
υποστηρίξει. Άλλωστε, ο Κωνσταντάρας 
έπαιζε και ξύλο για την ΑΕΚ, ενώ είχε πά-
ντα ένα τρανζίστορ στα καμαρίνια για να 
ακούει τα παιχνίδια της. Μερικές φορές 
αργούσε να βγει στη σκηνή για να ακού-
σει τα κατορθώματα του Νεστορίδη ή του 
Παπαϊωάννου, ενώ στον πρώτο του γάμο, 
είχε καθυστερήσει μία ώρα, γιατί άκουγε 
στο ραδιόφωνο αγώνα της Ένωσης!

ΈΝΑ ΚΟΥΡΑΣΜΈΝΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ

Οι καλές ερμηνείες του στο σινεμά ήταν 
πολλές, αν και από ένα σημείο και μετά οι 
αξιολάτρευτες μανιέρες του, που ακολού-
θησαν πιστά ορισμένοι ηθοποιοί της νεό-
τερης γενιάς, θα τον τυποποιήσουν. Ωστό-
σο, αξέχαστες θα μείνουν οι ερμηνείες του 
στις ταινίες «Η Βίλα των Οργίων, «Κάτι 
Κουρασμένα Παλικάρια», «Η Γυναίκα 
μου Τρελάθηκε», «Ο Στρίγκλος που Έγι-
νε Αρνάκι». Ταυτόχρονα, συνέχισε μέχρι 
τα μέσα της δεκαετίας του '60 να παίζει 
τους αξιαγάπητους και εξαίρετους ρόλους 
του «μπαμπά» σε γλυκύτατες κωμωδίες, 
όπως «Τζένη, Τζένη», «Χτυποκάρδια στο 
Θρανίο», «Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια» 

κλπ.
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, θα αντιμετω-
πίσει προβλήματα υγείας από το 1970 και 
συγκεκριμένα από τον διαβήτη, τον οποίο 
δεν πρόσεξε ποτέ. Το 1978 θα έχει ένα 
ελαφρύ εγκεφαλικό, έπειτα από μία δια-
βητική κρίση. Η υγεία του θα βελτιωθεί, 
αλλά ποτέ δεν θα επανέλθει πλήρως. Το 
1981 κι ενώ δεν έχει αποκατασταθεί πλή-
ρως η υγεία του, θα πρωταγωνιστήσει 
στην τελευταία του ταινία «Ο Λαμπρού-
κος Μπαλαντέρ», κάτι που θα τον ανα-
νεώσει ψυχικά, θα ηχογραφήσει και έναν 
δίσκο σε τραγούδια του γιου του Δημήτρη, 
αλλά το 1983 θα τον κτυπήσει ακόμη ένα 
εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο θα του 
στοιχίσει ακριβά. Ο γεμάτος μπρίο ηθο-
ποιός, με τις αδιόρθωτες πλάκες του, ο 
φωνακλάς, αθυρόστομος και με βαρύ 
χέρι - το κεφάλι του Αλέκου Τζανετάκου 
βούιζε μέχρι τέλους - θα καθηλωθεί στο 
κρεβάτι και θα μιλά μόνο με τα μάτια. Τα 
υπέροχα γαλανά μάτια, που έκλεισαν για 
πάντα στις 28 Ιουνίου του 1985, συγκινώ-
ντας το πανελλήνιο για τελευταία φορά. 
Βεβαίως, μας έχουν μείνει οι ταινίες του 
και οι αξέχαστες ερμηνείες του. Αυτό το 
κεφάλαιο δεν θα κλείσει ποτέ…

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο υπουργός της καρδιάς μας
Ωστόσο, το 1965 θα γυρίσει την ταινία της ζωής του, ερμηνεύοντας μοναδικά τον Μαυρογιαλούρο. Πρόκειται 
για την κωμωδία «Υπάρχει και Φιλότιμο», του Σακελλάριου, από τις ελάχιστες του παλιού ελληνικού σινεμά 
που θίγουν το πολιτικό κατεστημένο της χώρας, επικρίνοντας τους πολιτικούς, που ζουν στον κόσμο τους, τους 
κομματάρχες και τα τρωκτικά που βρίσκονταν στα υπουργικά και πολιτικά γραφεία. Ο Κωνσταντάρας, έχοντας 
το φυσικό χάρισμα, θα κάνει μία αξιομνημόνευτη ερμηνεία, θα είναι απόλυτα πειστικός - ειδικά ως πολιτικός 
που ζει τον μύθο του, ενώ καταφέρνει να μη χάσει τον κωμικό χαρακτήρα του ακόμη και όταν συνειδητοποιεί 
ότι είναι ανίκανος να τα βάλει με τα κακώς κείμενα της ελληνικής πολιτικής.
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Το αμερικανικό τελεσίγραφο, που απαιτούσε την 
αποχώρηση του Ιρακινού προέδρου Σαντάμ Χου-
σέιν, εξέπνευσε τα ξημερώματα της 20ης Μαρτί-
ου 2003, αλλά στη Βαγδάτη επικρατούσε σιωπή.

«Πάμε!»: 10.000 χιλιόμετρα πιο μακριά από τον Λευκό 
Οίκο ο Τζορτζ Ου. Μπους έδωσε την εντολή για να ξε-
κινήσει η επιχείρηση εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν και 
αμέσως ένα σύννεφο πυραύλων Κρουζ έπληξε συνοικία 
της ιρακινής πρωτεύουσας.
Στις 05:35 τοπική ώρα ο πόλεμος ξεκίνησε. Κωδικό όνο-
μα: «Ιρακινή Ελευθερία».
Περίπου 150.000 Αμερικανοί και 40.000 Βρετανοί είχαν 
αναπτυχθεί στο Ιράκ για μια επιχείρηση αστραπή, η οποία 
προκάλεσε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές δυτικές 
πρωτεύουσες.
Τρεις εβδομάδες ήταν αρκετές για να καταληφθεί η Βα-
γδάτη, στις 9 Απριλίου. Ένας προληπτικός πόλεμος, τον 
οποίο Αμερικανοί και Βρετανοί δικαιολόγησαν ισχυριζό-
μενοι ότι στο Ιράκ υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφή 
(WMD), βιολογικά, χημικά ή πυρηνικά. Αυτά ποτέ δεν 
βρέθηκαν.
Η ιρακινή αντιαεροπορική άμυνα απάντησε στους πρώ-
τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Σε διά-
στημα μίας ώρας ο ουρανός είχε μετατραπεί σε μια μπάλα 
φωτιάς.
Στην τηλεόραση ο Χουσέιν, με στρατιωτική στολή και 
μαύρο μπερέ, καλεί τους Ιρακινούς «να αντισταθούν 
στους εισβολείς».
Το βράδυ δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί και Βρετανοί 
στρατιώτες εισέρχονται στο Ιράκ από τον νότο, μέσω του 
Κουβέιτ.
Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα οι βομβαρδισμοί είναι 
ανηλεείς, πλήττεται μεταξύ άλλων και το προεδρικό μέ-
γαρο.
Στις 25 Μαρτίου περίπου 4.000 πεζοναύτες φτάνουν την 
πόλη Νασιρίγια, κρίσιμο στάδιο για τον δρόμο προς τη 
Βαγδάτη, που απέχει 370 χιλιόμετρα, διασχίζοντας τον 
ποταμό Ευφράτη έπειτα από σφοδρές μάχες.
Έξι ημέρες αργότερα Αμερικανοί στρατιώτες συγκρούο-
νται με μονάδες της Ιρακινής Ρεπουμπλικανικής Φρου-
ράς κοντά στην ιερή για τους σιίτες πόλη Κερμπάλα.
Καταλαμβάνουν το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης 
στις 4 Απριλίου και στις 7 του ίδιου μήνα φτάνουν ως την 
καρδιά του καθεστώτος, καταλαμβάνοντας τρία προεδρι-
κά μέγαρα.
 
ΤΟ ΚΑΘΈΣΤΩΣ ΚΑΤΑΡΡΈΈΙ

Στις 9 Απριλίου καταρρέει το καθεστώς. Μία εικόνα έχει μεί-
νει στη μνήμη όλων: το γκρέμισμα του τεράστιου αγάλματος 
του Σαντάμ Χουσέιν στο κέντρο της Βαγδάτης.
Αφού αμερικανικό τεθωρακισμένο το τραβάει και το ρίχνει 
από το βάθρο του, δεκάδες Ιρακινοί ποδοπατούν το άγαλμα 
μπροστά στις κάμερες τηλεοράσεων από όλο τον κόσμο.
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ 

συνέκρινε το γεγονός αυτό με «την πτώση του τείχους 
του Βερολίνου». Κάτοικοι της Βαγδάτης διηγούνται ιστο-
ρίες για τον «βασανιστή» Χουσέιν.
 
ΣΚΗΝΈΣ ΧΑΟΥΣ

Η Βαγδάτη βυθίζεται στο χάος. Άνθρωποι λεηλατούν 
υπουργεία, σπίτια αξιωματούχων, παίρνοντας ό,τι βρί-
σκουν. Το εθνικό μουσείο, όπου φυλάσσονταν 7.000 χρό-
νια Ιστορίας, δεν γλίτωσε.
Η Κιρκούκ και η Μοσούλη, πόλεις στο βόρειο Ιράκ, πέ-
φτουν χωρίς μεγάλη αντίσταση στα χέρια των Κούρδων, 
οι οποίοι στη συνέχεια αποσύρονται προς όφελος των 
Αμερικανών. Μετά παραδίδεται η Τικρίτ, 180 χιλιόμετρα 
βόρεια της Βαγδάτη, προπύργιο του Χουσέιν.
Την 1η Μαΐου ο Αμερικανός πρόεδρος κηρύσσει «το τέ-
λος των μαχών», αλλά «ο πόλεμος κατά της τρομοκρατί-
ας» συνεχίζεται.
 
Ο ΣΑΝΤΑΜ ΣΈ ΈΝΑ ΥΠΟΓΈΙΟ

Μέχρι τότε κανείς δεν είχε εντοπίσει τον Σαντάμ Χουσέιν. 
Η Ουάσινγκτον τον επικήρυξε τον Ιούλιο έναντι 25 εκα-
τομμυρίων δολαρίων.
Έπειτα από αναζήτηση εννέα μηνών, ο Χουσέιν που κυ-
βέρνησε επιβάλλοντας τον τρόμο επί 24 χρόνια, συνε-
λήφθη στις 13 Δεκεμβρίου 2003 κρυμμένος στο υπόγειο 
ενός αγροκτήματος κοντά στην Τικρίτ.
«Τον έχουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής 
πολιτικής διοίκησης του Ιράκ, ο Πολ Μπρέμερ.
Σε βίντεο εμφανίζεται ο Χουσέιν με βλοσυρό και κουρα-
σμένο πρόσωπο, έχοντας γενειάδα. Δικάστηκε και κατα-
δικάστηκε και εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού στα τέλη 
του 2006.
 
ΟΠΛΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Στις αρχές Οκτωβρίου 2003 ο Ντέιβιντ Κέι, επικεφαλής 
της αμερικανικής αποστολής έρευνας για όπλα μαζικής 
καταστροφής στο Ιράκ, δηλώνει ότι δεν εντοπίστηκαν 
τέτοιου είδους όπλα.
Οι κατηγορίες περί χειραγώγησης των υπηρεσιών Πλη-
ροφοριών αυξάνονται εναντίον του Μπους και του Βρε-
τανού πρωθυποργού Τόνι Μπλερ.
Και όταν οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκληρώνουν την 
απόσυρσή τους από το Ιράκ, στις 18 Δεκεμβρίου 2011, 
έπειτα από οκτώ χρόνια και εννέα μήνες παρουσίας στη 
χώρα, ο απολογισμός είναι τεράστιος: χρόνια διεθνοτικού 
πολέμου, μάχες στους δρόμους της Φαλούτζα, ωμότητες 
εναντίον κρατουμένων στο Αμπού Γκράιμπ…
Από το 2003 ως το 2011 περισσότεροι από 100.000 άμα-
χοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την οργάνωση Iraq Body 
Count, με τις ΗΠΑ να αναφέρουν σχεδόν 4.500 θανάτους 
στις τάξεις τους.
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Είκοσι χρόνια 
από την εισβολή στο Ιράκ
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