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Ο οικισμός δίπλα
στο φράγμα του Λούρου
Σε απόσταση
μικρότερη των
8 χλμ από τη
Φιλιππιάδα,
στην περιοχή
του Ξηροβουνίου, υπάρχει
μια «μυστική
πόλη». Πρόκειται για τον
παλιό συνοικισμό της
ΔΕΗ, πάνω
από το φράγμα του Λούρου, ο οποίος
σήμερα είναι
ερημωμένος
και περιφραγμένος, αλλά
κάποτε φιλοξενούσε τριάντα οικογένειες μόνιμου και
εποχικού προσωπικού της
επιχείρησης.

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Α

υτή η «μικροπολιτεία»
χτίστηκε δίπλα στον
πρώτο υδροηλεκτρικό
σταθμό που κατασκεύασε η ΔΕΗ, στις αρχές της δεκαετίας του ’50.
Τα σχέδια του οικισμού και την
κατασκευή, έκανε η γαλλική εταιρία ETEP-Omnium Lyonnais,
που υπήρξε ένας από τους παλιότερους κατασκευαστικούς ομίλους της Γαλλίας, με «δράση» σε
ενεργειακές μονάδες, σιδηροδρομικά έργα κ.α.
Ο οικισμός που εκτείνεται 104.000
τ.μ. είναι μια κανονική (και μεγάλη) γειτονιά. Σήμερα, είναι περιφραγμένη και προσβάσιμος είναι
μόνο ο περιμετρικός δρόμος που
οδηγεί στο φράγμα, αλλά και η
μικρή εκκλησία. Ο οικισμός αποτελείται από έξι μικρές οικιστικές
ενότητες, με σπίτια, εντευκτήρια,
κτίσματα ξύλινα ή πέτρινα, πλα-

τεία με συντριβάνι, εστιατόριο
κ.α. Χτίστηκε παράλληλα με την
κατασκευή του φράγματος, από
το 1951.
Αρχικά, οι εργαζόμενοι έμεναν
εκεί δωρεάν και τα παιδιά πή-

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ:
Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

γαιναν σχολείο στη Φιλιππιάδα.
Αργότερα, κατέβαλαν ένα μικρό
ποσό ως αντίτιμο της διαμονής,
ενώ το ίδιο περίπου συνέβη με την
κατανάλωση ρεύματος, που αρχικά ήταν δωρεάν, αργότερα όμως

αφαιρούνταν από τη μισθοδοσία.
Επί χούντας, τοποθετήθηκαν
στρατιωτικά σιλό από τη δεξιά
πλευρά του κεντρικού δρόμου,
ενώ φτιάχτηκε και ένα υποτυπώδες γήπεδο μπάσκετ.

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492
Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr
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είναι μια υπενθύμιση της προσπάθειας εκβιομηχάνισης της μετεμφυλιακής Ελλάδας, αλλά και ενός
μικρού «σαστίσματος» μπροστά
σε έργα τόσο μεγάλου μεγέθους.
Η απαίτηση για εργατικό δυναμικό, για την κατασκευή αλλά και
λειτουργία, κατόπιν, των έργων,
σε συνδυασμό με τα λίγα μέσα,
το υποτυπώδες οδικό δίκτυο του
’50, αλλά και την οικονομική αδυναμία για συχνές μετακινήσεις,
οδήγησαν στην επιλογή της δημιουργίας των «ζώντων κοινωνικών οργανισμών», όπως ήταν οι
οικισμός του Λούρου. Επίσης, η
ανάγκη για εξειδικευμένο πλέον
προσωπικό, που προέκυπτε σταδιακά, επέβαλε αρκετές φορές τη
μετακόμιση ολόκληρης της οικογένειας κοντά στο έργο, το οποίο
δεν ήταν πάντα κοντά σε αστικό
κέντρο.
Οι ανάγκες άλλαξαν, όπως άλλαξαν και τα οργανογράμματα, οι
υποδομές κ.α. Σήμερα, ο οικισμός
της ΔΕΗ στον Λούρο είναι απροσπέλαστος και περιφραγμένος,
ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι της
τοπικής, κοινωνικής (και ενεργει-

Το 1961 η μικρή κοινότητα του
φράγματος, αναγνωρίστηκε ως
οικισμός και προσαρτήθηκε στην
κοινότητα Παντάνασσας και
αργότερα, το 1997, στον Δήμο
Ξηροβουνίου. Ήδη στο μεσοδιάστημα όμως, η ΔΕΗ είχε εγκαταλείψει το παλιό οργανόγραμμα
και ο οικισμός σταδιακά εγκαταλειπόταν, καθώς οι εργαζόμενοι
δεν διέμεναν πλέον μόνιμα εκεί.
Ο οικισμός της ΔΕΗ στον Λούρο

ακής) ιστορίας της Ηπείρου και
της Ελλάδας.

ΠΗΓΈΣ:
Λύτη, Ε. «Οι οικισμοί της ΔΕΗ
στην Ελλάδα», ΕΜΠ 2012
Αρχείο ΔΕΗ
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ΘΕΑΤΡΟ
4 ΙΟΥΛΊΟΥ

Οι «Γαμπροί
της Ευτυχίας»

Ο

ι «Γαμπροί της Ευτυχίας» του Νίκου Τσιφόρου
και του Πολύβιου Βασιλειάδη έρχονται στα
Γιάννενα, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, την
Πέμπτη 4 Ιουλίου, στις 21:30.
Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου και
σε μουσική Φοίβου Δεληβοριά. Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας,
Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου, Παναγιώτης

Κατσώλης, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανάσης Ισιδώρου.
Στο σημείωμα της παράστασης αναφέρεται: «Οι πρώτοι
μεταπολεμικοί συγγραφείς της ελληνικής κωμωδίας
ήταν όλοι ‘παιδιά του πολέμου’. Αγαπούσαν με πάθος τη
ζωή. Το θέατρο ήρθε και ακούμπησε αργότερα σαν μεγάλη παρηγοριά. Το έργο τους μας ακολουθεί μέχρι σήμερα
σε πείσμα της εποχής μας που ντρέπεται για το παρελθόν
της γιατί πολύ απλά, δεν το γνωρίζει. Η ελληνική φαρ-

σοκωμωδία δοξάστηκε και θα μας αποκαλύπτει πάντα
ένα κομμάτι του εαυτού μας που παραφυλάει κρυφογελώντας για να τρομάξει την περιβόητη στις μέρες μας
‘σοβαρότητά’ μας».
Εισιτήριο 20 ευρώ, και 15 ευρώ το μειωμένο (φοιτητικό,
άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και παιδικό από 6 έως 12 ετών).
Προπώληση εισιτηρίων: στο βιβλιοπωλείο «Αναγνώστης»,
στο κιόσκι της κεντρικής πλατείας και στο viva.gr.

30 ΙΟΥΝΊΟΥ

Όρνιθες,
από τη Θεατρική
Συμπαιγνία
Η Θεατρική Συμπαιγνία παρουσιάζει τους
«Όρνιθες» του Αριστοφάνη, στις 21.00 με
ελεύθερη είσοδο στο θέατρο της ΘΕΣΠΙ,
στην πανεπιστημιούπολη, έναντι
φοιτητικής λέσχης.

2 ΙΟΥΛΊΟΥ

Πήτερ Παν
στην ΕΗΜ
Οι «Μαγικές Σβούρες» διασκευάζουν τον Πίτερ
Παν στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, στις 2
Ιουλίου, στις 21.00. Εισιτήριο, 10 ευρώ
στο viva.gr

Ατζέντα|5
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Ο

5 ΙΟΥΛΊΟΥ

«Οιδίπους Τύραννος», η πρεμιέρα
5-6 IΟΥΛΊΟΥ

Νάτη και
η «Βερβερίτσα»

Η

αθηναϊκή «Βερβερίτσα» ξεκινάει
περιοδεία και έρχεται στα Γιάννενα στις 5 και 6 Ιουλίου, στις 21:00,
στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ.
Πρόκειται για μια παράσταση-φαρσοκωμωδία σε κείμενο και σκηνοθεσία του Νίκου Μουτσινά με συμπρωταγωνίστρια τη
Μαρία Σολωμού και τη Ματίνα Νικολάου.
Η υπόθεση: Μια βερβερίτσα (μικρό θηλαστικό της οικογένειας των σκίουρων»
γίνεται η αιτία για μία σειρά αστείων και
τρομακτικών γεγονότων που συμβαίνουν
στον Μενέλαο Φονιά (Νίκο Μουτσινά) και
στη γυναίκα του Άννα-Μαρίζα Φονιά (Μαρία Σολωμού). Το ζευγάρι, μετά από πολλές
συνεδρίες σε σύμβουλο γάμου, αποφασίζει
να πάει στα γενέθλια της αδελφής του Μενέλαου και χάνεται σε ένα δάσος…
Προπώληση εισιτηρίων εδώ.

«Οιδίποδας Τύραννος» του
Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του
Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη θα
κάνει πρεμιέρα στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, στις 5 Ιουλίου (21.30).
Είναι η φετινή μεγάλη συμπαραγωγή
του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων με τα «Αθηναϊκά Θέατρα».
Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο
Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιουλίου, για να συνεχίσει αμέσως
μετά σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Λιγνάδης
στο ρόλο του Οιδίποδα και η Αμαλία
Μουτούση στο ρόλο της Ιοκάστης. Στη
σκηνή μαζί τους ο Νίκος Χατζόπουλος
(Κρέων), ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης
(Τειρεσίας), ο Γιώργος Ζιόβας (Άγγελος),
ο Γιώργος Ψυχογιός (Θεράπων), ο Νικόλας Χανακούλας (Εξάγγελος) κι ένας
χορός 10 επιπλέον ηθοποιών και μουσικών:
Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Γεωργαλάς, Δημήτρης Καραβιώτης, Κώστας
Κοράκης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Δημήτρης Μαύρος, Βασίλης Παπαδημητρίου,
Γιάννης Πολιτάκης, Γιωργής Τσουρής,
Βαγγέλης Ψωμάς.
Αγορά εισιτηρίων: Viva.gr, Κιόσκι Κεντρικής Πλατείας (Ώρες: 12.00 – 15.00
και 19.00 – 21.30). Πληροφορίες: Γραφεία
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Παπάζογλου 5 –
Αρχοντικό Πυρσινέλλα, τηλ: 2651025670,
ώρες γραφείου).

6|Ατζέντα
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ΣΙΝΕΜΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
1 ΙΟΥΛΊΟΥ

ΒΑΓΓΈΛΗΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΧΤΣΉΣ+ΚΏΣΤΑΣ
ΚΩΣΤΑΔΉΜΑΣ
Ο Βαγγέλης Μπουλουχτσής
παρουσιάζει τα «projects» μαζί
με τον Κώστα Κωσταδήμα τη
Δευτέρα 1 Ιουλίου στην αυλή
του Θυμωμένου Πορτραίτου
(Καποδιστρίου 20), 21.00,
είσοδος 2 ευρώ.
3 ΙΟΥΛΊΟΥ

ΔΕ LUCKIES ΣΤΟ
ELLOPIA HOTEL

3 ΙΟΥΛΊΟΥ

«Φρανκεστάιν Τζούνιορ»
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Υ

παίθρια προβολή της θρυλικής σατιρικής κωμωδίας «Φρανκενστάιν
Τζούνιορ» (Young Frankenstein)
διοργανώνει το Πολιτιτικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) στις 3 Ιουλίου, στις
21:30, στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, στο Ιτς Καλέ.
Η υπόθεση: Ο δρ Φρέντερικ Φρανκενστάιν,
εγγονός του Βίκτωρ Φρανκενστάιν και καθηγητής σε κολέγιο ιατρικής, ειδοποιείται
πως έχει κληρονομήσει την οικογενειακή κατοικία των προγόνων του, το κάστρο
Φρανκενστάιν στην Τρανσυλβανία. Αποφασίζει να ταξιδέψει μέχρι εκεί και μια νύχτα,
ακολουθώντας τη μουσική ενός βιολιού
ανακαλύπτει στο κάστρο το εργαστήριο και

την προσωπική βιβλιοθήκη του παππού
του. Στη βιβλιοθήκη βρίσκει ένα χειρόγραφο
που εξηγεί πώς ο Βίκτωρ δημιούργησε το
τέρας του Φρανκενσταίν. Ο Φρέντερικ διαβάζει το βιβλίο και αποφασίζει να φτιάξει το
δικό του δημιούργημα με τις επιπτώσεις να
είναι περισσότερο κωμικές παρά τρομακτικές…
Η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή του
Μελ Μπρουκς και παίζουν: Τζιν Γουάιλντερ,
Μάρτι Φέλντμαν, Πίτερ Μπόιλ, Μάντλιν Καν.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό (πρόσβαση και από τη νότια πύλη του Ιτς Καλέ).
Για περισσότερες πληροφορίες, στο Μουσείο στο τηλ: 2651064065 (καθημερινά,
εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

Οι Δε Luckies παίζουν στις 3
Ιουλίου στο Ellopia Hotel, Στ.
Μπαλτογιάννη 12, Γιάννενα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1-19 ΙΟΥΛΊΟΥ

Μια «προεκλογική» έκθεση
στο Λαογραφικό Μουσείο
ΈΚΘΕΣΗ με θέμα: «Ενθυμήσεις από προεκλογικές περιόδους των
περασμένων σαράντα ετών» από τα Αρχεία του Iδρύματος Μελετών
Ιονίου και Αδριατικού Χώρου (ΙMIAX) και το φωτογραφικό αρχείο
του Κωνσταντίνου Κωστούλα διοργανώνει το ΙΜΙΑΧ. Η έκθεση θα
φιλοξενηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο «Κώστας Φρόντζος» (στην
οδό Μιχαήλ Αγγέλου 42) από 1 έως 19 Ιουλίου.
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 14:00, Δευτέρα και Τετάρτη και απόγευμα 17:30 - 20:00.

Μουσική|7
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

IT TAKES A MILLION TO HOLD US BACK, PUBLIC ENEMY

Οι προφήτες
της οργής,
εν έτει 1988
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

ο σωτήριο έτος 1988, στις 28 Ιουνίου, η
γλωσσού κολεκτίβα των Public Enemy
έβγαλε το δεύτερο άλμπουμ της, το οποίο
ήταν κυριολεκτικό: «It Takes A Nation Of
Millions To Hold Us Back».
Είχανε δίκιο. Η ορμή της μπάντας που βγήκε στο
δίσκο, ήταν κατακλυσμιαία, σε βαθμό το άλμπουμ
να θεωρείται ισάξιο σε ύφος με τα Live at the
Apollo του Τζέιμς Μπράουν και το What’s going on
του Μάρβιν Γκέι.
Οι Public Enemy όμως δεν γράφανε ούτε για ιδρωμένα κορμιά, ούτε για κοινωνικοπολιτικές αναζητήσεις. Φτύνανε ρίμες για εξεγέρσεις, που περνούσανε πάνω σε μουσικές οι οποίες βγαίνανε από τις
πιο «βιομηχανικές» και αλλόκοτες στιγμές του Τζον
Κολτρεϊν. Την ίδια ώρα, η πολιτική κληρονομία
των Μαύρων Πανθήρων συναντούσε τα ‘80s και τα

έχωνε στο ρατσισμό και την κοινωνική ανισότητα,
το φυλετισμό και την εξουσία, με καταιγιστικούς
ρυθμούς.
Οι βασικοί άξονες, οι αφοί Σόκλι, ο Chuck D και ο
Flavor Flav, συν τον Vietnam Σάντλερ, ανασύστησαν μια από τις βασικές απαιτήσεις της μουσικής:
Να είναι ρηξιακή και «επικίνδυνη», με κομμάτια
όπως τα σχετικά «εύκολα» Don’t believe the Hype
(χρήσιμη συμβουλή στην εποχή των fake και γενικώς, άχρηστων news), Bring the Noise που έγραψαν μαζί με τον «πατριάρχη» Τζωρτζ Κλίντον και
έπαιξαν αργότερα και οι Anthrax, αλλά και τα πιο
«ψαγμένα»: Rebel without a pause, Countdown
to Armageddon, Party for your right to fight (που
μετά το ψιλοπεριέλαβαν και οι Beastie Boys) και
τέλος, το τραγούδι- πρόλογο μιας μπάντας που
αναμένεται πώς και πώς το φετινό συναυλιακό
καλοκαίρι στην Αθήνα: Prophets of Rage. Στις 27
Αυγούστου, ο Chuck D θα πει μαζί με το υπόλοιπο

παρεάκι και το ομώνυμο, και το Bring the Noise,
αλλά και το Welcome to the Terrordrome.
To «It takes a million…» δεν είναι απλά ένα άλμπουμ αναφοράς για την παγκόσμια μουσική, ούτε
καν το μόνο εκρηκτικό που έβγαλε η κορυφαία χιπ
χιπ μπάντα που πάτησε πόδι στον πλανήτη. Ήταν
μια υπενθύμιση ότι η μουσική και η τέχνη γενικότερα, είναι πιο γοητευτικές, όταν γίνονται επικίνδυνες…

8|Σινεμά
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Μέριλ Στριπ:
Η βασίλισσα
του Χόλιγουντ
ΑΝ ΨΆΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Δρομολόγια
αστικών
λεωφορείων

ι ασύγκριτες υποκριτικές
της ικανότητες και η δημόσια συμπεριφορά της,
την έχουν καταστήσει
σύμβολο της φιλελεύθερης Αμερικής: η σπουδαία ηθοποιός Μέριλ Στριπ έγινε 70 ετών.
Στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «The Post» η Μέριλ Στριπ
υποδύεται τη «μεγάλη κυρία του
αμερικανικού Τύπου» την εκδότρια της «Washington Post»,
Κάθριν Γκράχαμ. Σε μία κεντρική
σκηνή της ταινίας πρέπει να αποφασίσει αν η εφημερίδα της θα
αποκαλύψει το περιεχόμενο των
«Pentagon Papers» τα οποία περιγράφουν την κρυμμένη εικόνα
του πολέμου του Βιετνάμ και τις
τακτικές μαζικής παραπληροφόρησης και συγκάλυψης εγκλημάτων αμερικανικών κυβερνήσεων.
Είναι μετά τα μεσάνυχτα και η
Κάθριν Γκράχαμ έχει ήδη αποσυρθεί στην κρεβατοκάμαρά της.
Καθώς βγαίνει για να συζητήσει
με τους συμβούλους και τους συντάκτες της εφημερίδας, φορά
ένα καφτάνι σε χρώμα μπεζ με
κεντημένο χρυσό.
Ενώ οι άνδρες της μιλούν απ’
όλες τις πλευρές, το πρόσωπο της
δείχνει την έκφραση μιας γυναίκας που βρίσκεται μεταξύ κόπωσης και πανικού. Παρόλα αυτά,
η φωνή της παραμένει απαλή,
η στάση της αξιοπρεπής. Τελικά
αποφασίζει: «Πάμε. Εκτυπώνουμε».
Στο τέλος, όπως πάντα συμβαίνει
με τη Μέριλ Στριπ, διατηρείται
η ισορροπία, η ψυχραιμία και το
πάθος και από αυτή την ισορροπία των δυνάμεων αναδύεται το
θαύμα της κινηματογραφικής
παρουσίας, της υποκριτικής γενικά: μια φιγούρα, ένας άνθρωπος.
Η Μέριλ Στριπ στην τηλεταινία
«Angels in America» εμφανίζεται ως ραβίνος με λευκή γενειάδα, στην ταινία «Doubt» είναι η
αδελφή Αλοΐσιους, καλόγρια που
διευθύνει καθολικό σχολείο στο
Μπρονξ. Είναι η ίδια που υποδύεται τη Μάργκαρετ Θάτσερ
στην ταινία «The Iron Lady» και
που τραγουδάει τις επιτυχίες τον
ABBA στο «Mamma Mia!», αλλά
γίνεται επίσης η Φλόρενς Φόστερ
Τζένκινς η πιο φάλτσα σοπράνο

Χρήσιμα
τηλέφωνα

που έχει γνωρίσει ποτέ η μουσική
σκηνή για τις ανάγκες της ταινίας
«Florence Foster Jenkins».
Έχει ερμηνεύσει τον ρόλο της
νοικοκυράς, συζύγου και μητέρας δύο παιδιών στην Αϊόβα, που
γνωρίζει και ερωτεύεται έναν φωτογράφο (Κλιντ Ίστγουντ) στην
ταινία «The Bridges of Madison
County» και στο φιλμ «Out of
Africa» συμπρωταγωνιστεί με τον
Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως συγγραφέας από τη Δανία που ζει στην
αποικιακή Κένυα. Και είναι πάντα και παντού.
Πολλά έχουν γραφτεί για την τεχνική, την αύρα, την ιδιοφυΐα
του χαμαιλέοντα. Ένας διάσημος
Αμερικανός κριτικός βρήκε τον
τρόπο ερμηνείας της τρομακτικό,
ένας άλλος υποστήριξε ότι έδωσε
ακόμη και στον πιο πεζό ρόλο άγγιγμα μυστηρίου.
Η Μέριλ Στριπ έχει μοιραστεί
κάποια από τα μυστικά της επιτυχίας της, της αρέσει να παρακολουθεί ταινίες, πηγαίνει στα
γυρίσματα με συγκεκριμένες ιδέες για την εμφάνιση και τα ρούχα
των χαρακτήρων της και ετοιμάζεται για τους ρόλους της παρακολουθώντας τους ανθρώπους
στην καθημερινότητά τους, στον
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δρόμο, στον υπόγειο.
Όταν είδε τον Ρόμπερτ ντε Νίρο
στο «Taxi Driver», σκέφτηκε:
«Αυτό θέλω να γίνω». Και όταν
η Μπέτι Ντέιβις της έγραψε μια
επιστολή μετά από το Όσκαρ που
κέρδισε για το «Kramer against
Kramer», στην οποία την όριζε
ως διάδοχό της, ήξερε ότι τα είχε
καταφέρει.
Τα τελευταία χρόνια η Μέριλ
Στριπ έγινε σύμβολο της φιλελεύθερης, κοσμοπολίτικης Αμερικής
μέσω των δημόσιων εμφανίσεών
της καθώς και των ρόλων της
στις ταινίες, όπως ο Τζον Γουέιν
ήταν σύμβολο της μεταπολεμικής
συντηρητικής Αμερικής. Στήριξε
τον αγώνα της Χίλαρι Κλίντον για
τον Λευκό Οίκο, διασταύρωσε τα
ξίφη της με τον Ντόναλντ Τραμπ
και επέκρινε την κυριαρχία ανδρών κριτικών ταινιών κινηματογράφου που βαθμολογούν τις
ταινίες. Το Χόλιγουντ απέκτησε
τη βασίλισσά του.
Ίσως αυτό είναι το μυστήριο της:
ότι τα πάντα για εκείνη είναι τόσο
εύκολα. Είναι πολίτης ηθοποιός,
όπως υπάρχουν πολίτες στρατιώτες, μία δημοκράτης ηθοποιός.
Απλά η σημαντικότερη απ΄ όλες.
Πηγή: FAZ
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Τι καιρό
θα κάνει σήμερα
στα Γιάννενα

