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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Ιωάννης Λαμπρίδης και οι έρευ-
νές του, είναι από τις βασικές ανα-
φορές για όποιον-α θέλει να μιλή-
σει για τα παλιότερα Γιάννενα και 

την ιστορία τους.
Το όνομα του γιατρού και λόγιου από τα 
Άνω Πεδινά του Ζαγορίου, έχει ένας από 
τους παλιότερους δρόμους της πόλης, η 
οδός Λαμπρίδη, στην περιοχή της Λού-
τσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σημερινό 
της όνομα «Ιωάννη Λαμπρίδη», το πήρε το 
1959. Και πριν ωστόσο, ονομαζόταν «Λα-
μπρίδου».
Ο Λαμπρίδης γεννήθηκε το 1839 στα (τότε) 
Άνω Σουδενά. Το 1854 τελείωσε το ελληνι-
κό σχολείο και πήγε στην Αθήνα, με σκο-
πό να μπει στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική 
Σχολή. Αποφοίτησε το 1856 και σπούδασε 

στην Ιατρική Αθηνών, όπου εκπόνησε και 
το διδακτορικό του.
Στη συνέχεια, άσκησε την ιατρική στο Πα-
ζαρτζίκ της Βουλγαρίας. Εκεί, δίδαξε και 
ιστορία στην Ελληνική Σχολή. Το 1868 
επέστρεψε στα Γιάννενα, διαμένοντας στο 
μεταξύ για τρία χρόνια στη Γερμανία. 
Παράλληλα με την ιατρική, ο Λαμπρίδης 
συγκέντρωσε μεγάλο όγκο ιστορικού και 
λαογραφικού υλικού, δημοσιεύοντας τις 
έρευνές του σε έντυπα της εποχής.
Ο Λαμπρίδης πέθανε το 1891 στο Δρομο-
καΐτειο, στην Αθήνα. Ογδόντα χρόνια μετά, 
το 1971, η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελε-
τών κατέταξε τα έργα του και τα παρέδωσε 
στο κοινό.
«Για τον προικισμένο με νοημοσύνη Κώ-
στα Φρόντζο, εν ολίγοις λόγοις, τα Ηπει-
ρωτικά Μελετήματα του αμιγούς Ιωάννη 
Λαμπρίδη δεν είναι παρά Ιστορία και Αν-

θρωπογεωγραφία» γράφει σχετικά ο Μιχά-
λης Αράπογλου.
Η υπόστασή του όμως στην ιστορία των 
Ιωαννίνων και η επίδρασή του, ήταν κατά 
καιρούς καθολική. Ο Λαμπρίδης δεν ήταν 
απλά ο πολυπράγμων γιατρός και ο «αν-
θρωπογεωγράφος» που περιέγραφε τον 
τόπο του και τους ανθρώπους του.  Ασχο-
λούνταν σχεδόν με όλες τις δραστηριό-
τητες στην πόλη και ήταν επιδραστικός, 
μέσω των άρθρων του. Κάπου στα 1870, 
με άρθρο του στην εφημερίδα «Γιάνγια», ο 
Λαμπρίδης εκθειάζει τη μπύρα, που είναι 
και τοπικό προϊόν τότε, έναντι της «διε-
στραμμένης ρακής».
Ο Λαμπρίδης είχε επίσης ευεργετήσει τη 
Ριζάρειο, όπως επίσης είχε διαθέσει κατα-
πίστευμα για να σπουδάζουν φοιτητές από 
τα Γιάννενα.
Πηγές: iZagori, Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών

Ένας δρόμος με σχεδόν όλη 
την ιστορία της πόλης

Η υπόστασή του 
στην ιστορία των 
Ιωαννίνων και 
η επίδρασή του, 
ήταν κατά και-
ρούς καθολική. 
Ο Λαμπρίδης 
δεν ήταν απλά 
ο πολυπράγμων 
γιατρός και ο 
«ανθρωπογε-
ωγράφος» που 
περιέγραφε τον 
τόπο του και 
τους ανθρώπους 
του.  Ασχολού-
νταν σχεδόν με 
όλες τις δραστη-
ριότητες στην 
πόλη και ήταν 
επιδραστικός, 
μέσω των άρ-
θρων του. 
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«…ΛΈΜΈ ΑΠΛΑ, 
ΛΟΓΙΚΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ»
Ο Τύπος είχε μια μακρά συνομιλία με τους Taburo Bota, τη χιπ 

χοπ μπάντα από τα Γιάννενα που, όπως διαπιστώσαμε ιδίοις ωσί, 
λέει πολλά (λογικό) και κανονικά πράγματα πάνω σε τρομερά συ-
νήθως μπιτς, αλλά και χωρίς αυτά. Σημειωτέον, μιλάνε συλλογικά 
στη συνέντευξη γι αυτό δεν υπάρχουν και ξεχωριστά ονόματα.
Από το 10ο Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο, μέχρι το support στους 

Prophets of Rage, τα λένε, εδώ:

TABURO 
BOTA
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[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ]

Για πάμε στο παρελθόν. 
Από πού ήρθαν οι Taburo 
bota;
-Όλο το συγκρότημα είναι μια 
παρέα, η οποία ξεκίνησε από τα 
σχολικά χρόνια στο 10 γυμνάσιο 
και 3ο λύκειο όπου ήμασταν 
συμμαθητές κάποιοι από εμάς.  
Μιλάμε για την περίοδο 2001-
2003 που κάτι γινόταν με το χιπ 
χοπ στις ηλικίες των 15 χρονών 
πχ 
-Τα Γιάννενα ήτανε μια πόλη 
πάρα πολύ ενεργή εκείνα τα 
χρόνια στην underground σκη-
νή. Γίνονταν πραγματάκια όλων 
των ειδών, live, μαζώξεις, παρ-
τάκια. Φουλ diy εννοείται, σε 
υπόγεια με σκόνη και αράχνη… 
Η πρώτη ηχογράφηση που έγινε 
ποτέ, ήταν σε τριήμερη εκδρομή 
στην Αθήνα, σε δημοσιογραφικό 
κασετοφωνάκι, από ένα συγκρό-
τημα που λεγόταν σκιες. Μη φα-
νταστείς ούτε στίχο, ούτε ομοι-
οκαταληξία, ούτε ρυθμό. Αλλά 
αυτή ήταν η πρώτη επαφή, σε 
ένα κομοδινάκι, με ένα πολύ μι-
κρό μικρόφωνο. Που ποτέ δεν 
την ακούσαμε, παρεμπιπτόντως. 
Σημειώνουμε ότι τότε δεν υπήρ-
χαν οι Taburo Bota. Υπήρχε crew 
graffiti, υπήρχαν οι Crusaders και 
μετέπειτα «Κρουσάδα» και ένα cd, 
ο «Ανείπωτος λόγος». Το πρώτο 
live έγινε 23 ή 24 Οκτωβρίου στο 

PAL, σε συναυλία κατά βομβαρδι-
σμών, ακόμα Κρουσάδα τότε. 
-Τότε γνώρισα τα παιδιά μέσω 
του Ράφα, μου άρεσε ο στίχος και 
ψηφθήκαμε να κάνουμε πρόβα. 
Και κάναμε. Τα παιδιά στο ραπ, 
μπασίστας, ντράμερ, κιθάρα και 
κάπως έτσι άρχισε να δένει το 
πράγμα. Μέχρι να φύγουμε φοι-
τητές λοιπόν, ήμασταν συγκρό-
τημα κανονικό. Αλλά δεν ήμα-
σταν ακόμα έτοιμοι, ήμασταν 
κάπως δυσκίνητοι, δεν ξέρω 
πώς να το πω. Χωριστήκαμε και 
προσπαθήσαμε να δένουμε άλλα 
όργανα στον υπολογιστή.
-Το αγαπάγαμε όλο το θέμα, 
αλλά δεν είχαμε προσδιορίσει 
πώς ακριβώς γίνεται όλο αυτό. 
Δεν είχαμε ακριβώς καταλάβει 
όλη τη δομή. Είχαμε όμως τις 
προσλαμβάνουσες από διάφο-
ρα πράγματα και μουσικές που 
ακούγαμε και θέλαμε να πάμε 
λίγο παραπάνω. Έγινε λοιπόν 
ένας περίεργος πειραματισμός, 
που βγήκε σε πάρα πολύ ωραία 
κομμάτια στο στούντιο.
- Ήμασταν εμείς, περνάγαμε 
ωραία και ό,τι έβγαινε. Το μικρό-
βιο είχε μπει βέβαια και γράφα-
με συνέχεια, ανεξάρτητα αν τα 
παιδιά είχανε ραπς και τα παιδιά 
επίσης να γράφουνε φουλ και 
να σου λένε «α, δεν μου αρέσει 
αυτό το μπιτ, κάνε κάτι άλλο». 
Κάπως έτσι όμως αρχίσαμε να τα 
συγκεντρώνουμε όλα και βγήκε 
το πρώτο cd που μας «σύστησε» 

παραέξω. 
-Μετά ήρθε το «Το τώρα κρατά-
ει για πάντα». Ακόμα μαθαίναμε 
κάποια πράγματα, αλλά μπορού-
σαμε να βγούμε σε ένα stage και 
να παίξουμε. Θυμάμαι πολλά 
live τότε, στους Μελιγγούς, στα 
Γιάννενα, (επίσης στο Box με 
Άγνωστο Χειμώνα, Ταφ Λάθος) 
όπου είχαμε μισό-μισό σετ. Μισό 
κιθάρα-μπάσο-ντραμς, μισό να 
το πω dj set.
Παράλληλα γίνεται και η έκρηξη 
στο συγκεκριμένο μουσικό χώρο;
-Θα έλεγα ότι τότε αρχίζει να κα-
ταλαβαίνει ο κόσμος ότι πρόκει-
ται για αξιόλογη μουσική. Πριν 
ο κόσμος θεωρούσε ότι υπάρχει 
μια παιδικότητα στο ραπ…
-…μια υποκουλτούρα. Δεν υπήρ-
χε ουσιαστικά εμπορικότητα…

Αυτό δεν άρχισε να το 
αποκτάει ο χώρος τότε;
Ίσως ναι. Εμείς, όντας στα Γιάν-
νενα δεν μπορούσαμε να το αντι-
ληφθούμε ακριβώς αυτό. Ξανα-
λέω όμως ότι από το 2000 ως το 
2005 πχ στα Γιάννενα υπήρχαν 
συγκροτήματα, γκραφιτάδες, 
break-dancers, γίνονταν φεστι-
βάλ. Ήταν κάπως… αόρατος κό-
σμος όμως. Στην Αθήνα, αυτό γι-
νόταν και μια δεκαετία πιο πριν 
ακόμα.
-Ακόμα και σήμερα είναι έντονη 
η διαφορά. Η σκηνή στην Αθή-
να είναι ένα τεράστιο πράγμα με 
εσωτερική επικοινωνία. Εκτός 

Θεσσαλονίκης-Αθήνας δεν υφί-
σταται τόσο.
Ακόμα και τώρα στην Αθήνα 
όμως, μπορείς να πετύχεις εκτός 
από τους σταρ του χώρου, ένα 
diy live όπου γίνεται χαμός μέχρι 
το πρωί…
Ναι, γιατί έχει οργανωθεί αυτό το 
πράγμα, γίνονται πειραματισμοί, 
ανοίγει το κοινό…

Για πάμε πίσω στην ιστο-
ρία μας. Φτιάξατε και ήχο 
εκτός από στίχο…
-…αρχίσαμε λοιπόν να το παίρ-
νουμε πιο στα σοβαρά, όχι ότι τα 
‘χουμε καταφέρει (γέλια), αλλά 
προσπαθούμε να το κάνουμε 
μόνοι μας, όσο καλύτερα γίνε-
ται. Συνεργαζόμαστε και με άλλο 
κόσμο εννοείται και έχουμε ζη-
τήσει βοήθεια, αλλά η διαδικα-
σία της ηχογράφησης για εμάς 
είναι κάτι πολύ δύσκολο. Στο 
«Σπίρτα σε πυρομανή», έχουνε 
ηχογραφηθεί κουπλέ σε ντουλά-
πα στην Πάρο, σε σπίτια στο Κά-
στρο κ.λπ. και μετά, αυτά πρέπει 
να μιξαριστούν και να περάσουν 
μάστερ, διαδικασία που σχεδόν… 
δεν γίνεται.
- Δεν έχουμε γράψει ποτέ σε 
στούντιο
- Έχουμε συζητήσει αρκετές φο-
ρές να μπούμε σε στούντιο, αλλά 
βασικά προσπαθούμε να ανα-
βαθμίσουμε το δικό μας εξοπλι-
σμό και να βρούμε ένα μοντέλο 
που δουλεύει για εμάς.

Αλήθεια λέτε; Το Σπίρτα 
σε πυρομανή είναι πολύ 
παραπάνω από αξιοπρε-
πές ως παραγωγή πά-
ντως…
- Στο προηγούμενο, την παραγω-
γή έκανε ο Cisko kid. Τώρα, σε 
κάποια κομμάτια έκανε ο Αστέ-
ρης Παρταλιός και εμείς. Αλλά 
οι μίξεις είναι όλες από εμάς και 
τώρα προσπαθούμε να κάνουμε 
και το μάστερινγκ. Σε κάθε κομ-
μάτι, δεν παίζει ρόλο ο «τέλειος 
ήχος» μόνο, αλλά και να βγάζει 
τη διάθεσή μας όπως πρέπει.  
Έχουμε και μια μεγάλη κουβέ-
ντα, πώς είναι το κομμάτι όταν 
το γράφουμε και πώς όταν προ-
σπαθούμε να το εμπλουτίσουμε 
και χάνει λίγη από τη μαγεία του. 

Πάμε στο τώρα: έχετε ένα 
δίσκο που σας έχει καθο-
ρίσει περισσότερο, έχει 
μεγαλώσει το κοινό σας 
κ.λπ. Από όταν ξεκινήσα-
τε μέχρι τώρα, έχει αλλά-
ξει κάτι;
- Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει 
κάτι. Η μεγαλύτερη διαφορά εί-
ναι στα live, ειδικά το καλοκαί-
ρι που πέρασε, που νιώσαμε ότι 
όντως, κάτι αλλάζει. Υπάρχει 
κόσμος που του αρέσει αυτό που 
κάνουμε.
- …και μιλάμε για τα καθαρά 
τεχνικά ζητήματα, πώς κάνεις 
το τσεκ, τι θες να ακούσεις από 
σένα, πώς λειτουργείς σαν ομά-
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δα για να βγει κάτι καλό, να το 
γουστάρουμε εμείς και ο κόσμος. 
Παλιότερα, όταν ο ήχος π.χ. δεν 
ήταν τόσο καλός, χαιρόσουνα με 
αυτό που έκανες «πιο αθώα». 
Τώρα κρατάς αυτή την αθωό-
τητα, αλλά έχεις κατακτήσει την 
αίσθηση ότι κάνεις κάτι παραπά-
νω.
- Πήγαμε στις Αναιρέσεις, στο 
Αντιρατσιστικό, μετά ήρθε το 
live με τους Prophets of Rage, 
στα Γιάννενα το diy φεστιβάλ 
που κάνουμε. Ήταν λίγο αποκά-
λυψη για εμάς…
- Επίσης να πω ότι ουσιαστικά 
δεν έχουμε κάνει live σαν Taburo 
Bota μόνοι μας. Πάντα παίζουμε 
μαζί με άλλους. Κάποια στιγμή 
θέλουμε να γίνει.
- Η μουσική είναι μεγάλο κομμάτι 
της ζωής μας, αλλά και ο καθένας 
έχει τη ζωή του. Είναι δύσκολο 
να ανταποκριθείς σε κάτι όπως 
θέλεις και μπορείς. Εγώ είμαι  
χαρούμενος που μπορούμε να το 
κάνουμε έτσι και πάει όπως πάει. 

Πέστε λίγο για το φε-
στιβάλ που κάνετε στα 
Γιάννενα
-Είναι άλλη μια προσπάθεια της 
ευρύτερης παρέας, δεν είναι μόνο 
οι Taburo Bota που το κάνουν. 
Πέρυσι ήταν 10-12 άτομα, φέτος 
έγιναν 20 και θέλουμε να συνεχί-
σει να μεγαλώνει. Είναι κάλεσμα 
αυτό, γίνεται για ωραίο σκοπό.

…και πέστε μου λίγο για 
τον σκοπό
-Φέτος ήταν προδηλωμένος, η 
συνεισφορά στα δικαστικά έξοδα 
της πολιτικής αγωγής της οικο-
γένειας Φύσσα στη δίκη της ΧΑ. 
Έτσι όπως πάει η κατάσταση και 
του χρόνου μπορεί να υπάρχει.
-…και γενικά, όπως μπορούμε 
να στηρίξουμε ο,τιδήποτε θεω-
ρούμε ότι θα βοηθήσει, θα έχει 
κάποιο νόημα. Ξαναλέω όμως 
ότι πίσω από το φεστιβάλ δεν 
είναι οι Taburo Bota, είναι φίλοι, 
παρέα, άτομα που ενδιαφέρο-
νται και το κάλεσμα συμμετοχής 
είναι ανοιχτό. 
Σας έχει αγγίξει η «πολι-
τική ορθότητα» σε αυτά 
που γράφετε και λέτε;
- Δεν μπαίνουμε σε αυτές τις δια-
δικασίες όταν γράφουμε. Το ραπ 
είναι μια δήλωση που προκύπτει 
από τον εσωτερικό σου κόσμο 
και τις προσλαμβάνουσες. Το ό,τι 
αυτή η δήλωση έχει κοινωνικά, 
πολιτιστικά, πολιτικά χαρακτη-

ριστικά, ισχύει προφανώς.
- Πολύς κόσμος προσπαθεί να 
σε προσδιορίσει ότι είσαι εκείνο 
ή το άλλο. Αισθάνομαι ότι λέμε 
απλά, λογικά πράγματα που κα-
θόμαστε και τα συζητάμε μεταξύ 
μας. 

Βρήκατε πιο ανοιχτά 
αυτιά στον κόσμο με το 
στίχο που έχουν οι «Γυ-
ναικάρες» πχ;
- Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει 
μια θεματολογία που δεν είχε θι-
χθεί έντονα. Νομίζω ότι υπάρχει 
άλλο ένα κομμάτι, από τη Sara, 
το «Να σπάσει η σιωπή». 
-Εγώ δεν δέχομαι την πολιτική 
ορθότητα όταν λες πράγματα λο-
γικά, ιδιαίτερα σε μια συνθήκη 
που δεν μιλάει και πολύς κόσμος 
γι αυτό, χωρίς να υπεισέρχομαι 
στο πόσο αντικειμενικοποιείται 
το φύλο στη μουσική κ.λπ. 
- Πάντως η κοινωνική δήλωση 
και η ζύμωση υπήρχε από πα-
λιά σε πολλά είδη, στο funk, στη 
reggae, η rock… 
- Υπάρχει και ένα ιστορικό στοι-
χείο στο κομμάτι, εκτός από το 
ό,τι είναι σε πρώτο πρόσωπο, 
που αφορά μεγάλα κοινωνικά 
ζητήματα. Δεν ξέρω πόσο εύ-
κολα μπορεί να τα πει όλα αυτά, 
ένα άλλο μουσικό είδος.
- Εγώ διαφωνώ λίγο. Η reggae 
έχει πει πολλά πράγματα, το 
punk επίσης. 
Η εμφάνιση με τους Prophets of 

Rage πώς προέκυψε και τι έγινε 
εκεί;
-Το ζήσαμε στον πραγματικό του 
χρόνο και χώρο, όσο πιο όμορφα 
μπορούσαμε. Εκείνη την ώρα 
δεν το συνειδητοποιείς ακριβώς. 
- …και ακόμα δηλαδή δεν το συ-
νειδητοποιούμε…
- Ένα παρά πολύ σημαντικό 
πράγμα αυτής της κουλτού-
ρας, είναι το respect. Εγώ και 
οποιοσδήποτε «εγώ» που κάνει 
τώρα ραπ, δεν θα ήμασταν εδώ 
αν δεν υπήρχαν οι Public Enemy, 
οι Run DMC, οι Beastie Boys, ο 
LL Cool J, οι Wu Tang Clan και 
άλλα πόσα ελληνικά και μη συ-
γκροτήματα.  Είναι λοιπόν τιμή 
και… ακραία όμορφο.
- Σε εκτιμάει κόσμος που δεν σε 
έχει ακούσει μέχρι τότε. Επίσης 
σε ακούει και ο Chuck D που 
έβαλε τις «Γυναικάρες» σε μια 
εκπομπή που κάνει. 
-Επίσης ήταν το πρώτο live που είχε 
μπουφέ! Φαγητό, κοκακόλες, μπύ-
ρες, νερά. Ήταν περίεργο να βλέ-
πεις καμαρίνι με ταμπέλα Taburo 
Bota γιατί δεν είσαι και ακριβώς 
αυτό το πράγμα, του καμαρινιού. 
Και στο βάθος να λέει «Prophets of 
Rage» και περιμένεις να δεις τον B 
Real, κατάλαβες... Πατάω εκεί που 
θα πατήσει, γιατί πατούσε εκεί που 
πατάω τώρα. Κάπως έτσι.  
- Το ζούμε εντελώς διαφορετικά 
… Όλα έχουνε τη διάστασή τους. 
Αυτό είχε μια πιο προσωπική εί-
ναι αλήθεια, που την έχω νιώσει 

και σε άλλα live με κόσμο που 
γουστάρει. Δεν ξεφεύγει πολύ 
από το συναίσθημα του να ξέ-
ρει ο άλλος το κομμάτι. Φυσικά, 
υπάρχει η αίσθηση «το κάναμε 
και αυτό»…

Το «Σπίρτα σε πυρομανή» 
είναι δωρεάν, με ελεύθερη 
συνεισφορά. Είναι κομ-
μάτι της συνολικότερης 
αντίληψης;
-Ναι, πολύ σημαντικό κομμάτι.
-Εμείς δεν θα ζήσουμε από αυτό. 
Προσπαθούμε να μην μπαίνουμε 
μέσα. 
- Ελπίζω σύντομα να το βγάλου-
με το cd. Πάμε για βινύλιο βασι-
κά. Η αντίληψη όμως είναι free, 
όσο περισσότερο γίνεται.

Οπότε, ένα κομμάτι του 
μέλλοντος είναι αυτό, η 
«εμπράγματη» διάσταση 
του «Σπίρτα σε Πυρο-
μανή». Άλλα πράγματα, 
περιλαμβάνει το μέλλον, 
μετά;
- Μετά… Μετά, έρχεται η ζωή…
- Η καθημερινότητα… (γέλια). 
Συνεχίζουμε να γράφουμε στί-
χους και μπιτ και όταν μας κά-
θεται κάτι, το γράφουμε. Τώρα 
πρόσφατα πχ βγήκε ένα κομμάτι 
που δεν είμαστε εμείς ακριβώς 
(σ.σ. El Jazzy Chavo x Θήτα Ρο, 
«Λούπα»), έχουμε κάνα δυο ακό-
μα στα σκαριά. Νομίζω ότι θα 
βγαίνουν ψιλοχύμα τα κομμάτια, 
όταν μας αρέσει κάτι. 
-Ούτως ή άλλως και το «Σπίρτα 
σε πυρομανή»  ήταν μια διαδικα-
σία χρόνων.
- Και αρκετά κομμάτια είναι αρ-
κετά παλιά.

Τι δεν είπαμε που θέλετε 
να πούμε;
-Να πούμε ότι υπάρχουν πολλές 
μπάντες στην Ελλάδα που μου 
δίνουν ώθηση να κάνουμε αυτό 
που κάνουμε. Για παράδειγμα οι 
Στοίχιμα και το «Θάλασσα».
- Ανατρέχουμε και στα πιο παλιά, 
γιατί είμαστε της σχολής των FFC, 
των Razzastarr, Παρεμβολές, 
Active Member, Άλφα Γάμα. Και 
ρομαντικά και ακουστικά ανα-
τρέχουμε σε όλο αυτό το πράγμα. 
Έχουν εξελιχθεί όλα, παραγωγή, 
ήχος, ραπς, αλλά λόγω αυτής της 
ρομαντικής αντιλήψης των πραγ-
μάτων, είναι καλό και εμείς και οι 
επόμενοι, να αντιληφθούν, ότι εί-
μαστε εδώ γιατί κάποιοι ήταν πριν 
από εμάς εδώ…

Ήμασταν εμείς, 
περνάγαμε 
ωραία και ό,τι 
έβγαινε. Το 
μικρόβιο είχε 
μπει βέβαια και 
γράφαμε συνέ-
χεια, ανεξάρτη-
τα αν τα παιδιά 
είχανε ραπς 
και τα παιδιά 
επίσης να γρά-
φουνε φουλ 
και να σου λένε 
«α, δεν μου 
αρέσει αυτό το 
μπιτ, κάνε κάτι 
άλλο». Κάπως 
έτσι όμως αρ-
χίσαμε να τα 
συγκεντρώ-
νουμε όλα και 
βγήκε το πρώτο 
cd που μας «σύ-
στησε» παραέ-
ξω. 
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13 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Κυριακή 
με τους Proyecto Caravana
ΟΊ «PROYECTΟ Caravana» από την Ισπανία παρουσιάζουν και σή-
μερα Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, μια παράσταση κουκλοθέατρου 
στην «Αντράλα» (Ασωπίου 12). Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η 
κράτηση θέσης στο τηλ. 6974291513.
Η παράσταση «μιλάει» για ένα ταξίδι και για τους φίλους που μας 
φέρνει ο δρόμος. «Μια διαδρομή προς έναν κόσμο φαντασίας όπου οι 
ψαράδες ερωτεύονται τις σαρδέλες, ένα γούνινο τέρας μάς διδάσκει 
να φυτέψουμε λουλούδια και ένας νέος άπληστος δράκος θέλει να 
φάει όλο το μέλι από το βάζο… Μια παράσταση σε τρεις πράξεις για 
όλες τις ηλικίες που μας διηγείται για το υπέροχο ταξίδι της ζωής» 
όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.  

13 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» 
του Τζεφιρέλι
OΊ «ΚΥΡΊΑΚΈΣ στο πανί» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιω-
αννιτών συνεχίζουν το αφιέρωμά τους στον Φράνκο Τζεφιρέλι την 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δη-
μήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία. Αυτή τη φορά θα προβληθεί η 
ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (1968) με την Ολίβια Χάσσεϊ, τον Λέο-
ναρντ Γουίτινγκ, τον Τζον Μακ Ένερι.
Σε σχετικό σημείωμα αναφέρεται: «Ο Τζεφιρέλι επιστρέφει στον 
Σαίξπηρ ένα χρόνο μετά την επιτυχία της ‘Στρίγγλας που έγινε αρνά-
κι’ και επιλέγει νεαρούς και σχετικά άγνωστους ηθοποιούς για πρω-
ταγωνιστές αντί για το διάσημο Χολιγουντιανό δίδυμο των Τέιλορ και 
Μπάρτον της προηγούμενης ταινίας. Η επιλογή αυτή αναζωογονεί 
το έργο καθώς οι ηθοποιοί ήταν πιο κοντά και ηλικιακά στους χαρα-
κτήρες σε μια εποχή που το νεανικό κίνημα ήταν στο αποκορύφωμά 
του…». Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Νίνο Ρότα.
Είσοδος ελεύθερη.

13 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Το «Υπόγειο» στο 
Καμπέρειο Θέατρο
ΔΈΥΤΈΡΗ και τελευταία παράσταση σήμερα για το «Υπόγειο» από το 
Θέατρο OLVIO σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων στο Καμπέ-
ρειο Θέατρο, στις 21:00. 
Το έργο: Η φαινομενικά τυχαία συνάντηση δύο ανδρών είναι η αφορ-
μή για μια ασυνήθιστη αναμέτρηση μεταξύ τους. Ο αρχικά πολιτισμέ-
νος αλλά και λίγο παράδοξος διάλογος, γρήγορα παίρνει απρόσμενες 
διαστάσεις και σιγά σιγά αποκαλύπτουν ο ένας στον άλλο τα βαθύ-
τερα ένστικτά τους. Οι ρόλοι θύτη και θύματος, εναλλάσσονται εν 
αγνοία τους. Όλα συμβαίνουν, φαινομενικά, σε ένα τυπικό διόροφο 
κτίριο με υπόγειο, όπου επίσης, η παρουσία μιας εξαφανισμένης γυ-
ναίκας παίζει το δικό της, καταλυτικό ρόλο στη ζωή των δύο ανδρών.
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η  Νατάσα Παπαμιχαήλ. 
Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Χριστόδουλος Στυλιανού, Δημήτρης 
Μαύρος, Νατάσα Παπαμιχαήλ.
Εισιτήρια: Γενική είσοδος στο ταμείο 13 ευρώ, προπώληση 11 ευρώ 
στο viva.gr, μειωμένο 11 ευρώ

13 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Η επιστροφή της «Εξαύδα»
ΤΟ ΚΑΛΛΊΤΈΧΝΊΚΟ σωματείο Ιωαννίνων «Εξαύδα» επιστρέφει κι 
αυτή τη σεζόν, με ένα αφιέρωμα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί, είναι η ταινία του Ζακ Οντιάρ 
«Σώμα με σώμα». Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 
και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, στις 20:15, στον χώρο της «Εξαύ-
δα», στην οδό Κουντουριώτη 31 (οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ, τηλ. 
6945377240).
Στη βραβευμένη ταινία του Οντιάρ πρωταγωνιστούν η Μαριόν Κοτι-
γιάρ και ο Ματίας Σένερτς
Μέχρι τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο του αφιερώματος της «Εξαύδα» 
θα προβληθούν οι ταινίες «Ο Ηλίθιος», «Toni Erdmann», «Νιότη», 
«Μαζί ποτέ» και «Ιda».



Ατζέντα|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

15 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

«Μνήμες Κατοχής»: 
Ένα ντοκιμαντέρ 
και μια ομιλία
ΤΟ ΝΤΟΚΊΜΑΝΤΈΡ του Χρύσανθου Κωνσταντινίδη «Το μπαλκό-
νι-Μνήμες Κατοχής» προβάλλεται για άλλη μια φορά στα Γιάννενα, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης στα θύματα του ολοκαυτώμα-
τος των Λιγκιάδων στις 3 Οκτωβρίου του 1943.
Την προβολή διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαν-
νιτών την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, στις 20:30, στην αίθουσα «Βασ. Πυρ-
σινέλλας». Το ντοκιμαντέρ είναι βασισμένο στην έρευνα του γερμα-
νού ιστορικού Christoph U. Schminck-Gustavus για το ολοκαύτωμα 
των Λιγκιάδων. Ο κ. Schminck-Gustavus, συγγραφέας του βιβλίου 
«Μνήμες Κατοχής» θα μιλήσει στην εκδήλωση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.  

14 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

«Στάξε στη λίμνη μόνο 
μια στάλα κρασί»…
O ΓΊΩΡΓΟΣ Σεφέρης, ως ποιητής αλλά και ως φωτογράφος, έχει την 
τιμητική του αυτόν τον μήνα, με τον Δήμο Ιωαννιτών να διοργανώ-
νει μια σειρά από εκδηλώσεις.
Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, στις 20:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλ-
λας», το Πνευματικό Κέντρο διοργανώνει μια εκδήλωση με τίτλο 
«Στάξε στη λίμνη μόνο μια στάλα κρασί», αφιερωμένη στη μελοποι-
ημένη ποίηση του Γιώργου Σεφέρη.
Συμμετέχουν: Ειρήνη Δόβα, σοπράνο, Αχιλλέας Φρέστας, βαρύτο-
νος, Γεωργία Αναστάση, πιάνο, Ελευθέριος Καραγιάννης, κλαρινέτο, 
φλογέρα, σαξόφωνο και ενορχήστρωση.
Αποσπάσματα από την ποίηση του Γ. Σεφέρη θα διαβάσουν ο δή-
μαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ και η Μαρία Στρατσάνη, τέως 
διευθύντρια του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών.
Στις 7 Οκτωβρίου,  στις 18:30, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, 
θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνι-
κής Τραπέζης «Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης», όπως έχει ανα-
κοινωθεί ήδη. Την ίδια μέρα, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο 
«Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, θα κάνει ομιλία με τίτλο «Ο 
ποιητής Γιώργος Σεφέρης» ο Διονύσης Καψάλης, διευθυντής του 
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.

16 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

«Οι ‘αποστάτες’, 
τα ρέντζελα 
και οι δήμαρχοι» 
στα παλιά σφαγεία
«ΠΟΊΟΣ ήταν ο μακροβιότερος δήμαρχος; 
Ποιος δήμαρχος ευχήθηκε στον βασιλιά «και 
εις ανώτερα»; Ποιος ήταν ο ηπειρωτάρχης του 
Mεσοπολέμου; Ποιος δήμαρχος ξυπνούσε μετά 
τις 11 το πρωί; Πότε έγινε το πρώτο προεκλο-
γικό debate;». 
Ερωτήματα που απαντώνται στο νέο βιβλίο 
των δημοσιογράφων Βαρβάρας Αγγέλη και 
Γιώργου Τσαντίκου με τίτλο «Οι ‘αποστάτες’, 
τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι». Την Τετάρτη 16 
Οκτωβρίου, στις 19:30, στον πολιτιστικό πολυ-
χώρο «Δημ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία, θα 
γίνει η παρουσίαση του βιβλίου, με ομιλητές 
τον επίκουρο καθηγητή Ιστορίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων Λάμπρο Φλιτούρη και τον 
δικηγόρο Γιάννη Παπαδημητρίου. 
Το βιβλίο επιχειρεί μια «ανάγνωση» των αυτο-
διοικητικών εκλογών, και δη των δημοτικών, 
στα Γιάννενα από το 1925, όταν και έγιναν οι 
πρώτες εκλογές στους Δήμους και τις Κοινότη-
τες των λεγόμενων Νέων Χωρών, έως το 2014. 
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20 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Michael Gira-
Norman Westberg 
(Swans) στο Πνευ-
ματικό Κέντρο
ΤΟ SOUNDTROPE ξεκινάει με μια μεγάλη 
συναυλία: Michael Gira-Norman Westberg 
(Swans) στο Πνευματικό Κέντρο
Ο Μάικλ Τζίρα είναι ένας από τους μουσι-
κούς αναφοράς για τη σύγχρονη σκηνή του 
ροκ εν ρολ. Μαζί του θα είναι ο Νόρμαν Γου-
έστμπεργκ, που είναι ένας από τους τρέχο-
ντες συνοδοιπόρους του Τζίρα στους (πάρα 
πολύ μεγάλους) Swans. Οι δυο τους θα εμ-
φανιστούν σε ένα ακουστικό σετ. Opening 
Act: Σείριος Σαββαΐδης.
Τιμές εισιτηρίων: 20€ (προπώληση), 23€ 
(ταμείο). Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30.
Σημεία προπώλησης: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, Θυμωμένο Πορτραίτο,  
Κούνια Μπέλα 
Arte Astratta, Art Cafe Bart,  Denoar, Rock 
Cafe Indian, Ιωάννινα

16 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Αla Rum στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

18 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

«Φθινοπωρινή 
Συμφωνία» 
από το Δημοτι-
κό Ωδείο
ΣΥΝΑΥΛΊΑ των τάξεων φλάουτου και 
μονωδίας με τίτλο «Φθινοπωρινή Συμ-
φωνία» διοργανώνουν το Πνευματικό 
Κέντρο και το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννί-
νων την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στις 
20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δη-
μήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα 
κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. 
Φιλική συμμετοχή: Ιωάννης Μάνος, 
κιθάρα, και Ανδρέας Καλλιβωκάς, 
βαρύτονος. Συνοδεύουν η Γεωργία 
Αναστάση και η Λαμπρίνα Πρεβεζιά-
νου στο πιάνο.
Διδασκαλία για την τάξη του φλάου-
του Μαρία Μεσσάρη και για την τάξη 
μονωδίας η Φλωρέττα Νίκα.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

18 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Βέβηλος στα Γιάννενα
ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 18 Οκτωβρίου θα έρθει στα Γιάννενα ο Βέβηλος, 
μαζί με τον Anser, στον Πολυχώρο Αγορά (πόρτες 21.00, έναρξη 
21.30, προπώληση και ταμείο 10 ευρώ, προπώληση Γερμανός στο 
Ρολόι,  Grizzlie Tattoo Αραβαντινού 6)
Μία συνεργασία τους στον τελευταίο δίσκο του Βέβηλου, «Το βιβλίο 
των τεσσάρων στοιχειών», με το «Άμα ρωτήσουν που χάθηκα», τους 
έφερε κοντά μέσα από περιορισμένες ζωντανές εμφανίσεις. Μια από 
αυτές θα είναι και στα Γιάννενα.
Προπώληση από 9 Οκτωβρίου.

ΜΟΥΣΊΚΗ βραδιά με το συγκρότημα Ala Rum διοργανώνει το Πο-
λιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) την Τετάρτη 16 Οκτωβρί-
ου, στις 20:30, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. «Μελωδίες και μουσικές 
που παίζονταν από ορχήστρες για τη διασκέδαση των ελλήνων αυ-
λικών του Αλή Πασά θα ακουστούν μετά από αιώνες στον ιστορικό 
χώρο του Ιτς Καλέ, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει την 
ηπειρωτική μουσική όπως ήταν πριν την εισαγωγή του κλαρίνου» 
αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.

Παίζουν οι μουσικοί: Κατσούρας Σωτήρης, βιολί, Παλαιολόγος Νί-
κος, ταμπουρά, ούτι, Βόλλας Αθανάσιος, λαούτο, Παπαναστασίου 
Διαμαντής, κρουστά, Έκτακτη συμμετοχή Γιάννης Παπακώστας, 
τραγούδι.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πρόσβαση και από τη Νότια Πύλη του Ιτς Καλέ.
Για περισσότερες πληροφορίες, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο 
τηλ.: 2651064065 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

DIABLERY-
NIHILISM 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΥ-
ΧΩΡΟ ΑΓΟΡΑ
Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 
στον Πολυχώρο Αγορά, 
παίζουν οι Diablery με 
special guest τους Nihilism. 
Πόρτες στις 20.30, εισιτήριο 
8 ευρώ. 
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι King Crimson λιγότερο 
παλιότερα και περισσότε-
ρο τώρα, είναι το μουσικό 
φέουδο του Ρόμπερτ Φριπ, 

ενός από τους πιο προικισμένους κι-
θαρίστες και συνθέτες της σύγχρονης 
μουσικής. Επίσης, συγκαταλέγεται 
και στον κατάλογο των πιο «στριμμέ-
νων» Άγγλων του ροκ εν ρολ…
Πριν από 50 χρόνια και δύο μέρες, η 
μπάντα ηχογράφησε ένα δίσκο-σταθ-
μό για τη μουσική. Το In the Court of 
the Crimson King (An Observation 
by King Crimson), ήταν το δεύτερο 
άλμπουμ τους, αλλά το πρώτο ουσια-

στικά από τη στιγμή που η μπάντα ξε-
κίνησε να παίζει ζωντανά, στη σκηνή.
Βέβαια, μια μπάντα που ξεκινάει τα 
live της όχι από κάποιο υγρό υπόγειο, 
αλλά στη δεύτερη μόλις εμφάνισή 
της ανοίγει για τους Rolling Stones 
στο Hyde Park, ενώπιον μισού εκα-
τομμυρίου ανθρώπων, δεν μπορεί να 
μοιράζεται την ίδια μοίρα με το γενι-
κό πληθυσμό…
Έτσι και αλλιώς, η τετράδα που τους 
αποτελούσε τότε, ήταν ένας και ένας. 
Πλην του Φριπ, συμμετείχαν οι παλιοί 
γνωστοί του όπως ο πολυοργανίστας 
Ιαν μακ Ντόναλντ, (που αργότερα 
έπαιξε και στους Foreigner), ο ντρά-
μερ Μάικλ Γκάιλς και ο Γκρεγκ Λέικ, 
ο μετέπειτα L στους ELP, οποίος ήταν 

και ο βασικός τραγουδιστής. Μαζί 
τους, μέλος της μπάντας, ήταν και ο 
στιχουργός Πιτ Σάινφελντ, ο οποίος 
ήταν και συνιδριτής του γκρουπ.
Το άλμπουμ είχε την… ατυχία, να γίνει 
ευρέως γνωστό από το Epitaph. Το 
πασίγνωστο κομμάτι ήταν αυτό που 
βοήθησε πολύ στο να γίνει χρυσός ο 
δίσκος και στις δύο πλευρές του Ατ-
λαντικού.  
Ωστόσο, η ολιστική διάσταση του 
άλμπουμ που είναι μνημείο του 
progressive ήχου, ήταν στο 21st 
Century Schizoid Man και στο δω-
δεκάλεπτο Moonchild. Συνολικά ο 
δίσκος είχε 44 λεπτά διάρκεια και μό-
λις πέντε κομμάτια. Άλλο ένα σήμα 
κατατεθέν των King Crimson…

ΤΟ IN THE COURT OF THE CRIMSON KING ΈΓΊΝΈ 50 ΈΤΩΝ 

Στην αυλή του βασιλιά Φριπ
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Η Ντέμπι 
Χάρι 
θυμάται 
ξανά…

Αρχικά, το πανκ ροκ ήταν στάση ζωής. 
Ήταν η οργή του απροσάρμοστου νεαρού 
υπό τους ήχους μιας ηλεκτρικής κιθάρας, 
ήταν η απέχθεια στην ποπ που βασίλευε 

τη δεκαετία του 1970. Δεν υπήρχαν πιν απ, στο πανκ. 
Αυτό άλλαξε όταν εμφανίστηκε η Ντέμπι Χάρι, η 
frontwoman των Blondie, η οποία, στα καινούργια 
απομνημονεύματά της, αναπολεί, όλη εκείνη την 
εποχή. Το «Face It» είναι ένα post punk μπιζουδάκι 
που ανταμείβει τους αφοσιωμένους θαυμαστές της. 
Και ανάμεσα στις παραγράφους υπάρχουν εμβλημα-
τικές φωτογραφίες της Ντέμπι που τράβηξαν διά-
σημοι σαν τον Ρόμπερτ Μέιπλθορπ ή τον Μικ Ροκ.
Στα καινούργια απομνημονεύματα, η Ντέμπι δεν 
προσπαθεί να κουκουλώσει τις λεπτομέρειες του 
ταξιδιού της από το ηλιόλουστο Χόθορν του Νιου 
Τζέρσεϊ στα «σκοτάδια» της Νέας Υόρκης της δεκα-
ετίας του 1970 (μεγάλο μέρος των απομνημονευ-
μάτων βασίζεται σε συνεντεύξεις της με τη Σιλβί 
Σίμονς, τη δημοσιογράφο της βρετανικής ροκ σκη-
νής). Με το που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, με πλα-
τινέ μαλλί πλέον, η ζωή ήταν δουλειές του ποδα-
ριού σε γραφεία επιχειρήσεων, ένα πέρασμα από το 
Playboy ως «κουνελάκι» και βραδινή ζωή με σεξ, 
ναρκωτικά και ροκ εν ρολ σε κλαμπ όπως τα Max's 
Kansas City και CBGB. Βεβαίως, τον τόνο έδινε τότε 
ο Γουόρχολ και ο περίγυρός του, και η Ντέμπι ανα-
ζήτησε μια θέση μέσα στους «Superstar» του Άντι.
Είναι cool στις αφηγήσεις της για εκείνες τις ημέ-
ρες, και όσον αφορά το σεξ και όσον αφορά τα 
ναρκωτικά: «Δεν κάνανε επιστημονικές έρευνες 
και δεν είχανε κλινικές για μεθαδόνη, αν ήθελες 
ναρκωτικά έπαιρνες ναρκωτικά κι αν κόλλαγες ή 
γινόσουν χάλια, ήσουν μόνος σου». Επέζησε ενός 
Μανχάταν μέσα στο έγκλημα, συμπεριλαμβανομέ-
νου ενός βιασμού και μιας διαδρομής σε αυτοκίνητο 
με βαλμένες τις ασφάλειες στις πόρτες του οποίου 
οδηγός πιστεύει πως ήταν ο διαβόητος κατά συρροή 
δολοφόνος Τεντ Μπάντι.
«Έπαιζα με την ιδέα να είμαι μια πολύ θηλυκή γυ-
ναίκα και ταυτόχρονα πρώτη τραγουδίστρια σε μια 
αντρική ροκ μπάντα σε ένα εξαιρετικά μάτσο σπορ. 
Στα τραγούδια, έλεγα πράγματα που τότε δεν έλεγαν 
οι τραγουδίστριες... Η περσόνα μου στους Blondie 
ήταν μια φουσκωτή κούκλα αλλά με μια σκοτεινή, 
προκλητική, επιθετική πλευρά» γράφει.
Ήταν, ωστόσο, ένα ρομαντικό κορίτσι που έψαχνε 
να βρει τον έρωτα ανάμεσα σε συντρόφους που την 
κακομεταχειρίζονταν, έως ότου συνάντησε τον κι-
θαρίστα Κρις Στάιν που, για εκείνην, έγινε η αδελφή 
ψυχή και ο συνεταίρος της. Επέζησαν εξάρτησης 
από ηρωίνη, επέζησαν αρρώστιας, επέζησαν οικο-
νομικής κακοδιαχείρισης, έπαψαν να είναι ζευγάρι 
το 1987, αλλά παρέμειναν κοντά ο ένας στον άλλο. 
Οι Blondie, το «παιδί» τους, διαλύθηκαν το 1982, 
αλλά ξαναμαζεύτηκαν μια δεκαετία αργότερα και 
κάνουν τουρνέ ακόμη και σήμερα.
Εκείνο το πρόσωπο-όνειρο είναι σήμερα 74 χρό-
νων. Από τα χαχανητά με ναρκωτικά με τον Ντέι-
βιντ Μπόουι και τον Ίγκι Ποπ, από τους ρόλους σε 
ταινίες, από τα σόλο πρότζεκτ της, ακόμη και από 
επίσημη Blondie κούκλα Μπάρμπι, η Ντέμπι Χάρι 
επέζησε. Κυνηγώντας τα όνειρά της, η Ντέμπι υπε-
ρίσχυσε.
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