
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΤΕΥΧΟΣ #083

Τι άλλαξε στα Γιάννενα αυτή τη δεκαετία

https://typos-i.gr


Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20192|Γιάννενα

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ΉΔΉ ΑΠΟ ΤΟ 2009 υπήρχε σχεδόν ολοκληρωμένη η Εγνατία, η 
οποία όμως ολοκληρώθηκε οριστικά και επίσημα το 2014, όταν έγινε 
και η γέφυρα του Περιστερίου. Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε ο πρώ-
τος μεγάλος αυτοκινητόδρομος στη χώρα και η πρώτη πραγματική 
οδική διέξοδος για την Ήπειρο, προς τα βορειοανατολικά.
Λιγότερο χρόνο για να κατασκευαστεί, πήρε και η διέξοδος προς το 
νότο. Το 2017 παραδόθηκε η Ιόνια οδός, που άνοιξε το δρόμο προς 
και κυρίως, από το μεγαλύτερο πληθυσμιακά και οικονομικά κομμά-
τι της χώρας. 
Οι δύο μεγάλοι οδικοί άξονες, είναι οι βασικοί παράγοντες που άλλα-
ξαν σημαντικά την οικονομική ταυτότητα της Ηπείρου, κυρίως δη-
μιουργώντας τους όρους για κάτι διαφορετικό από αυτό που γινόταν 
μέχρι σήμερα. 

Τι άλλαξε στα Γιάννενα 
μέσα σε δέκα χρόνια;

Εντάξει, η δε-
καετία αριθμη-
τικά τελειώνει 
το 2020, αλλά 
η γενική αίσθη-
ση συνήθως 
απέχει από τη 
μαθηματική 
διαπίστωση. 
Αλλιώς, όλη 
η φασαρία για 
την αλλαγή του 
αιώνα, θα γινό-
ταν το 2001 και 
όχι το 2000.
Τέλος πάντων, 
η δεκαετία που 
φεύγει ή έστω, 
εκπνέει το νέο 
έτος, άλλαξε 
σημαντικά τα 
Γιάννενα. Ας 
επιχειρήσουμε 
μια καταγραφή 
των αλλαγών.

ΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΉΣΕΩΝ του κέντρου των Ιω-
αννίνων υπήρχε από την προηγούμενη δεκαετία. Ολοκληρώθηκε 
όμως και έγινε κομμάτι της αστικής ταυτότητας των Ιωαννίνων στα 
πρώτα χρόνια ετούτης της δεκαετίας. Η πεζοδρόμηση ενός μεγάλου 
κομματιού του κέντρου της πόλης, είναι ίσως το πιο σημαντικό έργο 
καθημερινότητας και ταυτόχρονα, η «γέφυρα» μεταξύ δύο δημαρχι-
ακών περιόδων και δύο δεκαετιών. Όχι χωρίς προβλήματα, καθώς 
η εμπορική εκμετάλλευση των δημόσιων χώρων είναι πάντα ένα 
καυτό ζήτημα, αλλά όχι όμως και χωρίς πλεονεκτήματα, το πεζοδρο-
μημένο κέντρο των Ιωαννίνων άλλαξε πολύ τη ζωή στην πόλη. Δυ-
στυχώς, το έργο δεν έχει υποστηριχτεί διαχρονικά με αντίστοιχα έργα 
υποδομής (π.χ. περιφερειακά πάρκινγκ ή καλύτερες συγκοινωνίες), 
ώστε να γίνει κομμάτι μιας συνολικής «μεταμόρφωσης».

[ ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ-
  ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΈΛΗ ]
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Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Ή ΔΕΚΑΕΤΙΑ που πέρασε, ήταν και μια δεκαετία κρίσης. Και μέσα σε αυτή 
την κρίση, η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση ανακάλυψαν ότι ο πολιτι-
σμός σημαίνει πολλά πράγματα. Η έννοια του πολιτιστικού τουρισμού μπήκε 
για τα καλά στη ζωή μας, χωρίς να λείπει βέβαια κι η υπερεκμετάλλευσή 
της (αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα). Στα Γιάννενα, το 2016 έγιναν τα 
εγκαίνια του Μουσείου Αργυροτεχνίας που έδωσε μια περαιτέρω δυναμική 
στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ. Επιπλέον, και στο πλαίσιο της προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, το υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στην απο-
κατάσταση ενός από τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης, του αρχοντικού 
Μίσιου στην οδό Ασωπίου, και ο Δήμος Ιωαννιτών στην αποκατάσταση ενός 
νεότερου μνημείου που φέρει την υπογραφή του σπουδαίου αρχιτέκτονα Άρη 
Κωνσταντινίδη, της «Όασης» στην κεντρική πλατεία. 
Την ίδια ώρα, τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου άρχισαν να τυγχάνουν μεγαλύ-
τερης προσοχής και χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, μέσω του εγχειρήματος 
της «πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα» που επιχειρεί να συνδέσει 
τον πολιτισμό με την τοπική οικονομία.

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΒΑΛΕ, τα Γιάννενα ανανέωναν το κοι-
νωνικό και οικονομικό τους προφίλ σε μεγάλο βαθμό από την ακμά-
ζουσα ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια υποδέχονται και 
τους περιοδικούς επισκέπτες. Ο χειμερινός τουρισμός στα Γιάννενα 
ανθεί και οι βραχυχρόνιες επισκέψεις έχουν ανεβάσει το τουριστικό 
«σκορ» της πόλης, από τις ισχνές επιδόσεις των προηγούμενων χρό-
νων, σε ένα διακριτό μέγεθος. Οι δρόμοι, το αεροδρόμιο, οι πολιτικές 
προώθησης, έκαναν πιο «ορατό» το τουριστικό επίδικο των Ιωαν-
νίνων, σε έναν κόσμο που μέχρι πρότινος δεν ερχόταν τόσο πολύ ή 
τόσο συχνά, εάν δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο.  Εκ των πραγ-
μάτων, η νέα πραγματικότητα οδήγησε στην ανέγερση νέων ξενοδο-
χειακών μονάδων.

ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΡΓΟ που το ταλαιπώρησαν πάρα πολύ οι λάθος 
επιλογές των πολιτικών ηγεσιών, η απουσία ενός σοβαρού προγραμ-
ματισμού, αλλά και συγκεκριμένης στοχοθεσίας. Δαπανήθηκαν πάρα 
πολλά χρήματα για ένα αποτέλεσμα που ακόμα συζητιέται εάν είναι 
διαχρονικά χρηστικό και αν συμβαδίζει όντως με τους στόχους που 
έχουν τεθεί για τον τουρισμό στα Γιάννενα. 
Ωστόσο, το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων έχει γίνει ένας «πόλος ει-
σόδου» και διαθέτει πλέον ένα ικανοποιητικό πλέγμα στοχευμένων 
δρομολογίων από και προς το εξωτερικό. Η κίνησή του έχει ανέβει 
κατακόρυφα, πράγμα λογικό, καθώς πριν από μια πενταετία περίπου 
εξυπηρετούσε το τότε ακόμα μονοπωλιακό σκηνικό των πτήσεων 
εσωτερικού. 
Σήμερα, το αεροδρόμιο έχει αλλάξει εικόνα. Όχι χωρίς προβλήματα, 
καθώς το βάρος που δίνεται στον τουρισμό είναι δυσανάλογο με την 
οικονομική σταθερότητα που παρέχει ως δραστηριότητα, αλλά και 
με ερωτήματα, αν στο μέλλον θα καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Αλλά 
ότι άλλαξε, είναι γεγονός.

Μια συχνή έκφραση που χρησιμοποιούνταν επί δεκα-
ετίες, τόσο πολιτικά όσο και δημοσιογραφικά, ήταν 
ότι τα Γιάννενα «ζουν στην απομόνωση». Δεν ήταν 
ποτέ μια υπερβολική έκφραση. Και αποδείχθηκε όταν 

έγιναν οι νέοι δρόμοι. Το εμπόριο άλλαξε, η τοπική οι-
κονομία επεκτάθηκε, ο τουρισμός αναπτύχθηκε… Και 
η νοοτροπία μας; Τα Γιάννενα, εξαιτίας της απομόνω-
σής τους και παρά την παρουσία του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60, ήταν 
μια πόλη κλειστή και αρκετά συντηρητική. Σιγά σιγά 
τα πράγματα αλλάζουν. Το επί πολλών αιώνων αίσθη-
μα της «απομόνωσης» δεν αποτινάσσεται εύκολα.
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3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Πού πάει ο καιρός 
που φεύγει;»
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ) οργανώνει, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ 
«Ρόδα» του Πνευματικού Κέντρου, την Παρα-
σκευή 3 Ιανουαρίου (ώρες 11:00-13:30), θεατρι-
κό εργαστήρι για παιδιά, ηλικίας 8 έως 12 ετών, 
στο  Μουσείο Αργυροτεχνίας.
Το εργαστήρι περιλαμβάνει δράσεις δημιουργι-
κής έκφρασης μέσα από τεχνικές θεάτρου, αφη-
γήσεις, παροιμίες, τραγούδια και ομαδικά παιχνί-
δια.
Η συμμετοχή και τα υλικά είναι δωρεάν.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τη-
ρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το μουσείο, στο τη-
λέφωνο 26510 64065 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 
10:00-17:00).
Maiden party στο Castillo
Οι Maidenance είναι μια tribute band στους Iron 
Maiden και παίζουν την Παρασκευή στις 22.00, 
στο Castillo, στη στοά Πυρσινέλλα.

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΒΑΛΣ ΚΑΙ ΠΟΛΚΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-
ΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
TO ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Κέντρο Δήμου Ιωαν-
νιτών υποδέχεται το 2020 με την καθιερω-
μένη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας 
του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, την 
Πρωτοχρονιά, στις 12 το μεσημέρι, στην 
αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
Γιόχαν Στράους, Βαλς Ρόδα από τον Νότο 
έργο 388•••Πόλκα Τριτς-Τρατς έργο 214
Βαλς Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης 
έργο 325•••Πόλκα Αστραπές & Βρο-
ντές έργο 324•••Αυτοκρατορικό Βαλς 
έργο 437•••Πόλκα Αέναη κίνηση έργο 
257•••Βαλς Ο Ωραίος Γαλάζιος Δούναβης 
έργο 314•••Γιόχαν Στράους πατήρ, Εμβα-
τήριο Ραντέτσκυ έργο 228.
Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Χλίτσιος
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

«ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ» 
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ «Μαίρη Πόππινς» 
(1964) του Ρόμπερτ Στίβενσον προβάλλει το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου, στις 20:30, στην 
αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Την αξιαγάπητη γκουβερνάντα με τις μαγι-
κές ικανότητες που επισκέπτεται το σπίτι 
μιας προβληματικής οικογένειας υποδύεται 
η Τζούλι Άντριους. Για τον ρόλο της αυτόν 
πήρε το Όσκαρ Γυναικείου Ρόλου.
Είσοδος ελεύθερη.

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΑΚΗΣ ΝΤΟΒΟΛΗΣ-
BLUES PEOPLE 
ΣΤΟ CASTILLO
ΟΙ SAKIS DOVOLIS Trio και οι The Blues 
People ανοίγουν τη συναυλιακή χρονιά στο 
Castillo, στη στοά Πυρσινέλλα.

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Κουκλοθέατρο: 
«Η επανάσταση 
των γλυκών...»
ΤΉΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΉ κουκλοθέατρου: «Η 
επανάσταση των γλυκών και το μαγικό κά-
λεσμα» με τον θίασο ΚΟΚΟΥ–ΜΟΥΚΛΟ θα 
παρουσιάσει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών, σε συνεργασία με τη Multi – art 
projects, το Σάββατο 4 Ιανουαρίου, στις 19:00, 
στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Η υπόθεση: Μία χριστουγεννιάτικη νύχτα, στο 
ζαχαροπλαστείο του κύριου Λουκουμάκη, τα 
γλυκά ανταλλάσσουν ευχές μεταξύ τους. Όμως, 
γιατί λένε ότι τα Χριστούγεννα κινδυνεύουν; Από 
ποιον; Μια γλυκιά ιστορία που μιλά για το πραγ-
ματικό νόημα και τη μαγεία των Χριστουγέννων.
Η παράσταση, διάρκειας 50’, είναι βασισμένη στο 
ομώνυμο παραμύθι της Ζωγραφιάς Δαβαρούκα.
Λίγο πριν την παράσταση, στις 18:30, το ΚΔΑΠ 
«Αερόστατο» θα κάνει ένα δημιουργικό εργαστή-
ρι ζαχαροπλαστικής στο φουαγιέ του Πνευματι-
κού Κέντρου.
Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι ελεύ-
θερη.
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To 2019 αν μη τι άλλο, 
μας έβαλε στο σύμπαν του 
«τηλεοπτικού σινεμά», όχι 
απλώς μέσω του Netflix, 
αλλά και των μεγάλων 
παραγωγών που παίζουν 
πρώτα στο σινεμά και μετά 
από μια βδομάδα, σε κάποια 
συνδρομητική πλατφόρμα. 
Πολλές εκπλήξεις, αρκετές 
από αυτές αρνητικές αφήνει 
πίσω της η χρονιά που φεύγει. 
Ιδού μια επιλογή καλύτερων 
και χειρότερων, με εντελώς 
υποκειμενικά κριτήρια. 

...και οι χειρότερες. Γυρίστε σελίδα k
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Οι καλύτερες...

H Ολίβια Γουάιλντ κάνει σκηνοθετικό ντεμπούτο με μεγά-
λη επιτυχία. Αληθινή πλάκα με αληθοφανείς εφηβικές φά-
σεις, ο,τι πιο φρέσκο σε κωμωδία προβλήθηκε φέτος.

O Μπονγκ Τζουν 
Χο κυρίες και 
κύριοι. Όπως και 
στην περίπτωση 
του «Τζόκερ», 
η σύγχρονη 
ηθογραφία είναι 
σκληρή, έχει πλά-
κα, αλλά λέει (ή 
υποδεικνύει) τα 
προβλήματα και 
τη φάση χωρίς 
επιστροφή, όπου 
έχει περάσει ο 
καπιταλισμός.

Η λιγότερο 
superhero 
movie της 
DC, έδωσε 
ένα δράμα 
χαρακτήρα 
που ξεσή-
κωσε περί-
εργες αντι-
δράσεις 
ανά τον 
κόσμο, μαζί 
με τις δι-
θυραμβικές 
κριτικές 
που πήρε 
ο Τοντ Φί-
λιπς, αλλά 
και ο Χόα-
κιν Φίνιξ.

Είναι ωραίο όταν 
ένας διαχρονι-
κός ήρωας του 
σινεμά, όπως ο 
Αλμοδόβαρ, επι-
στρέφει ξανά με 
μια πραγματικά 
καλή ταινία. Ο 
Αντόνιο Μπα-
ντέρας μάλλον 
λέει την ιστορία 
του καλού του 
φίλου και γερνάει 
όμορφα, σε ένα 
όμορφο φιλμ. 

Υπάρχουν 
άνθρωποι 
που ακόμα 
και στις πιο 
τετριμμένες 
τους στιγμές, 
φτιάχνουν 
ταινίες που σε 
παίρνουν από 
τα μούτρα. 
Το Marriage 
Story είναι μια 
από αυτές και 
ο Νόα Μπά-
ουμπαχ είναι 
ένας από αυ-
τούς.
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…και οι χειρότερες

Ο Ταραντίνο στη χειρότερή του φάση από καταβολής σκηνοθετικής παρουσίας. 
Ένα χάος 2,5 ωρών που μοιάζει –αλλά δεν είναι- «φόρος τιμής στο Χόλυγουντ» 
και «εναλλακτική ιστορία». Ο λατρεμένος κατά τα λοιπά σκηνοθέτης, έχει άλλη μια 
ευκαιρία (αφού έχει πει ότι θα φτιάξει 10 ταινίες) για να ξεπλύνει το όνειδος, στο 
οποίο συνόδευσε τους Μπραντ Πιτ-Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Άλλη μια παραγωγή Netflix δικαίως στις χειρό-

τερες ταινίες της χρονιάς. Τζένιφερ Άνιστον και 

Άνταμ Σάντλερ σε ταινία για μεσήλικα ζευγάρια στο 

Τέξας. Δεν αντέχονται ούτε τα πρώτα 30 λεπτά. 

Σλάι, 
παράτα 
μας. 
Ενώ 
έντρο-
μοι οι 
θεατές 
ψάχνουν 
να 
δούνε 
μη γίνει 
καμιά 
στραβή 
και ο 
Σταλόνε 
παίξει 
ΚΑΙ τον 
Cobra 
στα γε-
ράματα, 
προς το 
παρόν 
μετράνε 
θύματα 
από θα-
νατηφό-
ρα βέλη 
του 
βετερά-
νου των 
βετερά-
νων. 

Και καλά τρεις γενιές Σαφτ 
παίρνουν την κατάσταση στα 
χέρια τους. Ο Σάμιουελ Λ. 
Τζάκσον στη δεύτερη χειρότερη 
ταινία που έχει παίξει ποτέ, με 
επιτηδευμένους διαλόγους και 
σάπια δράση.

Όχι άλλοι 
αμερικάνοι 
πρόεδροι 
που πέφτουν 
θύματα συ-
νωμοσιών. 
Όχι άλλος 
Τζέραρντ 
Μπάτλερ που 
παίζει τον 
αδικημένο 
υπερπράκτο-
ρα με ύφος 
«μου πήρανε 
το μπιφτέκι 
μου».
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ΠΡΟΣΩΠΑ 2019 
Οι «άγνωστοι» που σημάδεψαν τη χρονιά

Αρκετοί ήταν οι «άγνωστοι» 
που στη διάρκεια του 2019 ήρθαν στο προσκήνιο 

είτε λόγω της επιρροής τους είτε επειδή δημιούργησαν ένα κίνημα.

Ο μάρτυρας 
δημοσίου 
συμφέροντος 
ΑΥΤΟΣ ο μυστηριώδης πράκτο-
ρας της CIA, πρώην εργαζόμενος 
στον Λευκό Οίκο, ανησύχησε το 
καλοκαίρι όταν ενημερώθηκε για τη 
συνομιλία που είχε ο Τραμπ με τον 
Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι στη διάρκεια της οποίας 
του ζήτησε να ερευνήσει έναν από 
τους πιθανούς του αντιπάλους 
στις προεδρικές εκλογές του 2020, 
τον Τζον Μπάιντεν και τον γιο του 
Χάντερ.
Μετά την καταγγελία αυτού του 
μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος 
ξεκίνησε στη Βουλή των Αντι-
προσώπων η διαδικασία για την 
παραπομπή του Αμερικανού προέ-
δρου. Πριν μερικές ημέρες η Βουλή 
ψήφισε υπέρ της παραπομπής του 
στη Γερουσία για δίκη.

Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2018 όταν η 
16χρονη Σουηδέζα ξεκίνησε «την απεργία από το 
σχολείο» για να διαμαρτυρηθεί για την αδράνεια 
των πολιτικών απέναντι στην κλιματική αλλα-

γή. Με όπλο της ένα πανό προσέλκυσε αρχικά την προσοχή 
των σουηδικών μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια των 
διεθνών και τελικά το κορίτσι που πάσχει από σύνδρομο 
Άσπεργκερ κατάφερε να επιβληθεί ως η πασιονάρια της Γης.
Νέοι από όλο τον κόσμο τάχθηκαν στο πλευρό της και έτσι 

καθιερώθηκαν οι «Παρασκευές για το Κλίμα» που ώθησαν 
στον δρόμο εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο.
Είτε την αγαπά είτε την αντιπαθεί κάποιος, είναι γεγονός ότι 
η Τούνμπεργκ κατάφερε να αναγάγει σε πρώτη προτεραιότη-
τα στην Ευρώπη την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Στην Ευρώπη πλέον σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων εκτι-
μά ότι πρόκειται για ένα πολυ σοβαρό πρόβλημα, σύμφωνα 
με δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε 
τον Απρίλιο του 2019.

ΓΚΡΕΤΑ ΤΟΥΝΜΠΕΡΓΚ
H εκπρόσωπος της γενιάς του κλίματος
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ΚΑΡΟΛΑ ΡΑΚΕΤΕ: 
η καπετάνισσα των μεταναστών

Οι ΦΟΙΤΉΤΕΣ 
του Χονγκ Κονγκ

Με τα μαύρα ρούχα τους, τις αντιασφυξι-
ογόνες μάσκες τους και τις βόμβες μο-
λότοφ, οι φοιτητές του Χονγκ Κονγκ 
εγκατέλειψαν την εικόνα τους του μα-

θητή- μοντέλου για να αναχθούν σε σύμβολα της 
μάχης υπέρ της δημοκρατίας.
Από την επιστροφή του στην Κίνα το 1997 το Χονγκ 
Κονγκ, πρώην βρετανική αποικία, έχει γίνει συχνά 
θέατρο ειρηνικών συγκεντρώσεων με στόχο να υπε-
ρασπιστεί το ειδικό του καθεστώς.
Όμως τον Ιούνιο αυτή η αντίσταση στην πολιτική 
της Κίνας πήρε άλλη τροπή με σχεδόν καθημερινές 
διαδηλώσεις, που αμαυρώνονταν τακτικά από βίαι-
ες συγρούσεις με την αστυνομία.
Το κίνημα διαμαρτυρίας πήρε τους μήνες που διαρ-
κεί διάφορες μορφές, οι οποίες μαρτυρούν την ευρυ-
ματικότητα των φοιτητών του Χονγκ Κονγκ. Όμως 
άρχισαν να έχουν και μια ολοένα πιο βίαιη τροπή, με 
τους διαδηλωτές να φτάνουν στο σημείο να χρησι-
μοποιήσουν βέλη εναντίον των αστυνομικών.
Περισσότεροι από 6.000 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί, 
ενώ σε σχεδόν 1.000 έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η ερευνήτρια 
πίσω από 
τη μαύρη 
τρύπα

Ή 30ΧΡΟΝΉ Κέιτι Μπούμαν 
έγινε παγκοσμίως γνωστή για 
τον ρόλο της στη δημιουργία 
της πρώτης εικόνες μίας μαύρης 
τρύπας, η οποία δημοσιεύθηκε 
τον Απρίλιο στο πλαίσιο ενός με-
γάλου σχεδίου διεθνούς συνεργα-
σίας, του Event Horizon Telescope 
(EHT).
Η Μπούμαν διαδραμάτισε καθο-
ριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
τη χρήση των αλγόριθμων που 
επέτρεψαν την πρώτη απεικόνιση 
μιας μαύρης τρύπας. Την εποχή 
εκείνη ήταν μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια στο ινστιτούτο αστρο-
φυσικής Harvard-Smithsonian του 
Κέμπριτζ στις ΗΠΑ.

ΚΕΙΤΙ 
ΜΠΟΥΜΑΝ

Σε ηλικία 31 ετών, καπετάνισσα 
του ανθρωπιστικού πλοίου Sea-
Watch 3 η Γερμανίδα Καρόλα 
Ρακέτε αψήφησε την εντολή της 

ιταλικής κυβέρνησης και αποβίβασε τον 
Ιούνιο του 2019 στο νησί Λαμπεντούζα 
τους 43 μετανάστες που είχε διασώσει 
στη Μεσόγειο, αφού περιπλανήθηκαν 
επί δύο εβδομάδες στη θάλασσα.
Η Ρακέτε συνελήφθη μόλις έφτασε στην 
Ιταλία και στη συνέχεια απελάθηκε, ενώ 
εξακολουθούν να εκκρεμούν εναντίον 
της κατηγορίες. Το εφετείο αναμένεται 
να αποφανθεί για την υπόθεσή της στις 
16 Ιανουαρίου.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν φιλοδοξούσε 
να γίνει καπετάνισσα, ενώ παραδέχθη-
κε ότι «ποτέ δεν μου άρεσε να οδηγώ 
πλοίο, είναι πολύ βαρετό».
Μετά τις σπουδές της εντάχθηκε στη Green-
peace και τη British Antarctic Survey, τη 
βρετανική επιστημονική υπηρεσία έρευνας 
της Ανταρκτικής. Το 2016 συμμετείχε για 
πρώτη φορά σε αποστολή διάσωσης μετα-
ναστών στη Μεσόγειο με τη γερμανική μη 
κυβερνητική οργάνωση Sea-Watch.
Μετά τη σύλληψή της η Ρακέτε αφιε-
ρώνει τον χρόνο της στην υπεράσπιση 
του κλίματος και συμμετέχει στις κινη-
τοποιήσεις του Extinction Rebellion.
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1 ALGIERS
THE UNDERSIDE OF POWER 2017

2 UNCLE ACID AND THE DEADBEATS
BLOOD LUST 2011

3 SAVAGES
SILENCE YOURSELF 2013

4 IDLES
BRUTALISM 2017

5 MOTORPSYCHO
HERE BE MONSTERS 2016

6 CLUTCH
EARTH ROCKER 2013

7
ELECTRIC LITANY
ENDURING DAYS YOU WILL OVERCOME 
2014

8 BOARDS OF CANADA
TOMORROW’S HARVEST 2013

9 THE BLACK ANGELS
INDIGO MEADOW 2013

10 SWANS
TO BE KIND 2014

11 RUSSIAN CIRCLES
EMPROS

12 VIC
AGE OF AQUARIUS 2019

13 TUBER
DESERT OVERCROWDED 2014

14 TAME IMPALA
LONERISM 2012

15 PJ HARVEY
LET ENGLAND SHAKE 2011

16 TOM WAITS
BAD AS ME 2011

17 GODSPEED! YOU BLACK EMPEROR
ALLELUJAH! DON’T BEND! ASCEND! 2012

18 1000MODS
SUPER VAN VACATION 2011

19 PLANET OF ZEUS
MACHO LIBRE 2011

20 BLUES PILLS
BLUES PILLS 2014

[ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα τέλη της χρονιάς είναι εποχή για 
ανασκοπήσεις. Τα τέλη της δεκαετίας, 
εποχή για μεγαλύτερες ακόμα ανασκο-
πήσεις. Οι λίστες, είναι αγαπημένη συ-

νήθεια και ειδικά όταν πρόκειται για μουσική, 
ακόμα πιο αγαπημένη.
Η δεκαετία του ’10 λοιπόν (πόσο παλιά ακού-
γεται αυτή η έκφραση) άφησε πίσω τις μερικά 
εξαιρετικά δείγματα στο παγκόσμιο ροκενρόλ, 
σε κάθε είδος του.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι είναι δεκαετία 
κρίσης (και η επόμενη δεν ξεκινάει αλλιώς, 
πάντως), έφερε αρκετά μεγάλα συγκροτήματα 
στην Ελλάδα, αρκετά από τα οποία έπαιξαν για 
πρώτη φορά στη χώρα.
Οι 20 δίσκοι που ακολουθούν, είναι μια εντελώς 
υποκειμενική επιλογή, που δημιουργεί έναν 

ενδιαφέροντα μουσικό κατάλογο.
Οι πέντε ελληνικές παρουσίες σε αυτόν, μόνο 
τυχαίες και χαριστικές δεν είναι, καθότι η ελ-
ληνική σκηνή έχει κάνει τεράστια πρόοδο, όχι 
μόνο συνθετικά, αλλά και ως μουσικό «ίχνος» 
που αφήνει παντού πλέον.
Μην ξεχνάμε, ότι το 2019 τελειώνει με μια γιαν-
νιώτικη μπάντα στη Napalm Records, κάτι που 
δεν το βλέπεις συχνά… 
Από τη λίστα λείπουν αρκετά καλά, έως και 
άριστα άλμπουμ. Λείπουν για παράδειγμα οι 
Deftones, λείπουν οι Alabama Shakes, λείπει 
ο Νικ Κέιβ, λείπει o Κέντρικ Λαμάρ (ναι, λεί-
πει), λείπει ακόμα και η Beyonce, που γούστο 
ή όχι, έβγαλε έναν από τους πιο αξιομνημό-
νευτους δίσκους στο είδος της, λείπουν οι LCD 
Soundsystem, λείπουν διάφοροι και διάφορες. 
Ας μη γελιόμαστε όμως, αυτή είναι μια υποκει-
μενική λίστα. Τα είπαμε…
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