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«Βαθύ κόκκινο» 
οι Δήμοι Ιωαννιτών 
και Κόνιτσας
ΠΑΡΑΜΈΝΈΙ στο βαθύ κόκκινο ο Δήμος Ιωαν-
νιτών και εντάσσεται, από Σάββατο πρωί ο Δήμος 
Κόνιτσας, σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής 
Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.
https://typos-i.gr/article/ba8y-kokkino-oi-dhmoi-
iwannitwn-kai-konitsas

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Το open mall 
ξεκινά τον Μάιο…
ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ της σύμβασης με την ανά-
δοχο εταιρία για την υλοποίηση της αναβάθμισης 
εμπορικών οδών στο ιστορικό κέντρο, του αποκα-
λούμενου open mall (ανοικτό κέντρο εμπορίου), 
προχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών. Σύμφωνα με τα όσα 
ανακοινώθηκαν, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινή-
σουν μέσα στον Μάιο. 
https://typos-i.gr/article/open-mall-3ekina

Τι συμβαίνει 
με τη «Δωδώνη»;
ΈΝΑ ΔΗΜΟΣΙΈΥΜΑ του Money Review -έκδο-
ση της Καθημερινής- αναφέρει ότι η «Δωδώνη» 
είναι «προ των πυλών» πώλησης στο επενδυτικό 
κεφάλαιο CVC Capital Partners και ουσιαστικά, στη 
Vivartia, της οποίας το fund έχει αποκτήσει τον 
έλεγχο.
https://typos-i.gr/article/ti-symbainei-me-th-
dwdwnh

Τι ισχύει σε Δίστρατο και κα-
ταυλισμό Ρομά από Σάββατο
ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Απριλίου στις 6 το πρωί, το Δίστρατο Κόνιτσας 
και ο οικισμός των Ρομά στο Πέραμα Ιωαννίνων, μπαίνουν σε ειδικό 
καθεστώς
https://typos-i.gr/article/ti-isxyei-se-distrato-kai-kataylismo-roma-apo-
sabbato
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:
https://www.patreon.com/TyposI
Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

Με μια συνδρομή 4 ευρώ στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)

■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα
Με τη συνδρομή των 10 ευρώ στον Τύπο, παίρ-
νετε:
Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου 
■«Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/
Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014» 
σε φυσική μορφή (ισχύει για όλο τον Δεκέμβριο)
(οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
■ Η νέα ψηφιακή έκδοση του Τύπου, περιλαμ-
βάνει 52+1 μουσικά άλμπουμ, ένα για κάθε βδο-
μάδα του χρόνου, συν ένα, καθότι το 2020 είναι 
δίσεκτο (αν δεν το ΄χατε καταλάβει ήδη…).
Το βιβλίο διατίθεται σε δύο εκδοχές: 
Μια σε pdf, που είναι η πιο κοινή και προσβάσιμη 
από όλες τις συσκευές
Μια σε epub που είναι πιο διαδραστική και δια-
βάζεται, είτε με την εφαρμογή Adobe Digital 
Editions σε Windows, είτε στην εφαρμογή ανά-
γνωσης, σε Mac.

Μια έκδοση με 53 μουσικά άλμπουμ
Μαζί με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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[ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΤΑΛΌΒΑ* ]

Εν μέσω της πανδημίας και μιας 
διπλής κρίσης, υγειονομικής και 
οικονομικής, με ένα μεγάλο τμή-
μα των εργαζομένων του ιδιω-

τικού τομέα να βιώνουν είτε σημαντικές 
μειώσεις μισθών, είτε να βιοπορίζονται 
αυτοί και οι οικογένειες τους με το επί-
δομα των 534€, προαναγγέλλεται ένα νέο 
εργασιακό νομοσχέδιο.
Eκτός, κάποιων ελαχίστων επιμέρους θε-
τικών ρυθμίσεων, έρχεται να αποτελειώ-
σει όποια ψήγματα προστασίας των εργα-
ζομένων δεν είχαν καταργηθεί μέσω των 
μνημονικών πολιτικών τα προηγούμενα 
10 χρόνια, ή δεν έχουν de facto ακυρωθεί 
από μια λειτουργία της αγοράς που χαρα-
κτηρίζεται από μόνιμη ανισορροπία, χα-
μηλή απασχόληση, υψηλά ποσοστά ανερ-
γίας, ιδιαίτερα για νέους και γυναίκες, 
ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας 
και μαζική προσφορά «φτηνής» εργασίας.
Μέσα από την εικόνα των αριθμών, φανε-
ρώνεται η αμείλικτη και σκληρή πραγμα-
τικότητα της αγοράς εργασίας στην Ελλά-
δας, σήμερα, αλλά και η οικονομική θέση 
των εργαζομένων, η οποία αναμένεται να 
επιδεινωθεί έτι περαιτέρω λόγω των οι-
κονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφο-
ριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (4ο τρί-
μηνο  2020), 327.567 επιχειρήσεις (μαζί 
με τα παραρτήματα τους) απασχολούν 
2.051.025 εργαζόμενους με καθεστώς 
συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου. Εξ αυτών:
■το 17,7 % (365 χιλ. εργαζόμενοι) απα-

σχολούνται λιγότερο από 20 ώρες την 
εβδομάδα

■το 30,4% (625 χιλ. εργαζόμενοι) απα-
σχολούνται λιγότερο από 35 ώρες την 
εβδομάδα

■το 20% των εργαζομένων (410 χιλ.) 
αμείβονται λιγότερο από 500 € το μήνα

■2 στους 3 περίπου εργαζόμενους (1 
εκατ.  310 χιλ.) αμείβονται λιγότερο από 
1.000 € το μήνα

■9% των εργαζομένων με πλήρη απα-
σχόληση και 20,9% όσων έχουν μερική 
απασχόληση αντιμετωπίζουν τον κίν-
δυνο της φτώχειας (ΕΛΣΤΑΤ 2020–Πε-
ρίοδος αναφοράς: εισοδήματα 2018). Ο 
μισθός δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε 
ένα μίνιμουμ διαβίωσης για μια μεγάλη 
ομάδα εργαζομένων

■μόνο το 50,2% των νέων προσλήψεων 
το α΄ εξάμηνο του 2020 ( 850χιλ. συνο-

λικά νέες προσλήψεις) αφορούσαν συμ-
βάσεις πλήρους απασχόλησης   

Σε αυτό λοιπόν το εργασιακό περι-
βάλλον αβεβαιότητας και ανασφά-
λειας και με τους μισθούς να υπο-

λείπονται σημαντικά από τη διασφάλιση 
ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ευημερίας, η 
κυβέρνηση προτίθεται –εν μέσω πανδη-
μίας- να νομοθετήσει:
■την περαιτέρω αποδόμηση των θεμελι-

ωδών εργασιακών σχέσεων με 10ωρη 
καθημερινή απασχόληση έως 6 ημέρες

■την μείωση των αποδοχών που παρείχε 
η υπερωριακή απασχόληση μέσω συμ-
ψηφισμού με μειωμένο ωράριο ή ρεπό 
σε μελλοντικό χρόνο

■την κατάργηση στην πράξη των συλλο-
γικών συμβάσεων και της προστασίας 
του εργαζομένου, καθώς προκρίνει τις 
ατομικές συμβάσεις και την ατομική δι-
ευθέτηση του χρόνου εργασίας και του 
καθημερινού ωραρίου, καθιστώντας 
τον εργαζόμενο ευάλωτο και ανίσχυρο 
απέναντι στην εργοδοσία.

■την πρόκληση μεγαλύτερης ανισορρο-
πίας μεταξύ επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής του καθενός

Ποια η σκοπιμότητα αυτών των 
πολιτικών επιλογών που οδηγούν 
στην περαιτέρω απορρύθμιση της 

αγοράς εργασίας και στην επιδείνωση του 
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων;
-Είναι ιδεοληπτικές εμμονές όσων δια-
κονούν πολιτικά το νεοφιλελευθερισμό, 
ασπαζόμενοι απλά την αρχή της αυτορ-
ρύθμισης της αγοράς; Ή ακόμη χειρότερα, 
θεωρούν πως ένα μοντέλο φθηνής και 
ελαστικής εργασίας θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις «απελευθέρωσης» του πε-
ριβόητου ελατηρίου της ανάπτυξης στη 
μετά–covid εποχή; Υπάρχουν ασφαλώς 
και αυτοί που πιστεύουν -η κωμικοτραγι-
κή διάσταση των πραγμάτων- ότι κάπως 
έτσι διευκολύνονται οι εργαζόμενοι για να 
«μαζέψουν τις ελιές στο χωριό τους!»
-ή μήπως είναι business as usual υπέρ 
της επιχειρηματικής κερδοφορίας και 
ασυδοσίας καθώς η υπερωριακή εργασία, 
πλέον δεν θα αποζημιώνεται, απλά θα 
διευθετείται και θα ανταλλάσσεται με πε-
ρισσότερο ελεύθερο χρόνο, κάποια άλλη 
χρονική περίοδο; Πριν από το ξέσπασμα 
της πανδημικής κρίσης άλλωστε, το 73% 
των απασχολουμένων σε όλους τους κλά-
δους εργαζόταν υπερωριακά, ενώ σε ορι-
σμένους κλάδους, όπως η μεταποίηση και 
οι μεταφορές, το αντίστοιχο ποσοστό ξε-
περνούσε το 80% (έκθεση 2020/ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
Την ίδια ώρα, όπως επαγγέλλεται η Κυ-
βέρνηση, κυρίως μέσω της αξιοποίησης 
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
του επόμενου ΕΣΠΑ, σχεδιάζεται η  θε-

μελιώδης αλλαγή του οικονομικού υπο-
δείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, 
ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό 
μοντέλο. Πόσο βιώσιμο και διατηρήσιμο 
είναι όμως ένα νέο υπόδειγμα οικονομι-
κής και κοινωνικής ανάπτυξης, όταν ανα-
παράγει συγκεκριμένα στερεότυπα που 
οδηγούν στην περαιτέρω αποδόμηση των 
εργασιακών σχέσεων και στην επικυριαρ-
χία μιας αντικοινωνικής αντίληψης που 
οδηγεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον κα-
ταδυνάστευσης, οικονομικής υποβάθμι-
σης και εργασιακής ανασφάλειας;
Η μετάβαση τη ελληνικής οικονομίας σε 
ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα πρέπει, 
όσον αφορά την αγορά εργασίας και την 
απασχόληση, να στηριχτεί στη βελτίωση 
της ποιότητας της εργασίας, στη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, στη θεσμοθέ-
τηση κατώτατων μισθών αξιοπρεπούς 
διαβίωσης, στην απόκτηση νέων και 
βελτίωση των υπαρχόντων δεξιοτήτων, 
στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτι-
κότητας, στη μείωση των ανισοτήτων, 
της φτώχειας και του κοινωνικού και οι-
κονομικού αποκλεισμού.
Επιβάλλεται να στηριχθεί σε εργαζόμε-
νους για τους οποίους διασφαλίζεται η 
βιώσιμη και αξιοπρεπής διαβίωσή τους.
Ακριβώς στον αντίποδα των πολιτικών 
που χαράζει και υλοποιεί η σημερινή κυ-
βέρνηση.
Την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι πολιτικοί, 
μιας άλλης χώρας, δοκιμάζουν μια νέα 
μορφή ισορροπίας μεταξύ επαγγελματι-
κής και προσωπικής ζωής με την ιδέα ότι 
η προσθήκη μιας επιπλέον ημέρας στο 
Σαββατοκύριακο θα ενισχύσει το ηθικό 
των εργαζομένων και θα επιτρέψει στην 
κοινωνία να πετύχει περισσότερα σε λιγό-
τερο χρόνο.
Η Ισπανία ανακοίνωσε –τον προηγούμενο 
μήνα– την πειραματική εφαρμογή της τε-
τραήμερης εβδομάδας εργασίας. Η ισπανι-
κή κυβέρνηση ενέκρινε ένα πιλοτικό πρό-
γραμμα 32ωρης εβδομαδιαίας εργασίας για 
3 χρόνια, χρηματοδοτώντας με ευρωπαϊ-
κούς πόρους 50 εκατ. € την αντιστάθμιση 
της διαφοράς του μισθού των εργαζομέ-
νων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα της 4ημερης εβδομαδιαίας εργασίας. 
Αναμένεται ότι περίπου 200 εταιρείες και 
3.000 έως 6.000 εργαζόμενοι θα συμμετά-
σχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

*O Θανάσης Μανταλόβας είναι πρώην 
αντιδήμαρχος Δήμου Ιωαννιτών

Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας υπονομεύει 
κάθε υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης

Η μετάβαση τη ελληνικής οικονομί-
ας σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα 
πρέπει, όσον αφορά την αγορά εργασίας 
και την απασχόληση, να στηριχτεί στη 
βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
στη θεσμοθέτηση κατώτατων μισθών 
αξιοπρεπούς διαβίωσης, στην απόκτη-
ση νέων και βελτίωση των υπαρχόντων 
δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της κοινω-
νικής ανθεκτικότητας, στη μείωση των 
ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοι-
νωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.
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Πτήσεις από βορρά, 
εμβόλια, τεστ 
και βλέπουμε…
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΌΥ ΤΣΑΝΤΙΚΌΥ ]

Η φετινή τουριστική περίοδος, και στην Ήπειρο, 
είναι στοίχημα και αίνιγμα ταυτόχρονα, για δι-
άφορους λόγους.
Από τη μια, είναι η μοναδική δραστηριότητα 

που έχει πάρει οριστική ημερομηνία επανέναρξης: 14 
Μαΐου, υπό κάθε συνθήκη που θα επικρατεί τότε και 
κάθε κόστος, όπως φαίνεται. Η πανδημία στην Ελλάδα 
είναι σε μια ακόμα κορύφωσή της, όλες οι υπολοιπες 
δραστηριότητες και δυνατότητες όπως η μετακίνηση εί-
ναι υπό συζήτηση, αλλά ο τουρισμός, όχι.
Από την άλλη είναι η απαρέγκλιτη οικονομική συνθήκη: 
Αν ο τουρισμός ζήσει μια ακόμα, χειρότερη από πέρυσι 
χρονιά, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερες από 
τις υπάρχουσες. Επίσης, υπάρχει και η δεδομένη συνθή-
κη και οικονομική στρέβλωση, ότι επάνω στον τουρισμό 
έχει «χτιστεί» μια ολόκληρη οικονομία τα 10 τελευταία 
χρόνια ειδικά.
Ποια είναι όμως τα δεδομένα μέχρι τότε:
Καταρχάς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Περι-
φέρειας Ηπείρου, το καλοκαίρι θα γίνονται οι εξής διε-
θνείς πτήσεις: Στο Άκτιο θα έχει δρομολόγια η χαμηλού 
κόστους εταιρία Wizz air, από την Πολωνία. Από τις 11 
Ιουνίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου, δύο φορές την εβδομάδα, 
θα γίνονται πτήσεις από τη Βαρσοβία προς το Άκτιο.  
Στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων θα γίνονται από τον Μάιο ως 
τον Οκτώβριο δύο πτήσεις την εβδομάδα από Δανία (Κο-
πεγχάγη και Μπίλουντ), 2 από Σουηδία (Στοκχόλμη και 
Γκέτεμποργκ) και 1 από Νορβηγία.
Αυτά ανακοίνωσε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Στρά-
τος Ιωάννου στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερει-
ακού συμβουλίου.
Μια άλλη στόχευση είναι ο αγροτουρισμός, με βασικό 
«εταίρο» το Ισραήλ. Ήδη, έγινε μια απόπειρα διακρατι-
κής συμφωνίας με βάση το «πράσινο διαβατήριο», το 
οποίο ωστόσο η ΕΕ σημασιοδοτεί διαφορετικά.
Το δεδομένο του εμβολιασμού είναι πολύ σημαντικό και 
η βασική διαφορά σε σχέση με πέρυσι, όπως επίσης και 
ο μαζικός έλεγχος με self και άλλων ειδών tests. Αν σκε-
φτεί κανείς ότι πέρυσι, με την εξαιρετικά λανθασμένη 
καμπάνια «νικήσαμε τον κοροναϊό» και τα πανηγυρικά 
πλάνα του πρωθυπουργού στο ηλιοβασίλεμα της Σαντο-
ρίνης, η σεζόν εξελίχθηκε χωρίς πραγματικά μέτρα προ-
στασίας (ούτε η μάσκα ήταν υποχρεωτική), φέτος, υπάρ-
χουν δύο σημαντικές «ασπίδες». Ο υπουργός Τουρισμού 
Χάρης Θεοχάρης, μετά την περσινή πλημμελή διαχείρι-
ση και το πολύ μέτριο αποτέλεσμα, «παίζει» επίσης την 
ήδη βεβαρυμμένη πολιτική του καριέρα.

Ωστόσο, τα εμβόλια δεν είναι ακόμα στο επίπεδο κάλυ-
ψης πληθυσμού που υπολόγιζε η κυβέρνηση, όταν μί-
λαγε πριν από τρεις μήνες για «τείχος ανοσίας 70% τον 
Ιούνιο».
Με τους σημερινούς ρυθμούς, στην καλύτερη περίπτω-
ση τον Ιούνιο θα έχει εμβολιαστεί ολοκληρωτικά περί 
το 20% του πληθυσμού, στο καλύτερο σενάριο και με τα 
σημερινά δεδομένα εμβολιασμού (περίπου 50.000 δόσεις 
ημερησίως και ενώ ο ολοκληρωμένος εμβολιασμός εί-
ναι ακόμα κάτω από το 7,5%). 
Επίσης, υπάρχει ανοιχτή η συζήτηση για το πιστοποι-
ητικό ή διαβατήριο, με την ΕΕ να διχάζεται. Πριν από 
μερικές μέρες, κατά τη συνέντευξη Τύπου του regional 
director του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώ-
πη Χανς Χένρι Κλούγκε και του υπουργού Υγείας Βασίλη 
Κικίλια, τονίστηκαν όλες αυτές οι παράμετροι.
Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε «βαριά βιομηχανία» τον τουρι-
σμό και τόνισε ότι πέρυσι δεν υπήρχε το εμβόλιο. Βέβαια, 
υπέπεσε σε μια ανακρίβεια περί εφαρμογής «extreme 
testing» το περσινό καλοκαίρι, το οποίο δεν ήταν και 
τόσο… extreme.
«Φέτος ελπίζουμε ότι με τον εμβολιασμό και με μεγαλύ-
τερη δυνατότητα τεστ, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα οργανώ-
σουμε την τουριστική περίοδο με ασφάλεια, διαφάνεια 
και ο κόσμος να εμπιστεύεται» τόνισε μεταξύ άλλων.
Ο κ. Κλούγκε πάντως ήταν πολύ συγκεκριμένος για την 
ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρώπη: «Υπάρχει διαφορά 
μεταξύ ενός πιστοποιητικού και ενός διαβατηρίου. Ο 
ΠΟΥ  εξετάζει το θέμα από πολιτικής, ηθικής και νομι-
κής άποψης. Δεν θέλουμε να δούμε ένα οποιοδήποτε μέ-
τρο να αυξάνει τις ανισότητες, ειδικά στη φάση που δεν 
υπάρχει επάρκεια εμβολίων. Τουλάχιστον, εργαζόμαστε 
ώστε να υπάρξει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό» τόνισε. 
Πέρα από τους επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς, η ισορ-
ροπία δυνάμεων για το «διαβατήριο» όπως θα ήθελε η 
ελληνική κυβέρνηση ή «πιστοποιητικό» όπως θέλει η 
πλειοψηφία της ΕΕ αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη. Το 
τελευταίο δεδομένο, θετικό για τις ελληνικές βλέψεις, 
είναι ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για κείμενο 
απόφασης «μέχρι το καλοκαίρι». Οπότε, αναμονή…
Η Ήπειρος τέλος, έχει μια τουριστική ιδιαιτερότητα: πα-
ρότι ο κλάδος είναι σε συνεχή άνοδο τα τελευταία χρόνια, 
η δραστηριότητα αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσο-
στό συμμετοχής στο εθνικό «τουριστικό ΑΕΠ», ωστόσο, 
η αναλογία στο περιφερειακό ΑΕΠ όλο και αυξάνεται.
Πρακτικά, αυτό πέρυσι διέσωσε κάπως τα πράγματα 
στην περιοχή, καθώς οι απώλειες ήταν μικρότερες σε 
σχέση με τη ζημιά που υπέστησαν ακραιφνώς τουριστι-
κές περιοχές της χώρας.
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ΙΡΆΝ-ΙΣΡΆΉΛ

Από σύμμαχοι την εποχή 
του Σάχη, ορκισμένοι εχθροί 

Σύμμαχος του Ισραήλ την εποχή του Σάχη, το Ιράν μετατράπηκε 
μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 σε υπ’ αριθμόν 1 εχθρό 

του εβραϊκού κράτους. Λίγο μετά την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, ο 
σάχης του Ιράν διατηρεί στενές σχέσεις με το νέο κράτος. Στο Ιράν 

κατοικεί τότε η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Μέσης Ανατολής.



Το Ισραήλ διαθέτει στο Ιράν σημα-
ντική διπλωματική αντιπροσω-
πεία, εισάγει το 40% των αναγκών 
του σε πετρέλαιο και εξάγει όπλα, 

προϊόντα τεχνολογίας και αγροτικά προϊ-
όντα.
Η περιώνυμη Savak (η πολιτική αστυνο-
μία του ιρανικού καθεστώτος) ιδρύεται το 
1957 με την βοήθεια της αμερικανικής 
CIA και της ισραηλινής Μοσάντ.
Το 1979, με την εγκαθίδρυση της Ισλαμι-
κής Δημοκρατίας, το Ιράν διακόπτει κάθε 
επίσημη σχέση με το Ισραήλ, το οποίο άλ-
λωστε δεν αναγνωρίζεται επισήμως από 
την Τεχεράνη. Ωστόσο, διατηρούνται ανε-
πισήμως οι εμπορικές σχέσεις.
Το 1980, η Ισλαμική Τζιχάντ, ιρανικής 
έμπνευσης, εξελίσσεται στην μεγαλύτε-
ρη ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση 
που παίρνει τα όπλα κατά του Ισραήλ.
Ομως, κατά την διάρκεια του πολέμου 
Ιράν-Ιράκ (1980-88), το Ισραήλ παραδίδει 
στην Τεχεράνη περί τους 1.500 πυραύ-
λους. Η συναλλαγή αποκαλύπτεται στο 
πλαίσιο της υπόθεσης πώλησης αμερικα-
νικών όπλων στο Ιράν (Irangate), με στό-
χο την απελευθέρωση των αμερικανών 
ομήρων που κρατούνται στον Λίβανο.

Η ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΧΕΖΜΠΟΛΆΧ, 
ΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΙΡΆΝ

Το 1982, το Ισραήλ εισβάλλει στον Λίβα-
νο για να σταματήσει τις παλαιστινιακές 
επιθέσεις. Οι Φρουροί της Επανάστασης, 
ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δη-
μοκρατίας, βοηθούν στην δημιουργία της 
Χεζμπολάχ, σιιτικού κινήματος που εγκα-
θίσταται στον νότιο Λίβανο και διεξάγει 
ένοπλο αγώνα κατά του Ισραήλ.
Το Ιράν και η Χεζμπολάχ κατηγορούνται 
από το Ισραήλ για ανάμειξη σε πολλές επι-
θέσεις κατά ισραηλινών ή εβραϊκών συμ-
φερόντων στο εξωτερικό: στην Αργεντινή 
(29 νεκροί το 1992, 85 νεκροί το 1994) και 
στην Βουλγαρία (6 νεκροί το 2012).

ΤΟ ΙΡΆΝ ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΆΙ, 
ΤΟ ΙΣΡΆΗΛ ΣΕ ΣΥΝΆΓΕΡΜΟ

Το 1998, το Ιράν ανακοινώνει ότι προχώ-
ρησε για πρώτη φορά σε δοκιμή πυραύ-
λου εδάφους-εδάφους, του Chahab-3, με 
βεληνεκές 1.300 χιλιομέτρων, ικανού να 
πλήξει το ισραηλινό έδαφος.
Το 2005, ο υπερσυντηρητικός ιρανός πρό-
εδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ δηλώνει 
ότι το Ισραήλ «πρέπει να διαγραφεί από 
τον χάρτη», χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα 
«μύθο» το Ολοκαύτωμα.
Τον ίδιο χρόνο, το Ιράν επαναλαμβάνει τις 
δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου 
στο Ισπαχάν.
Τον Ιούλιο 2015, το Ιράν συνομολογεί 
συμφωνία με τις μεγάλες δυνάμεις για τον 
έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος.

«Το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από την συμ-
φωνία αυτή... διότι το Ιράν εξακολουθεί 
να επιδιώκει την καταστροφή μας», είχε 
δηλώσει τότε ο πρωθυπουργός Μπενια-
μίν Νετανιάχου.
Το Ισραήλ υποστηρίζει τις ΗΠΑ του Ντό-
ναλντ Τραμπ, όταν ανακοινώνεται η απο-
χώρηση της Ουάσινγκτον από την συμ-
φωνία.
Επισήμως σε κατάσταση πολέμου με την 
Συρία, το Ισραήλ δηλώνει ότι φροντίζει να 
μείνει στο περιθώριο της σύρραξης που 

μαίνεται στην γειτονική του χώρα από το 
2011.
Όμως, από το 2013, βλέπει με κακό μάτι 
την στρατιωτική επέμβαση της Χεζμπολάχ 
και του ιρανού της προστάτη για την στήρι-
ξη του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ.
Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει από την 
αρχή του πολέμου εκατοντάδες επιχειρή-
σεις με στόχο τις στρατιωτικές δυνάμεις 
του συριακού καθεστώτος, τις ιρακινές 
δυνάμεις και τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ.
Τον Νοέμβριο 2017, ο Μπενιαμίν Νετα-

νιάχου κάνει λόγο για «αποδοτική και 
μυστική συνεργασία» του Ισραήλ με αρα-
βικές χώρες, σε μία συγκυρία ανησυχιών 
για την αυξανόμενη επιρροή του Ιράν 
στην Μέση Ανατολή. 
Τον Σεπτέμβριο 2020, τα Εμιράτα και το 
Μπαχρέιν, σύμμαχοι της Σαουδικής Αρα-
βίας, που συμμερίζονται με το εβραϊκό 
κράτος την εχθρότητα προς το Ιράν, υπο-
γράφουν συμφωνίες εξομάλυνσης των 
σχέσεων με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Στις 27 Νοεμβρίου 2020, το Ιράν 
κατηγορεί το Ισραήλ ότι έπαιξε 
ρόλο στην επίθεση κατά του 
ιρανού πυρηνικού επιστήμονα 
Μόχσεν Φαχρίζαντεχ.
Την 1η Μαρτίου 2021, το Ισραήλ 
κατηγορεί το Ιράν ότι ευθύνεται 
για την έκρηξη σε ισραηλινό 
πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, 
κατηγορίες που διαψεύσθηκαν 
από την Τεχεράνη.
Δύο εβδομάδες αργότερα, το 
Ιράν δηλώνει ότι «όλα τα ενδε-
χόμενα είναι ανοικτά» έπειτα 
από επίθεση κατά του ιρανικού 
πλοίου στην Μεσόγειο και για 
την οποία όλα παραπέμπουν, στο 
Ισραήλ, σύμφωνα με την Τεχε-
ράνη.
Στις 6 Απριλίου, έκρηξη άγνω-
στης προέλευσης σημειώνεται 
σε ιρανικό πλοίο στην Ερυθρά 
Θάλασσα. Πληροφορίες στον 
τύπο κάνουν λόγο για ισραηλινή 
επίθεση αντιποίνων.
Στις 12 Απριλίου, η Τεχεράνη 
κατηγορεί το Ισραήλ για σα-
μποτάζ στον σταθμό εμπλουτι-
σμού ουρανίου της Νατάνζ και 
υπόσχεται να εκδικηθεί και να 
ενισχύσει τις δραστηριότητες 
εμπλουτισμού του ουρανίου. Στις 
13 Απριλίου, η Τεχεράνη ανακοι-
νώνει ότι ξεκινά τον εμπλουτι-
σμό κατά 60% ουρανίου.
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης 
μεταδίδουν ότι ισραηλινό πλοίο 
έγινε στόχος επίθεσης κοντά 
στις ακτές των Εμιράτων, ανοι-
κτά του Ιράν.

Διαδηλώσεις για το θάνατο του ιρανού πυρηνικού 
επιστήμονα Μόχσεν Φαχρίζαντεχ
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Ο τελειομανής Ντέιβιντ Λιν 
και ο πόλεμος της κριτικής…

Ο Ντέιβιντ Λιν, ένας από 
τους σημαντικότερους 
σκηνοθέτες όλων των 
εποχών, αποτελεί ιδιαί-
τερη περίπτωση, καθώς 
κατάφερε να κάνει ορι-
σμένες από τις πλέον 
φημισμένες ταινίες, να 
λατρευτεί και να μισηθεί 
από την κριτική, ειδικά 
για τα επικά ανυπέρβλη-
τα φιλμ του, να δώσει 
πνοή σε λογοτεχνικά 
έργα που δύσκολα χω-
ρούν στη μεγάλη οθόνη 
και να αναγκαστεί να 
εγκαταλείψει τον κινημα-
τογράφο για 14 χρόνια. 
Εν αντιθέσει με τους κρι-
τικούς της εποχής του, 
αγαπήθηκε από πολλούς 
μετέπειτα μεγάλους σκη-
νοθέτες, επηρεάζοντας 
το έργο τους, αλλά και 
την τεχνική τους με την 
απαράμιλλη δεξιοτεχνία 
του.
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Είναι παράδοξο, πως ένας γιος 
Κουακέρων (πουριτανοί που επη-
ρεάστηκαν από τον Καλβινισμό) 
χάρισε στο βρετανικό σινεμά μία 

από τις σημαντικότερες ερωτικές ιστορίες 
του κινηματογράφου, στη «Σύντομη Συ-
νάντηση», έδωσε ξεχωριστή και ασύγκρι-
τη πνοή στον Όλιβερ Τουίστ, προσέγγισε 
εξπρεσιονιστικά τις «Μεγάλες Προσδοκί-
ες» και ταυτόχρονα ύμνησε τη βρετανική 
αυτοκρατορία στο επικό «Η Γέφυρα του 
Ποταμού Κβάι».
Συμπληρώνοντας 30 χρόνια από τον θά-
νατό του (16 Απριλίου 1991), θα επιχει-
ρήσουμε μία συνοπτική αναδρομή στην 
καλλιτεχνική του πορεία, για να κατανο-
ήσουμε το πολυσχιδές έργο του, το με-
γαλείο του κινηματογράφου του, την τε-
λειομανία του σε κάθε πλάνο κι όλα αυτά 
που συνέθεσαν το μύθο Ντέιβιντ Λιν.
Ο Ντέιβιντ Λιν γεννήθηκε στα περίχωρα 
του Λονδίνου στις 25 Μαρτίου του 1928 
και ήταν -μάλλον κακός- μαθητής σε σχο-
λείο που είχαν ιδρύσει οι Κουακέροι στην 
περιοχή τού Ρίτινγκ και το οποίο εγκατέ-
λειψε λίγο πριν το ολοκληρώσει. Ξεκίνησε 
την καριέρα του στον κινηματογράφο από 
πολύ χαμηλά και για χρόνια εργάστηκε ως 
μοντέρ -αρχικά σε φιλμάκια ειδήσεων-, 
ενώ την πρώτη του σκηνοθεσία την έκανε 
το 1942, σε σενάριο Νόελ Κάουαρντ, με τον 
οποίο συνεργάστηκε αρκετές φορές στα 
πρώτα του σκηνοθετικά βήματα.
Το 1945 θα κάνει το μπαμ με το ερωτικό 
δράμα «Σύντομη Συνάντηση», καθώς ο 
Λιν στήνει πάνω στο ρομαντικό στόρι του 
Κάουαρντ για έναν ατελέσφορο έρωτα, 
μία αριστοτεχνικά δομημένη σκηνοθε-
σία, ξεκινώντας από το τέλος για να πάει 
στην πρώτη μοιραία συνάντηση. Σε ένα 
σιδηροδρομικό σταθμό, μια συνάντηση 
ενός άνδρα και μιας γυναίκας (Τρέβορ Χά-
ουαρντ και Σίλια Τζόνσον) οδηγεί σε μια 
παράνομη αγάπη, για ένα ζευγάρι που δι-
στάζει να εκφράσει τον αστραπιαίο έρωτά 
του. Άψογη ασπρόμαυρη φωτογραφία, 
εμπνευσμένο μοντάζ και Μέγα βραβείο 
στο φεστιβάλ των Καννών.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΆΣ 
ΤΟΝ ΚΆΡΟΛΟ ΝΤΙΚΕΝΣ…

Τη διετία 1946-1948 θα μεταφέρει δυο 
έργα του Κάρολου Ντίκενς, τον αξεπέρα-
στο και κλασικό «Όλιβερ Τουίστ», με την 
εξπρεσιονιστική του προσέγγιση και τις 
«Μεγάλες Προσδοκίες», μια ταινία σταθ-
μό. Στην πρώτη, έχοντας έναν απίστευτα 
μεταμορφωμένο Άλεκ Γκίνες στον ρόλο 
του Φάγκιν, θα παραδώσει ένα μεγαλει-
ώδες έργο, ενώ στη δεύτερη ταινία, με 
την Τζιν Σίμονς και τον Τζον Μιλς, θα 
καταφέρει κάτι που ακόμη και σήμερα 
μοιάζει αδιανόητο: να αναπλάσει αυτό 
που έχει στο μυαλό του ο αναγνώστης του 
ομώνυμου βιβλίου και ταυτόχρονα να το 

εμπλουτίσει με μακάβριες απολαυστικές 
γοτθικές πινελιές κι ένα διαφορετικό φι-
νάλε απ’ αυτό του κλασικού έργου, ανανε-
ώνοντας το ενδιαφέρον του θεατή.
Θα ακολουθήσουν στις αρχές τις δεκα-
ετίας του ‘50 οι ταινίες «Πυρπολητές» 
και «Η Εκλογή του Χόμπσον», μία έξοχη 
κωμωδία με τον Τσαρλς Λότον, που θα 
βραβευτεί με τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστι-
βάλ Βερολίνου, ενώ θα ακολουθήσει το 
αισθηματικό «Διακοπές στη Βενετία» με 
την Κάθριν Χέπμπορν και τη Βενετία… 
πρωταγωνίστριες.

ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΚΆΙ ΟΙ ΥΜΝΟΙ

Οι τρεις αυτές ταινίες του, αποτελούν το 
λόγο της πολεμικής που θα ανοίξουν μαζί 
του σημαντικοί κριτικοί του κινηματογρά-
φου εκείνης της εποχής, κατηγορώντας τον 
για επιδερμική αντιμετώπιση των θεμάτων 

του- «πακέτα Όσκαρ» τα είχε χαρακτηρίσει 
ο Φρανσουά Τριφό. Βεβαίως υπήρξαν και 
υποστηρικτές του Λιν, ενώ μετέπειτα με-
γάλοι σκηνοθέτες, όπως οι Σέρτζιο Λεόνε, 
Σαμ Πέκινπα, Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Σίντνεϊ 
Πόλακ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, δηλώνουν 
θαυμαστές του και επηρεασμένοι από το 
έργο του. Ο ίδιος δήλωνε θαυμαστής του 
Τζον Φορντ και ειδικά του αριστουργήμα-
τος «Η Αιχμάλωτη της Ερήμου», αλλά και 
των κορυφαίων της βωβής περιόδου Τσάρ-
λι Τσάπλιν και Μπάστερ Κίτον.
Αυτή η πολεμική θα συνεχιστεί και θα 
κορυφωθεί με το εξαίσιο δράμα «Η Κόρη 
του Ράιαν» με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ, ανα-
γκάζοντάς τον να αποτραβηχτεί για 14 
χρόνια από το σινεμά. Επέστρεψε το 1984 
με το επίσης επικό μεταφυσικό δράμα «Το 
Πέρασμα στην Ινδία», που ήταν και το 
τελευταίο φιλμ που γύρισε, ενώ είχε στα 
σκαριά ακόμη πολλές ιδέες.

ΤΕΛΕΙΟΜΆΝΗΣ Η ΜΕΓΆΛΟΜΆΝΗΣ; 
ΣΙΓΟΥΡΆ ΆΞΕΠΕΡΆΣΤΟΣ

Ο Ντέιβιντ Λιν, των δυο Όσκαρ και των 
επτά υποψηφιοτήτων, των πολλών δια-
κρίσεων και των εκατομμυρίων εισιτηρί-
ων, είναι φανερό ότι αποστασιοποιήθηκε 
από τις επιρροές των Κουακέρων και τον 
πουριτανισμό, κάτι που αποδεικνύεται 
και από τους έξι γάμους του και τις πολ-
λές ερωτικές σχέσεις που είχε στη ζωή 
του. Μπορεί η τελειομανία του, η προ-
σοχή του σε κάθε λεπτομέρεια, η βαθιά 
γνώση του μοντάζ και της φωτογραφίας 
να ερμηνεύτηκε από τους επικριτές του 
ως μεγαλομανία και ορισμένες ιδέες του 
να στοιχειώθηκαν από τα βρετανικά στε-
ρεότυπα, αλλά σίγουρα ο Ντέιβιντ Λιν μας 
προσέφερε μαγικές ταινίες, που σήμερα 
θεωρείται αδιανόητο να γυριστούν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Η επική περίοδος
Το 1957 θα έχει έτοιμο ένα από τα πλέον μεγαλεπήβο-
λα φιλμ του κινηματογράφου, τη «Γέφυρα του Ποταμού 
Κβάι», σε παραγωγή του Σαμ Σπίγκελ. Διάσημο επικό πο-
λεμικό δράμα για τις περιπέτειες Βρετανών αιχμαλώτων 
στην Ιαπωνία και τη σιδηρά κυριαρχία του ηγέτη τους 
αξιωματικού (Άλεκ Γκίνες), που θέλοντας να αποδείξει 
την ανωτερότητα των Άγγλων, επιχειρεί να χτίσει μία γέ-
φυρα για τους εχθρούς του, κάτω από αντίξοες συνθήκες. 
Παίζει και ο εξαίρετος Γουίλιαμ Χόλντεν, μαζί με ένα πο-
λυπρόσωπο καστ, ενώ το αξέχαστο μουσικό μοτίβο είναι 
του Μάλκολμ Άρνολντ. Επτά Όσκαρ, ανάμεσά τους και 
αυτό της σκηνοθεσίας για τον Λιν.
Με την «Γέφυρα του Ποταμού Κβάι», ο Λιν εγκαινιάζει 
την περίοδο των επικών ταινιών του, αφού θα ακολου-
θήσουν τα επίσης κλασικά και διάσημα φιλμ «Ο Λόρενς 

της Αραβίας» και «Δόκτωρ Ζιβάγκο». Με την πρώτη ται-
νία του θα δώσει την ευκαιρία στον Πίτερ Ο’τουλ να γίνει 
σταρ πρώτου μεγέθους, να μείνει για πάντα στην ιστορία 
και να κερδίσει το Όσκαρ. Μια ταινία ποταμός εικόνων που 
πάλλονται από τη δύναμη και το μυστήριο της ερήμου, ένα 
εικαστικό μνημείο. Τα μακρόσυρτα πλάνα της απέραντης 
ερήμου που κυματίζει, οι θεαματικές μάχες και το βάθος 
των χαρακτήρων, θα καταστήσουν τον «Λόρενς της Αρα-
βίας» ένα ανεξίτηλο στους αιώνες έργο. Φυσικά ακόμη ένα 
Όσκαρ σκηνοθεσίας για τον Λιν. Στο «Δόκτωρ Ζιβάγκο», 
που μπορεί να μην φτάνει σε επίπεδο σκηνοθεσίας και 
μεγαλείου τον Λόρενς, θα αναστήσει κινηματογραφικά το 
μυθιστόρημα του Πάστερνακ, θα γράψει ακόμη μία χρυσή 
σελίδα στον επικό κινηματογράφο και θα προσφέρει τα γα-
λόνια του ποιοτικού ηθοποιού στον γόη Ομάρ Σαρίφ.
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Ενάμιση περίπου χρόνο μετά τον ξαφ-
νικό θάνατο του Λευτέρη Ξανθό-
πουλου όσοι είναι εξοικειωμένοι όχι 
μόνο με τις ταινίες του, αλλά και με 

τα ποιητικά και τα πεζογραφικά του βιβλία, 
έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 
τα τελευταία γραπτά του, τα οποία φιλοξε-
νούνται στον μεταθανάτιο τόμο διηγημάτων 
«Warum?» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από 
τις εκδόσεις Καστανιώτη. 
Έχοντας υπογράψει σκηνοθετικά ταινίες 
όπως το «Καλή πατρίδα, σύντροφε» (1986) 
και τον «Δραπέτη» (1991) και ντοκιμαντέρ 
όπως τα (μεταξύ άλλων) «Ελληνική Κοινό-
τητα Χαϊδελβέργης» (1978), «Ο Γιώργος από 
τα Σωτηριάνικα» (1979), «Στα Τουρκοβούνια» 
(1982), «Επί Κολωνώ» (1983), «Η μεγάλη πο-
μπή (Αλέξης Πανσέληνος)» (1988), «Ποιος 
είναι ο τρελός λαγός (Μίλτος Σαχτούρης)» 
(1992), «Ο κήπος με τ' αμέτρητα παράθυρα 
(Νίκος Εγγονόπουλος)» (2005) και «Πάρε τα 
δώρα... Κική Δημουλά και Τίτος Πατρίκιος» 
(2011), ο Ξανθόπουλος δεν σταμάτησε ποτέ 
να γράφει ποίηση, όπως και πεζογραφία, από 
τις σελίδες της οποίας ξεπηδούν τα τοπία, τα 
χρώματα και οι μυρωδιές τόσο των παιδικών 
χρόνων όσο και του ενήλικου βίου του.
«Warum» στα γερμανικά σημαίνει «γιατί» και 
σίγουρα ο Ξανθόπουλος δεν διάλεξε τυχαία 
τον τίτλο του βιβλίου του. Τοποθετώντας 
όλες τις ιστορίες του κοντά στις γιορτές των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο 
συγγραφέας δεν μιλάει παρά μόνο παρεμπι-
πτόντως για το εορταστικό πνεύμα των ημε-
ρών αφού ο βασικός σκοπός του είναι άλλος: 
να βρει απλώς μια κοινή αφορμή για να συν-
δέσει εντελώς διαφορετικούς μεταξύ τους 
ανθρώπους, ξετυλίγοντας τον μίτο της ζωής 
τους προς μια σταθερά ερωτηματική κατεύ-
θυνση: έχουν άραγε σημασία τα όσα έζησαν, 
κι αν ναι, ποια ακριβώς είναι αυτή και τι 
άραγε θα συνέβαινε αν αίφνης έρχονταν ξανά 
αντιμέτωποι μαζί της; Υπό αυτή την έννοια, 
εκείνο που κυριαρχεί στα διηγήματα του 
Ξανθόπουλου είναι το άνοιγμα της μνήμης, 
η διαρκής λειτουργία της διελκυστίνδας της.
Τι συμβαίνει όταν ζευγάρια που έχουν να συ-
ναντηθούν επί δεκαετίες, επειδή ο χρόνος 
που μεσολάβησε πρόλαβε να αλλάξει το σύ-
μπαν, ξαναβρίσκονται και πιάνουν τα πάντα 
(ή φαντάζονται πως θα πιάσουν τα πάντα) 
από την αρχή; Τι μπορεί να επιβιώσει από το 
παρελθόν, ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν οι 
αλλοτινές ορμές και επιθυμίες, ποια όνειρα 
θα εκπληρωθούν και ποιες προσδοκίες θα 
μείνουν οριστικά χαμένες; Η μνήμη, ωστόσο, 
είναι πιθανόν να χαράξει και άλλες διαδρο-
μές: να πάει στα παιχνίδια και στα στολίδια 
άλλων εποχών, όταν οι τωρινοί ενήλικες 
ήταν ακόμη παιδιά, να ταξιδέψει στις δημό-
σιες παρακαταθήκες και να αναστήσει τον 
ποιητή Κώστα Κρυστάλλη στον ανθυγιεινό 

χώρο του τυπογραφείου όπου δούλευε ή να 
ανακινήσει διακριτικά κάτι από τα πολλαπλά 
τραύματα του Εμφυλίου.
Ο Ξανθόπουλος δεν δουλεύει μόνο με τη 
μνήμη, ατομική ή συλλογική. Στα διηγήματά 
του πρωταγωνιστούν οι πιο διαφορετικές φι-
γούρες (φτωχοί, πρόσωπα του εργατικού μό-
χθου, μετανάστες στη Γερμανία, τρελοί, χρή-
στες ναρκωτικών, αστυνομικοί, συγγραφείς, 
δημόσιοι υπάλληλοι) και κάτι τέτοιο του επι-
τρέπει να καταπιαστεί με αναπάντεχα ποικί-
λες όψεις της κοινωνικής καθημερινότητας: 
από πορνεία, ναρκωτικά και ανορθόγραφους 
(όπως τους περιγράφει ο ίδιος) έρωτες μέ-
χρι σαλιγκάρια που κρύβονται σε ένα φύλλο 
μαρουλιού, τραυματισμένες κουκουβάγιες, 
επαίτες, καλλιτέχνες που έχουν αποφασίσει 
να δέσουν χειροπόδαρα τους επικριτές τους, 
κινηματογραφόφιλους που αναπολούν ξεχα-
σμένα αριστουργήματα, καθώς και αγαθούς 
τρελούς που σπάνε στο ξύλο (χωρίς κανένας 
να το περιμένει) όσους τους περιπαίζουν.
Με μια γλώσσα ρεαλιστική και λυρική ταυ-
τοχρόνως, που ξέρει πώς να τιμά τη φύση, 
τους δροσερούς καρπούς, τις ωραίες γεύσεις, 
αλλά και τη μαγεία των υλικών αντικειμέ-
νων, παίζοντας ακούραστα με την πατίνα του 
χρόνου, ο Ξανθόπουλος μας αποχαιρετά με 
ένα καλογραμμένο, υποβλητικά φωτισμένο 
και πάνω απ’ όλα ιδιαίτερα τρυφερό βιβλίο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Παιχνίδια της μνήμης 
και του χρόνου 
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Πέντε 
σειρές 
για όλη 
τη μέρα
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΌΥ ΤΣΑΝΤΙΚΌΥ ]

Ποιο είναι το (κανονικό) ωράριο ενός μέσου ανθρώπου, 
με οκτάωρο και όχι «μάζεμα ελιών» μετά το γραφείο;
Τώρα που δεν μπορούμε να έχουμε τις καθημερινές 
συνήθειες, ιδού μια τηλεοπτική προσομοίωσή τους, 

με πέντε σειρές:

Πρωινάδικο: Troy and Abed in the morning (Community)
To Community του Τζος Χάρμον είναι μια ελεγεία στην ανθρώ-
πινη σκέψη και ταυτόχρονα, στην ανθρώπινη τρέλα και δη-
μιουργική ανοησία. Το καλύτερο easter egg του, είναι το post 
title event με τον Τρόι και τον Άμπεντ να φιλοξενούν καλεσμέ-
νους στο πρωινάδικό τους, το οποίο παίζεται χωρίς κάμερες, 
χωρίς τηλεόραση, χωρίς τίποτα γενικά. Αλλά έχει το καλύτερο 
μουσικό σήμα. Και τους καλύτερους παρουσιαστές. Α, και τους 
καλύτερους καφέδες.

Παραγωγή υπεραξίας: The Office
Ώρα για δουλειά. Τo Office ευτύχησε να έχει δύο καλές εκδοχές, 
αγγλική και αμερικάνικη, κυρίως λόγω των πρωταγωνιστών 
του. Ο Ρίκι Γκερβέ (ή όπως αλλιώς προφέρεται τέλος πά-
ντων…) στο αγγλικό και ο Στιβ Καρέλ στο αμερικάνικο, πήγανε 
την έννοια του σπαστικού μεσαίου στελέχους σε άλλο επίπεδο.

Ένα καφέ μετά τη δουλειά: Central Perk (Friends)
To πιο κεντρικό Κεντρικό Καφέ με ψαράδικο όνομα στο τηλε-
οπτικό σύμπαν, ήταν το Central Perk. Επίσης, διέθετε τον πιο 
διάσημο τηλεοπτικό καναπέ, μετά τον καναπέ των Simpsons

Επιστροφή στο σπίτι: Shameless
Αν πιστεύετε ότι ο εγκλεισμός με την οικογένεια σας έχει εξα-
ντλήσει, δείτε μερικές σεζόν του Shameless και του οίκου Γκά-
λαχερ, για να καταλάβετε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ 
χειρότερα και χωρίς πανδημία. Ή και καλύτερα.

Για ποτάκι: Paddy’s (It’s Always Sunny in Philadelphia)
Ένας καλός φίλος λέει ότι «παντού στον κόσμο υπάρχει ένα ιρ-
λανδέζικο μπαρ». Σαν το Paddy’s όμως, το οποίο «τρέχουν» οι 
πιο απαράδεκτοι τύποι όλου του γνωστού σύμπαντος, δεν θα 
βρείτε. Η ξεκαρδιστική σειρά-φιάσκο που μας σύστησε τύπους 
σαν τον Τσάρλι Ντέι, είναι γεμάτη με τη σοφία του Ντάνι ντε 
Βίτο… 

Πέντε
σειρές
για όλη
τη μέρα

Πού μπορείτε 
να (μην) πάτε,
από την τηλεόρασή σας

Το πρωινάδικο
Troy and Abed 
in the morning

7πμ

9πμ Στη δουλειά
The Office

Για καφέ
Central Perk 5μμ

7μμ Πίσω στο σπίτι
Gallagher residence

Για ποτάκι
Paddy's 10μμ
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΌΥ ΤΣΑΝΤΙΚΌΥ ]

Οι Rolling Stones το 1964, 57 ολόκληρα 
χρόνια πριν δηλαδή, ήταν κάτι πιτσι-
ρικάδες που λεηλατούσαν τα μπλουζ 
για να διεκδικούν τη θέση τους στη 

British invasion και την εκλαϊκευμένη αντι-
κουλτούρα των ‘60s.
Σήμερα, μπορεί να μοιάζει (και να είναι) αρχαι-
ολογία η αναζήτηση του πότε ξεκίνησε αυτή η 
ιστορία του Μπράιαν Τζόουνς που κληρονόμη-
σαν οι Τζάγκερ-Ρίτσαρντς. 
Ωστόσο, στις 16 Απριλίου του 1964, είναι σίγου-
ρο ότι κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, 
από τα 30 στούντιο, 33 live, 29 συλλογές, 121 
σινγκλ κ.λπ. κ.λπ. που έχουν ηχογραφήσει μέ-
χρι στιγμής.
Το The Rolling Stones ήταν μόλις 33 λεπτά και 
για προφανείς λόγους, στις ΗΠΑ κυκλοφόρησε 
με τον υπότιτλο England’s Newest Hit Makers.
 Από τις 12 συνθέσεις, έξι σε κάθε πλευρά, μόνο 
μια ήταν υπογραμμένη από τους Τζάγκερ-Ρί-
τσαρντς, το Tell me (You’re coming back). 
Άλλες δύο, το Now I’ve Got a Witness και το 
Little by Little ήταν επίσης δικές τους, αν και 
φανερά επηρεασμένες από άλλα κομμάτια 
(κάποια εντελώς ίδια). Τις υπέγραψαν με το 
ψευδώνυμο Nanker Phelge, ενώ το Little by 
Little συνυπογράφει και ο Φιλ Σπέκτορ…
Όλες οι υπόλοιπες ήταν παλιά μπλουζ κομμά-
τια του Γουίλι Ντίξον, τον οποίο οι Stones και 
οι Zeppelin κυριολεκτικά «καταλήστευσαν δη-
μιουργικά), του Τζίμι Ριντ, του Ρούφους Τόμας, 
του Τσακ Μπέρι κ.α.
Ο δίσκος ξεκινάει με το Route 66, ένα κομμά-
τι που οι Stones το επαναφέρουν συχνά στο 
playlist των συναυλιών τους αυτά τα 60 χρό-
νια.
Στον πρώτο δίσκο εκτός από την κλασική 
πεντάδα Τζάγκερ-Ρίτσαρντς-Τζόουνς-Γουάι-
μαν-Γουάτς, παίζουν επίσης οι εξής… «άγνω-
στοι»: Ο Ιαν Στιούαρτ και ο Τζιν Πίτνι πιάνο, ο 
Σπέκτορ κρουστά και στο Little by Little, ένας 
Άλαν Κλαρκ μαζί με κάποιον Γκράχαμ Νας, κά-
νουν φωνητικά…

Ο ΠΡΏΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΏΝ STONES

Όλα από 
κάπου 
αρχίζουν


	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5

