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Πώς ένα κατάστημα 
στα Γιάννενα έχασε 
1.542 ευρώ
ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ μέσω ίντερνετ έχουν επιστρέψει στη… 
«χρυσή εποχή» του Κέβιν Μίτνικ και των πρακτικών 
«phishing». Για παράδειγμα, ένα κατάστημα υποδη-
μάτων στα Γιάννενα επέστρεψε ποσό 1.542 ευρώ, 
το αντίστοιχο αγορών δηλαδή που έκανε ένα άτομο 
μέσω ίντερνετ και τηλεφωνικά, αλλά χωρίς να τα 
πληρώσει ποτέ 
https://typos-i.gr/article/pws-ena-katasthma-sta-
giannena-exase-1542-eyrw

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ακόμα ένα μαζικό 
«όχι» από τα Γιάννενα
ΜΕ ΠΟΛΎ κόσμο, κυρίως στα μπλοκ του ΠΑΜΕ 
και των σωματείων που αναφέρονται σε αυτό, αλλά 
και αρκετό ακόμα στα υπόλοιπα μπλοκ, έγινε η 
απεργιακή πορεία στα Γιάννενα (ενώ ετοιμάζεται και 
μια απογευματινή)..
https://typos-i.gr/article/akoma-ena-maziko-oxi-
apo-ta-giannena

ΕΠΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: 

«Σεξιστική η εκπομπή 
του ΑΝΤ1»
ΕΠΤΑ ΓΎΝΑΙΚΕΙΕΣ ομάδες του ελληνικού ποδο-
σφαίρου, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννινα WFC, 
καταγγέλλουν την τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 
με τον Φ. Λαμπρόπουλο, κατά τη διάρκεια των μετα-
δόσεων του Euro 2020, ως σεξιστική και ζητούν τη 
διακοπή των spots.
https://typos-i.gr/article/epta-gynaikeies-omades-
podosfairoy-se3istikh-h-ekpomph-toy-ant1

Πανεπιστήμιο: Ανοιχτά 
από Νεοχωρόπουλο
Η ΕΙΣΟΔΟΣ της Πανεπιστημιούπολης από το Νεοχωρόπουλο 
είναι ανοικτή από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες, από τις 7:30 έως και τις 10:00 το πρωί και από τις 13:30 έως 
και τις 16:00 το απόγευμα.
https://typos-i.gr/article/panepisthmio-anoixta-apo-neoxwropoylo
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■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, 
παίρνετε:

■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλί-
ου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-
2014» σε φυσική μορφή 

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέα-
τρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιω-
αννίνων

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

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τόποι και άνθρωποι, βιώματα και 
γεγονότα, μύθοι και σκιές. Κάθε 
πόλη έχει τη μνήμη της, πολλές 
φορές ερειπωμένη, αλλά πάντα 

παρούσα και καθοριστική για την οντότη-
τα και την ταυτότητα ενός τόπου. Με κάθε 
ευκαιρία και με κάθε μέσο, η μνήμη είτε 
αναδύεται είτε υπογραμμίζεται, γιατί έτσι 
πρέπει. Και ένα τέτοιο μέσο είναι η τέχνη, 
που με τη δύναμη της εικόνας ή του ήχου 
έρχεται να αφηγηθεί ή ακόμα και να μετα-
σχηματίσει τις αναμνήσεις μιας πόλης και 
εντέλει να βαθύνει τη μνήμη.
Από τα μέσα του καλοκαιριού, στην πόλη 
των Ιωαννίνων θα υπάρχουν ψηφιακές ει-
καστικές εγκαταστάσεις που θα θυμίζουν 
στιγμές του παρελθόντος της και που θα 
«καταγράφουν» αφηγηματικά στοιχεία. Τα 
αφηγηματικά στοιχεία προήλθαν μέσα από 
προφορικές ιστορίες τις οποίες κατέγραψαν 
μαθητές των Ιωαννίνων από τους παππού-
δες τους ή άλλους συγγενείς, και οι οποίες 
έτυχαν και της ανάλογης τεκμηρίωσης.
Ένα πρότζεκτ που «δουλεύτηκε» μέσα 
από το έργο με τίτλο «Palimpsest» και με 
χρηματοδότηση από το διακρατικό πρό-
γραμμα «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία» . Το 
Palimpsest αφορά τις περιοχές της Ηπείρου 
και της Απουλίας, με εταίρους το Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα τη 
Σχολή Καλών Τεχνών (επικεφαλής εταίρος), 
την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο 
του Μπάρι και την Επαρχία του Λέτσε και 
συνδεδεμένο εταίρο τον Δήμο Ιωαννιτών. Η 
φιλοσοφία του προγράμματος είναι η αξιο-
ποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα 
από συμμετοχικές διαδικασίες και καλλιτε-
χνικές παρεμβάσεις αλλά και του δημόσιου 
αστικού χώρου.

Το ιδιαίτερο αυτό πρότζεκτ, κάνει λοιπόν το 
επόμενο βήμα. Δέκα καλλιτέχνες ανέλαβαν 
να μετα-γράψουν κάποιες από τις ιστορίες 
στο αστικό τοπίο των Ιωαννίνων, σε ση-
μεία που συνδέονται με τα αφηγηματικά 
στοιχεία, όπως είναι το Κάστρο, η λίμνη, η 
πρώην Παπαζόγλειος Σχολή, το ιστορικό 
κέντρο… Ο κάθε καλλιτέχνης με τον δικό 
του τρόπο. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο 
Παναγιώτης Βορριάς, η Μαρία Βαρελά, ο 
Ιωάννης Κόκκαλης, η Αθηνά Παύλου-Μπε-
νάζη, ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, ο Χρήστος 
Βαγιατάς, η Μαριλένα Γεωργαντζή, ο Θο-
δωρής Ζαφειρόπουλος και η Ηρώ Λάσκαρη 
έχουν ετοιμάσει ήδη τις δημιουργίες τους.
Την περίοδο αυτή γίνονται οι εργασίες εγκα-
τάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού σε 
επιλεγμένα σημεία της πόλης. Όλες οι ιστο-
ρίες θα προκύπτουν σε υπαίθριους, δημόσι-
ους χώρους, με την ενεργοποίηση του άυ-
λου αφηγηματικού «μουσείου» μέσω μιας 
ψηφιακής εφαρμογής (app).
Η υπεύθυνη επικοινωνίας, καθηγήτρια Αρ-
χιτεκτονικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης Πολυξένη Μάντζου, μάς εξηγεί 
το σκεπτικό του ιδιαίτερου αυτού «μουσεί-
ου» όπως και τον τρόπο λειτουργίας του.
«Η τυπολογία του Μουσείου υφίσταται ση-
μαντικές αλλαγές εξαιτίας της εξάπλωσης 
της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Το 
Μουσείο είχε στο παρελθόν ως αποστολή 
την οργάνωση από ειδικούς μίας ταξινο-
μημένης και κανονικοποιημένης αναπα-
ράστασης του κόσμου. Στο ανοικτό, αστι-
κό, διαδραστικό Μουσείο που προτείνει το 
Palimpsest οι ιστορίες από τοπαρελθόν της 
πόλης, που είχαν χαθεί στο παλίμψηστο του 
δημόσιου χώρου, συλλέγονται, ερμηνεύο-
νται, μετατρέπονται σε εικαστικές εγκατα-
στάσεις και βιώνονται ως εμπειρία υποκει-
μενική, προσωπική και εξατομικευμένη. Η 
αναβίωση του παρελθόντος γίνεται με την 
επαναφορά του στο παρόν. Η ίδια η πόλη και 
οι κάτοικοί της και κυρίως οι μικροί μαθη-
τές που συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν τις 
ιστορίες γίνονται οι επιμελητές του Μουσεί-
ου» αναφέρει στον Τύπο Ιωαννίνων. 
Προσθέτει δε ότι «το αρχείο που θα τροφο-
δοτεί το Μουσείο, θα συνεχίσει να μεγαλώ-
νει με ιστορίες που θα καταγράφουν στην 
εφαρμογή (app) οι κάτοικοι και τα videos 
που θα μπορούν να δημιουργήσουν αυτόμα-
τα με το εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε ειδι-
κά για αυτό τον σκοπό. Μουσείο και Αρχείο 
λειτουργούν συμμετοχικά, ερμηνευτικά και 
υποστηρίζοντας τη συνεχή μεταπαραγωγή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς ως τη μεγα-
λύτερη εγγύηση για τη διαφύλαξή της».
Όσο για τις ιστορίες που θα «λένε» οι ψηφια-
κές εικαστικές εγκαταστάσεις, αφορούν διά-
φορα γεγονότα, βιώματα και δοξασίες: από 
την κήρυξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
και τον εκτοπισμό των Εβραίων τον Μάρτιο 
του 1944 μέχρι τη μυθιστορία του Ντουρα-
χάν πασά, τους παγετούς και τα μπουρίνια 
στη λίμνη και τα θεριά.

Όταν η ψηφιακή τέχνη 
«μιλάει» για την πόλη

Από τα μέσα του καλοκαι-
ριού θα υπάρχουν ψηφι-
ακές εικαστικές εγκατα-
στάσεις που θα θυμίζουν 
στιγμές του παρελθόντος 
της και θα «καταγράφουν» 
αφηγηματικά στοιχεία.

https://typos-i.gr/article/ena-anoixto-moyseio-me-istories
https://typos-i.gr/article/ena-anoixto-moyseio-me-istories
https://www.facebook.com/gritpalimpsest
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Ένα ιστορικό κέντρο 
που χρειάζεται πολλά…

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το ιστορικό κέντρο των 
Ιωαννίνων, ή έστω το με-
γαλύτερο τμήμα του, δεν 
είναι αυτό που θα έπρεπε 

να είναι. Η αρχιτεκτονική κληρο-
νομιά, ο πολιτισμός, η παράδοση 
και η ιστορικότητα της πόλης δεν 
αποτέλεσαν στόχους ενός στρατη-
γικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, 
όπως έγινε στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη ιδίως μετά τη Χάρτα της Βενε-
τίας (1964) για τα μνημεία. Γι’ αυτό 
και αρκετές ελληνικές πόλεις 
«έχασαν» το ιστορικό τους κέντρο 
εις το όνομα της αντιπαροχής.
Τα Γιάννενα είχαν την τύχη να δια-
φυλάξουν σε σημαντικό βαθμό το 
ιστορικό τους κτιριακό απόθεμα 
(αν και οι φθορές είναι πια εμφα-
νείς), για διάφορους κοινωνικούς 
και οικονομικούς λόγους.
Ωστόσο, η πόλη μοιάζει να μην 
έχει συμφιλιωθεί με το παρελθόν 
της. Το ιστορικό κέντρο λειτουργεί 
κυρίως ως πέρασμα κι όχι ως προ-
ορισμός. Ως ένας ενδιάμεσος τό-
πος μεταξύ της σύγχρονης πόλης 
και της παραλίμνιας περιοχής, με 
διάφορες δραστηριότητες, εμπορι-
κές, ψυχαγωγικές και τουριστικές, 
ανά τμήματα.
Επί της ουσίας, το ιστορικό κέντρο 
δεν έχει καταφέρει να αποτυπώσει 
την πολιτιστικά φορτισμένη αξία 
του στη λειτουργία της πόλης.
Την περίοδο αυτή, στην εν λόγω 
περιοχή, ξεκινούν έργα ανάπλασης, 
τόσο στην παραδοσιακή συνοικία 
της Σιαράβα όσο και στην οδό Ανε-
ξαρτησίας και τις παρόδους της. 
Οι αναπλάσεις βέβαια, μπορούν να 
συμβάλουν στην αισθητική ανα-
βάθμιση και στη λειτουργικότητα 
ενός τόπου, αλλά δεν αποτελούν 
πανάκεια. Εξάλλου, η οδός Ανε-
ξαρτησίας αποτελεί ένα χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα. Η ανάπλαση 
που έγινε πριν από μια 12ετία δεν 
συνοδεύτηκε από την προσδοκώ-
μενη επισκεψιμότητα.
Το στοίχημα για το ιστορικό κέ-
ντρο, και ιδίως για την οδό Ανε-
ξαρτησίας όπου υπάρχουν και 
μικρές επιχειρήσεις, είναι πολύ 
μεγαλύτερο από μια ανάπλαση σε 
κοινόχρηστους χώρους.
Τον τελευταίο καιρό έχει αναπτυ-
χθεί ένας διάλογος για το μέλλον 
του ιστορικού κέντρου, με την 
έμφαση να δίνεται στην οδό Ανε-
ξαρτησίας. Κάτι που είναι εύλογο, 
καθώς η οδός αυτή, που κάποτε 
αποτελούσε την εμπορική αγορά 
της πόλης, διατρέχει το μεγαλύτε-

ρο μέρος του παραδοσιακού συνό-
λου και διαθέτει σημαντικά διατη-
ρητέα κτίρια, τα περισσότερα από 
τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα ή 
και ερειπωμένα, όπως είναι κάποια 
χάνια.
Η πρωτοβουλία για τον δημόσιο 
διάλογο ανήκει στον Σύλλογο 
Ιστορικού Κέντρου «Παλιά Γιάννι-
να», με μέλη κατοίκους και επιχει-
ρηματίες που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή. Ο διάλογος και οι 
προτάσεις για την ανάδειξη της 
περιοχής έχουν ένα ενδιαφέρον 
και σε κάθε περίπτωση έρχονται 
να υπογραμμίσουν τους προβλη-
ματισμούς για την ανάγκη διατή-
ρησης της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς αλλά και να τονίσουν τη 
δυναμική που θα μπορούσε να έχει 
η περιοχή.
Όλες σχεδόν οι προτάσεις αναδει-
κνύουν επί της ουσίας την ανάγκη 
να δημιουργηθούν κάποιοι πόλοι 
έλξης, να γίνουν πράγματα που θα 
οδηγούν όχι μόνο τους επισκέπτες 
αλλά και τους ίδιους τους Γιαννιώ-
τες στο ιστορικό κέντρο.
Ενδεικτικά, η λαϊκή αγορά Αγί-
ου Νικολάου αποτελεί ένα από 
τα «αγκάθια», με προτάσεις για 
τη λειτουργία της ως χώρο έκθε-
σης-πώλησης τοπικών προϊόντων 
ή ως ένας πολιτιστικός χώρος να 
κατατίθενται. Για το «ζωντάνεμα» 
της περιοχής, πέραν του καθιερω-
μένου ωραρίου λειτουργίας των 
εμπορικών καταστημάτων, προ-
τείνονται δράσεις, όπως υπαίθρι-
ες εκθέσεις ή υπαίθριοι ζωγράφοι 
πορτρέτων, σε συνεργασία με τη 
Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.
Ενδιαφέρουσα είναι δε και η πρό-
ταση για τη δημιουργία ενός δι-
κτύου καλλιτεχνικών κατοικιών 

με συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
και όρους. Το σωματείο διπλωμα-
τούχων ξεναγών Ιωαννίνων, από 
την πλευρά του, προτείνει την 
καταγραφή των εργαστηρίων και 
των τεχνιτών και την επακόλουθη 
δημιουργία ενός δικτύου επαφής 
με τους επισκέπτες της πόλης 
αλλά και την αποτύπωση των 
ιστορικών κτιρίων σε έναν ψηφι-
ακό χάρτη. Παράλληλα, εκτιμά ότι 
μια πρακτική που έχει δοκιμαστεί 
και έχει καλά αποτελέσματα, είναι 
η δράση «Open House», με δημό-
σια και ιδιωτικά κτίρια ανοίγουν 
τις πόρτες τους στο κοινό. Μια 
δράση που προφανώς θα μπορού-
σε να έχει εφαρμογή και σε άλλα 
διατηρητέα κτίρια που βρίσκονται 
γύρω από το ιστορικό κέντρο αλλά 
και σε άλλα σημεία της πόλης.  
Ιδέες και προτάσεις υπάρχουν, άλ-
λες πιο εύκολα υλοποιήσιμες άλ-
λες όχι. Η πολεοδομική ενότητα 
του παραδοσιακού κέντρου επη-
ρεάζεται ωστόσο και από το πώς 
λειτουργεί η υπόλοιπη πόλη, από 
τις διαδρομές που περνούν ή δεν 
περνούν από το ιστορικό κέντρο 
αλλά και άλλα δεδομένα, όπως 
είναι ο παραμελημένος χώρος του 
παλιού «Χατζηκώστα» ο οποίος 
ανήκει στο υπουργείο Υγείας.
Όπως και να ‘χει, μεγάλη σημα-
σία έχουν η συμμετοχικότητα και 
η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου με διεπιστημονικότητα 
και σοβαρότητα. Το ιστορικό κέ-
ντρο των Ιωαννίνων ανήκει πάνω 
απ’ όλα στην πόλη -είναι η πόλη-, 
και οι φορείς, και κυρίως ο Δήμος, 
θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο 
στην ανάδειξη της πολιτιστικής 
αξίας της περιοχής και στην έντα-
ξή της στην καθημερινή ζωή των 
Ιωαννίνων.

Όλες σχεδόν οι προτάσεις αναδεικνύουν 
την ανάγκη να δημιουργηθούν κάποιοι 
πόλοι έλξης, να γίνουν πράγματα που θα 
οδηγούν επισκέπτες και Γιαννιώτες στο 
ιστορικό κέντρο.
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Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, 
Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν, 
συμφώνησαν σήμερα να ξεκινήσουν 
συνομιλίες για τον έλεγχο των εξο-

πλισμών και την κυβερνοασφάλεια, καταγρά-

φοντας μικρά κέρδη και μεγάλες διαφορές, 
στην πρώτη συνάντησή τους, την οποία και 
οι δύο χαρακτήρισαν περισσότερο «ρεαλιστι-
κή» παρά φιλική.
Οι συζητήσεις στη Βίλα Λα Γκρανζ της Γενεύ-

ης κράτησαν περίπου τρεις ώρες –λιγότερο 
απ’ όσο ανέμεναν οι σύμβουλοι του Μπάι-
ντεν– με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει 
στη συνέχεια ότι ήταν έντονες και λεπτομε-
ρείς και ότι «δεν χρειαζόταν να δαπανήσουμε 
περισσότερο χρόνο συζητώντας».
Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δύο 
πλευρές μετά τις συνεντεύξεις Τύπου ανέφε-
ραν ότι η συνάντηση αυτή έδειξε ότι είναι σε 
θέση να κάνουν πρόοδο στους κοινούς τους 
στόχους, ακόμη και σε περιόδους έντασης.
Στην ανακοίνωση αυτή επαναλαμβάνουν 
τη δέσμευσή τους για τον έλεγχο των εξο-
πλισμών και τη μείωση των κινδύνων, ένα 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πρό-
σφατη παράταση της ισχύος της Συνθήκης 
New START. «Σήμερα, επαναβεβαιώσαμε 
την αρχή ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν 
μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να 
γίνει», πρόσθεσαν.
ΗΠΑ και Ρωσία θα ξεκινήσουν έναν διμε-
ρή Διάλογο για τη Στρατηγική Σταθερότητα, 
ώστε να θέσουν τα θεμέλια για τη μελλοντι-
κή λήψη μέτρων για τον έλεγχο των εξοπλι-
σμών και τη μείωση των κινδύνων.
Ο Μπάιντεν εκτίμησε ότι ο γενικότερος τό-
νος ήταν «θετικός» αλλά ότι προειδοποίησε 
τον Πούτιν να μην παρεμβαίνει η Ρωσία στις 
αμερικανικές εκλογές. «Είπα με σαφήνεια 
ότι δεν θα ανεχτούμε απόπειρες παραβίασης 
της δημοκρατικής κυριαρχίας μας ή αποστα-
θεροποίησης των δημοκρατικών εκλογών 
μας και ότι θα απαντήσουμε», δήλωσε στη 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη 
λήξη της συνόδου.
«Πιστεύω ότι το τελευταίοι πράγμα που θέ-
λει τώρα (ο Πούτιν) είναι ένας Ψυχρός Πόλε-
μος», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στο θέμα 
των κυβερνοεπιθέσεων και είπε ότι εξήγησε 
στον Πούτιν πως «ορισμένες κρίσιμες υπο-
δομές» θα πρέπει να μείνουν στο απυρόβλη-
το. Μάλιστα, είπε ότι έδωσε στον Ρώσο ομό-
λογό του έναν κατάλογο με 16 συγκεκριμένες 
υποδομές που καλύπτουν από τον τομέα της 
ενέργειας μέχρι τα συστήματα μεταφοράς 
του νερού. «Του επισήμανα ότι έχουμε ση-
μαντικές ικανότητες στα κυβερνοσυστήματα 
και το γνωρίζει. Αν η Ρωσία παραβιάσει ορι-
σμένους θεμελιώδεις κανόνες, θα απαντή-
σουμε», πρόσθεσε.
Η Ουάσινγκτον αποδίδει στη Μόσχα ή σε 
χάκερ που εδρεύουν στη Ρωσία τις πρό-
σφατες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον μεγάλων 
εταιρειών στις ΗΠΑ, όπως στις SolarWinds, 
Colonial Pipeline και JBS. Η Ρωσία από την 
πλευρά της το διαψεύδει και με τη σειρά της 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΪΝΤΕΝ-ΠΟΥΤΙΝ

Μικρά κέρδη, μεγάλες διαφορές
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κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι εμπλέκονται στις 
εσωτερικές υποθέσεις της, στηρίζοντας την 
αντιπολίτευση ή χρηματοδοτώντας μέσα 
ενημέρωσης που επικρίνουν το Κρεμλίνο.
Στη συνέντευξη Τύπου ο Μπάιντεν χαρα-
κτήρισε «γελοίες» τις συγκρίσεις που έκανε 
ο Πούτιν μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ στο θέμα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαντώντας 
στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο ομόλο-
γός του, στη δική του συνέντευξη Τύπου, ο 
Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο ομόλογός 
του εξισώνει λανθασμένα την επίθεση «των 
εγκληματιών» στο Καπιτώλιο της Ουάσιν-
γκτον, στις 6 Ιανουαρίου, με τις ειρηνικές 
διαδηλώσεις ανθρώπων που στερούνται την 
ελευθερία της έκφρασης στη Ρωσία. «Είναι 
άλλο πράγμα οι πραγματικοί εγκληματίες να 
σπάνε τον κλοιό ασφαλείας, να μπαίνουν δια 

της βίας στο Καπιτώλιο και να σκοτώνουν 
έναν αστυνομικό και άλλο να διαδηλώνουν 
οι άνθρωποι κοντά στο Καπιτώλιο λέγοντας 
ότι δεν τους αφήνουν να μιλήσουν ελεύθε-
ρα», σχολίασε.
Ο Μπάιντεν είπε ότι έθεσε το θέμα των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων επειδή «είναι στο DNA 
της χώρας του» να το πράττει, ενώ μίλησε στον 
Πούτιν και για την τύχη των Αμερικανών πολι-
τών που κρατούνται σε ρωσικές φυλακές. Νω-
ρίτερα, όταν ρωτήθηκε για την καταστολή της 
αντιπολίτευσης στη Ρωσία ο Πούτιν είπε ότι 
δεν θέλει ταραχές ή ένα κίνημα παρόμοιο με 
το Black Lives Matter στη χώρα του. Ο Μπάι-
ντεν χαρακτήρισε «γελοία» τη σύγκριση αυτή.
Ο Μπάιντεν είχε ήδη αποχωρήσει από το 
πόντιουμ αλλά επέστρεψε για να διορθώσει 
εμφατικά έναν δημοσιογράφο που τον ρώ-

τησε γιατί είναι «σίγουρος» ότι ο Πούτιν θα 
αλλάξει στάση. «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα 
αλλάξει τη συμπεριφορά του», υπογράμμισε.
Λίγο αργότερα, ο Μπάιντεν υποστήριξε ότι 
η Ρωσία βρίσκεται «σε πολύ δύσκολη θέση» 
και θέλει να παραμείνει στο προσκήνιο, εξη-
γώντας για ποιον λόγο ο Βλαντίμιρ Πούτιν 
ίσως να θέλει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και 
με άλλες χώρες.
«Η Ρωσία είναι σε μια πολύ, πολύ δύσκο-
λη θέση αυτήν την ώρα. Την στριμώχνει 
η Κίνα. Θέλει απεγνωσμένα να παραμείνει 
μεγάλη δύναμη», είπε, ενώ ετοιμαζόταν να 
επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για 
να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερω-
τήσεις για τον λόγο για τον οποίο η Μόσχα 
θα ήθελε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις στη 
Βίλα Λα Γκρανζ της 
Γενεύης κράτησαν 
περίπου τρεις ώρες  
με τον Αμερικανό 
πρόεδρο να δηλώ-
νει στη συνέχεια 
ότι ήταν έντονες 
και λεπτομερείς και 
ότι «δεν χρειαζόταν 
να δαπανήσουμε 
περισσότερο χρόνο 
συζητώντας».
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Οι ιστορίες των ανθρώπων που έφυ-
γαν από την Ήπειρο, όπου γεννή-
θηκαν, και έζησαν, διαγράφοντας 
σημαντικές πορείες, ειδικά στις επι-

χειρήσεις, είναι πάρα πολλές.
Η «ηπειρώτικη ευποιία», η οποία συνδέθηκε 
άρρηκτα με πολύ σημαντικά ιστορικά γεγο-
νότα, όπως η Ελληνική Επανάσταση, είναι 
ένα κομμάτι αυτού του συνόλου.
Τόσο πριν όμως, όσο και μετά, οι άνθρωποι 
της Ηπείρου βρέθηκαν σχεδόν παντού και 
έφτιαξαν τη ζωή τους, χωρίς να ξεχνούν 
ποτέ τον τόπο τους.
Ο Λευτέρης Μαντζίκας ήταν ένας από αυ-
τούς τους ανθρώπους. 
Η ιστορία του ξεκίνησε το 1917 στη Λιγοψά 
του σημερινού Δήμου Ζίτσας, στα Γιάννενα. 
Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Χρήστου Μα-
ντζίκα, ο οποίος είχε ήδη περάσει τα σύνορα 
της Ηπείρου και της Ελλάδας, για να δουλέ-
ψει αρτεργάτης, στην Αίγυπτο.
Ο Μαντζίκας έχασε τη μητέρα του πολύ νω-
ρίς, από την ισπανική γρίπη, σε μια ιστορική 
αναλογία με τη σημερινή εποχή. 
Στα 1928, ο Μαντζίκας μετακόμισε στην 
Αθήνα με τον πατέρα του και τη δεύτερη γυ-
ναίκα του. Η οικογένεια άνοιξε ένα φούρνο, 
μαζί με το συντοπίτη τους, Γιάννη Ντίσκο. 
Λίγα χρόνια αργότερα, ο πατήρ Μαντζίκας 
επέστρεψε στα Γιάννενα και ο υιός τον ακο-
λούθησε λίγο αργότερα, για να συνεχίσει το 
σχολείο στη Ζωσιμαία.
H ιστορία του Μαντζίκα όμως, δεν θα ολο-
κληρωνόταν στα Γιάννενα. Ασθένησε από 
ελονοσία και επέστρεψε στην Αθήνα, όπου 
έμεινε μαζί με το θείο του, Βασίλη και συνέ-
χισε το σχολείο.
Τελείωσε τελικά το εξατάξιο νυχτερινό και 
στη συνέχεια, μπήκε στην επίσης νυχτερινή 
σχολή «Φοίνιξ».
Μετά, ήρθε ο πόλεμος και τον ξανάφερε κο-
ντά στην Ήπειρο. Τον Ιανουάριο του 1941 
υπηρέτησε στο μέτωπο και μετά την κατάρ-
ρευση, γύρισε στη Λιγοψά και κατόπιν, στην 
Αθήνα.
Εκεί, αρραβωνιάστηκε τη Μαρίνα Ντίσκου, 
κόρη του αρτοποιού-οικογενειακού συνεταί-
ρου. Γνωρίστηκαν στον «Γλάρο» που έκανε το 
δρομολόγιο Πρέβεζα-Πειραιάς, δια θαλάσσης. 
Οι επιχειρήσεις αρτοποιίας φαινόταν από 
νωρίς ότι θα ήταν το πεδίο δραστηριότητας 
του Μαντζίκα. Εργαζόταν στον οικογενειακό 
φούρνο, μαζί με τη σύζυγό του. Αυτός ο φούρ-
νος, επιβίωσε μέχρι το 2014, στο Κολωνάκι. 
Τον Μάρτιο του 1945 ο Μαντζίκας, μαζί με το 
φίλο του Μανώλη Παπαναστασίου, ίδρυσαν 

τη βιοτεχνία ζυμαρικών «Ρεκόρ». Λίγο αρ-
γότερα, έγινε η συγχώνευση με τη βιοτεχνία 
«Θρίαμβος» και την εταιρία «Α.Ε. Παπαχρυ-
σάνθου και Καμπέρου», στην Πάτρα. 
Με το αντίτιμο των 10.000 δραχμών, εξαγό-
ρασαν την επωνυμία της εταιρίας MISKO, 
η οποία είχε χρεοκοπήσει κατά τη διάρκεια 
του πολέμου. Όπου «ΜΙΣΚΟ», τα αρχικά των 
επωνύμων των δύο πρώτων ιδιοκτητών 
της: ΜΙΧαηλίδης-ΚΩνσταντίνης.
Αυτά, συμβαίνανε το 1953, στην Πάτρα.
Αργότερα, το 1978 η ΜΙΣΚΟ ήταν η 36η βι-
ομηχανία της Ελλάδας και μια από τις με-
γαλύτερες στην Ευρώπη, στον τομέα των 
ζυμαρικών. Κάλυπτε το 37% της ελληνικής 
κατανάλωσης και είχε αναπτύξει εξαγωγικές 
δραστηριότητες σε τρεις ηπείρους, καθώς 
και υποκαταστήματα σε πολλές μεγάλες 
πόλεις της Ελλάδας. Το 1992 εξαγοράστη-

κε από την ιταλική Barilla και ο Λευτέρης 
Μαντζίκας παρέμεινε επίτιμος πρόεδρος της 
εταιρίας. 
Λίγο πιο νωρίς, το 1957, ο Μαντζίκας είχε 
ιδρύσει στην Αθήνα την «Αδελφότητα Λι-
γοψάς», στην οποία προέδρευσε για τρεις 
δεκαετίες. Ήταν επίσης πρόεδρος της Πανη-
πειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος το διά-
στημα 1965-1977, συμβάλλοντας σημαντικά 
στην απόκτηση των γραφείων της, στην οδό 
Κλεισθένους, στην Αθήνα. Η μεγάλη αίθουσα 
εκδηλώσεων εκεί, φέρει το όνομά του.
Το 1984 ανακηρύχτηκε μέγας ηπειρώτης ευ-
εργέτης. Ήταν επίσης ισόβιο μέλος της Φι-
λεκπαιδευτικής Εταιρίας και του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. Στήριξε με φιλανθρωπίες 
και δωρεές το χωριό του, τη Λιγοψά, αλλά 
και πλείστες ακόμα περιοχές της Ηπείρου, 
ανάμεσά τους και τα Γιάννενα. 

Ο «Ακάκιος», η Λιγοψά 
και άλλες ιστορίες

Ο Μαντζίκας 
πέθανε στις 28 
Φεβρουαρίου 2008, 
11 μέρες μετά τη 
σύζυγό του. 
Το 2021, ο Κώστας 
Κρομμύδας, ηθο-
ποιός και συγγρα-
φέας, έγραψε ένα 
βιβλίο για τον Μα-
ντζίκα. Η σύζυγός 
του, Μαρίνα Γιώτη, 
είναι εγγονή του. Το 
βιβλίο κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις 
«Διόπτρα». Έχει 
τον τίτλο «Ακάκιε», 
εμπνευσμένο από 
μια από τις πιο 
γνωστές, αλλά και 
παλιότερες διαφη-
μίσεις στην ελληνι-
κή τηλεόραση και 
όχι μόνο. Ο μοναχός 
«Ακάκιος», ο οποίος 
έπαιρνε την παραγ-
γελία «τα μακαρόνια 
να είναι ΜΙΣΚΟ», 
είναι μια εικόνα 
που εμπνεύστηκε ο 
ίδιος ο Μαντζίκας, 
από μια επίσκεψή 
του στα Μετέωρα.

Κάνοντας 
κλικ στο 
μικρόφωνο 
μπορείτε να 
ακούσετε το 
ρεπορτάζ

https://soundcloud.com/s4l7lfluuizn/kjv2it8t49ln
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ΝΤΈΙΒΙΝΤ ΜΠΌΌΥΙ
Πρώτο παγκόσμιο συνέδριο θαυμαστών

Το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Θαυμαστών του 
Ντέιβιντ Μπόουι (David Bowie World Fan 
Convention) πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε 
πολλούς χώρους στο Λίβερπουλ το επόμενο κα-

λοκαίρι.
Προγραμματισμένη για τις 17-19 Ιουνίου 2022, η εκδή-
λωση θα περιλαμβάνει συζητήσεις, ζωντανές συναυλίες 
από συνεργάτες του Μπόουι και έναν «Bowie Ball» για 
να γιορταστεί η 50ή επέτειος του κλασικού άλμπουμ 
του αείμνηστου καλλιτέχνη «The Rise And Fall Of Ziggy 
Stardust And The Spiders From Mars».
Πρώην μέλη της μπάντας του και μουσικοί συνεργάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των Κάρλος Αλομάρ, Ρόμπιν 
Κλαρκ, Γκέιλ Αν Ντόρσεϊ, Ντόνι ΜακΚάσλιν και ο ντρά-
μερ των Spiders From Mars», Γούντι Γούντμανσι επι-
βεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, το οποίο 
διοργανώνουν το περιοδικό David Bowie Glamour 

fanzine και οι παραγωγοί του Μουσικού Φεστιβάλ 
Sound City.
Σε δήλωσή της η Γκέιλ Αν Ντόρσεϊ ανέφερε ότι ανυ-
πομονεί να μοιραστεί «σκέψεις και αναμνήσεις από την 
απίστευτη εμπειρία της συνεργασίας με έναν από τους 
μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας, τον Ντέι-
βιντ Μπόουι». Ο ΜακΚάσλιν πρόσθεσε ότι είναι ενθου-
σιασμένος που θα συμμετέχει σε ένα «γεγονός που τιμά 
και γιορτάζει το βάθος και την εμβέλεια του καλλιτεχνι-
κού οράματος του Ντέιβιντ».
Οι θαυμαστές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να πάρουν 
στα χέρια τους περιορισμένης έκδοσης εκτυπώσεις, 
αναμνηστικά και σπάνιες κυκλοφορίες μέσω του «The 
Duffy Archive» του φωτογράφου μόδας Μπράιαν Ντά-
φι, δημιουργού του θρυλικού εξώφυλλου του άλμπουμ 
του Ντέιβιντ Μπόουι «Aladdin Sane». Το αρχείο διαχει-
ρίζεται ο γιος του Βρετανού φωτογράφου, Κρις Ντάφι.

Όι King Crimson επιστρέφουν στη σκηνή

«Τ
ο Crimson Beast of Terror έχει ξυπνή-
σει από τον καταναγκαστικό λήθαργό 
του» έγραψε ο Robert Fripp ανακοινώ-
νοντας ότι οι King Crimson επιστρέ-

φουν στη σκηνή με τουρνέ στις ΗΠΑ. Η «Music Is Our 
Friend Tour» ξεκινά στις 22 Ιουλίου στο Ruth Eckerd 
Hall στην πόλη Clearwater της Πολιτείας της Φλόρι-
ντα, διατρέχει όλο το καλοκαίρι και ολοκληρώνεται 
στις 11 Σεπτεμβρίου με συναυλία στο The Anthem 
στην Ουάσινγκτον.
Σε ανακοίνωση, ο Fripp έγραψε: «Το Crimson Beast of 
Terror έχει ξυπνήσει από τον καταναγκαστικό λήθαργό 

του και εξορμά να ποδοπατήσει, έως ότου γίνουν χαλ-
κομανία, τις ψυχές των αθώων που ακόμη δεν έχουν 
εμπειρία της επέλασης-σφυροκόπημα του ασυμβί-
βαστου βομβαρδισμού των King Crimson - bish! bish! 
bish! - πριν στραφεί σ' έναν ρυθμό που κάνει ζελέ τις 
καρδιές με πάθος σπαραχτικό και σε επικά ξετυλίγμα-
τα που σφίγγουν την ψυχή για να μας θυμίσει ότι όλοι 
είμαστε απλά υποκείμενα στο δράμα των ακατανόητων 
μυστηρίων του σύμπαντος που ξετυλίγεται, ενώ ταυ-
τόχρονα ροκάρουμε και περνάμε υπέροχα χορεύοντας 
με τον Tony και τον Bobby και τον Gavin και τον Jakko 
και τον Mel και τον Pat και τον Jezza επίσης».

Στην τουρνέ, δίπλα στον Fripp θα βρεθούν ο μπασί-
στας Tony Levin, ο Jakko Jakszyk (φωνή και πολλά 
όργανα), ο Mel Collins (επίσης πολλά όργανα) και οι 
ντράμερ Pat Mastelotto, Gavin Harrison και Jeremy 
Stacey. Κάποιες από τις συναυλίες της τουρνέ θα 
ανοίξει το συγκρότημα Zappa Band που αποτελείται 
από τους Ray White (πρώτη φωνή και κιθάρα), Mike 
Keneally (φωνή και πλήκτρα), Scott Thunes (μπάσο) 
και Robert Martin (πλήκτρα και σαξόφωνο) μαζί με 
τον Jamie Kime στην κιθάρα και τον αρχειονόμο του 
Zappa, Joe «Vaultmeister» Travers στα ντραμς (οι δύο 
τελευταίοι, μέλη των Zappa Plays Zappa).
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 49 ολάκαιρα χρόνια, συνέβη ένα 
από αυτά τα γεγονότα που αλλάζουν την 
πορεία της ιστορίας, σε κάποιους τομείς.
Ο Ντέιβιντι Μπόουι, Ντέιβι Τζόουνς μέ-

χρι κάπου στα μέσα των ‘60s, είχε ένα είδωλο: τον 
Βινς Τέιλορ, φρόντμαν των Playboys, ο οποίος με-
σουρανούσε στην Ευρώπη όταν ο Έλβις ήταν ακό-
μα αδύνατος και οι Beatles πολύ κουρεμένοι.
Τo Rise and Fall of Ziggy Stardust ήταν εμπνευ-
σμένο από τη ζωή και κυρίως, την καριέρα του Τέι-
λορ. Ήταν επίσης, το πέμπτο άλμπουμ του Μπόουι, 
με αυτή τη διαστημικής διάσταση μπάντα, τους 
Spiders from Mars.
O Τέιλορ ήταν απίθανος γενικά τύπος. Είχε δίπλω-
μα πιλότου, τρομερή σκηνική παρουσία, είχε γρά-
ψει το Brand New Cadillac, το οποίο διασκεύασαν 
αργότερα οι Clash και το έκαναν ένα από τα πέντε 

κορυφαία άσματα στην ιστορία του ροκενρόλ και 
επίσης, είχε αδυναμίες. Κατέληξε κάπου στην Ελ-
βετία, να εργάζεται ως μηχανικός αεροσκαφών και 
τελικά, πέθανε το 1991 από καρκίνο του πνεύμονα. 
Η πορεία του ήταν αρκετή όμως για να εμπνεύσει 
το κόνσεπτ αριστούργημα του Thin White Duke. 
Το Rise and Fall…, το οποίο χαρακτηρίστηκε μεταξύ 
άλλων ως «πολιτιστικά, ιστορικά και καλλιτεχνικά 
σημαντικό» από τη Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου, 
ήταν ο πρώτος μεγάλος σταθμός του Μπόουι, λίγο 
πριν περάσει σε ακόμα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά 
μεγέθη. Ήταν όμως και ο πιο χαρακτηριστικός, 
ίσως και συγκυριακά, η καλύτερη στιγμή που είχε 
μαζί με τον Ρόνσον και τη μπάντα. 
To εισαγωγικό ριφ του Ziggy Stardust, οι γραμ-
μές του Moonage Daydream, η απόγνωση του 
Rock’n’Roll Suicide, η λυρικότητα του Starman και 
του Soul Love μαζί με τα στακάτα προ-πανκ σημεία 
του Hang on to Yourself αλλά και του Suffragette 

City, κατέληγαν όλα μαζί στο It Αin’t Easy, που 
μπορεί να μην το έγραψε ο Μπόουι, αλλά το απο-
θέωσε σε ανώτερο βαθμό.
Η δε μπάντα ήταν και παραμένει μια από τις τρο-
μερότερες μουσικές συλλογικότητες στην ιστορία 
της μουσικής. Πέρα από την εξέχουσα φυσιογνω-
μία του Μπόουι και την εκτελεστική δεινότητα του 
Ρόνσον, ο Τρέβορ Μπόλντερ, αργότερα στους Uriah 
Heep έπαιζε και μπάσο και τρομπέτα, ενώ o Μικ 
Γουντσμάνι έμεινε ο πιο άσημος από όλους. Σημει-
ωτέον ότι άρπα παίζει ο Ρικ Γουέικμαν.
Ο Μπόουι και οι Spiders from Mars ήταν ήδη ένα 
τεράστιο μουσικό μέγεθος Το Alladin Sane που 
ακολούθησε και ήταν πιο «ώριμο» και μια από τις 
τελευταίες στιγμές, πριν ο Μπόουι πάει σε άλλους, 
εξίσου ενδιαφέροντες μουσικούς δρόμους.
Αλλά μην έχετε αυταπάτες: Το Rise and Fall of 
Ziggy Stardust πρέπει να το ακούσετε, έστω μια 
φορά στη ζωή σας…

Ο Ζίγκι παίζει 
με τους Spiders 
from Mars
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