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Πού γίνονται 
σήμερα rapid tests
ΚΕΝΤΡΙΚΉ πλατεία Ιωάννινα 1 09:00-17:00 
Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-
17:00.
https://typos-i.gr/article/poy-ginontai-shmera-
rapid-tests3

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Νεκρός ο οδηγός σε 
τροχαίο στα Γιάννενα
ΘΑΝΑΤΉΦΟΡΟ τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Κυρια-
κή 19/9 στις 06.40 το πρωί, στο 5,5 χιλιόμετρο της 
εθνικής Ιωαννίνων – Άρτας. Ένα αυτοκίνητο που 
οδηγούσε 36χρονος έφυγε από το δρόμο και προσέ-
κρουσε διαδοχικά σε σταθερά σημεία, με αποτέλε-
σμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
https://typos-i.gr/article/nekros-o-odhgos-se-
troxaio-sta-giannena

Η πόλη τότε και τώρα: Γωνία 
Θαρύπα και Μπιζανίου
Ή ΓΩΝΙΑ των οδών Θαρύπα και Μπιζανίου, όπως είναι τώρα, αλλά και τότε, 
μέσα από το φακό του Χρ. Ευτυχιάδη, από το αρχείο του ιδρύματος Γκανή. 
Στην ένθετη φωτογραφία, η οικία Μπούτζα που βρισκόταν σε αυτό το σημείο.
https://typos-i.gr/article/h-polh-tote-kai-twra-gwnia-8arypa-kai-
mpizanioy

«Βομβαρδισμένη 
περιοχή, σαν να μην 
έγινε τίποτα για την 
αστυνομία»
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑΡΧΕΣ της Καλλάρη με επιστολή 
τους, καταγγέλλουν μια σειρά ζητήματα, σχετικά με 
το περιστατικό, την αντιμετώπισή του και τη στάση 
της αστυνομίας, που τη χαρακτηρίζουν «εξαιρετικά 
προκλητική».
https://typos-i.gr/article/katasthmatarxes-kallarh-
bombardismenh-perioxh-san-na-mhn-egine-
tipota-gia-thn-astynomia
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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

Το «Εξώφυλλο» θα είναι ξανά μαζί σας στις 29 Αυγούστου

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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Την δυνατότητα να χαράξουνε τις 
δικές τους διαδρομές και περι-
ηγήσεις στην Εγνατία Οδό με τη 
χρήση και επαυξημένης πραγμα-

τικότητας (augmented reality, AR) δίνει 
στους χρήστες η πλατφόρμα e-ΧΝΗΛΑ-
ΤΗΣ που υλοποίησε το Ινστιτούτο Τεχνο-
λογιών και Πληροφορικής (ΙΠΤΗΛ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και χρηματοδο-
τείται από το ΕΣΠΑ.
Η εφαρμογή «τρέχει» σε υπολογιστή και 
σε κινητές συσκευές, ενώ το κομμάτι της 
που αφορά στην επαυξημένη πραγματι-
κότητα, αποκλειστικά σε τάμπλετ.
Όπως εξήγησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της 
πλατφόρμας στη φετινή Βραδιά του Ερευ-
νητή, ο βοηθός έρευνας στο ΙΠΤΗΛ Θανά-
σης Πατενίδης, η χαρτογραφική εφαρμογή 
του e-ΧΝΗΛΑΤΗ, μπορεί να μας προτείνει 
να αξιοθέατα τα οποία βρίσκονται εκα-
τέρωθεν της Εγνατίας Οδού, με βάση τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μας, αλλά και τον 
χρόνο που μπορούμε να διαθέσουμε
Όταν μπαίνουμε στο σύστημα του e-ΧΝΗ-
ΛΑΤΗ, δημιουργούμε ένα προφίλ χρήστη, 
στο οποίο δηλώνουμε τα ενδιαφέροντα 
μας (αρχαία μνημεία, σημεία γαστρονο-
μικού ενδιαφέροντος, φυσικά τοπία, πα-
ραδοσιακοί οικισμοί) κλπ . Οι κατηγορίες 
αυτές, που είναι συνολικά 10, απεικονίζο-
νται στον χάρτη με πινέζες διαφορετικού 
χρώματος.
«Του ορίζουμε σημείο εκκίνησης και 
τερματισμού, και το σύστημα υπολογίζει 
έναν μέσο χρόνο που κάνω για τη διαδρο-
μή μου και μου προτείνει σημεία που λο-
γικά με ενδιαφέρουν», τόνισε ο κ. Πατενί-
δης, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα μας 
προτείνει αξιοθέατα, που άλλοι χρήστες 
με παρόμοιο με το δικό μας προφίλ είχαν 
αξιολογήσει θετικά
Τα δεδομένα του e-ΧΝΗΛΑΤΗ προέρχο-
νται από τις επίσημες ανοιχτές ιστοσελί-
δες. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες που 
μπορεί να αντλήσει ο χρήστης, είναι αν 
υπάρχει πρόσβαση ή πάρκινγκ για ΑΜΕΑ, 
η κατάσταση του οδικού δικτύου, ο εκτι-
μώμενος μέσος χρόνος περιήγησης σε 
κάθε σημείο, η ύπαρξη η όχι εισιτηρίου 
εισόδου και ο καιρός.

ΧΆΡΤΗΣ ΚΆΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΠΆΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΌΤΗΤΆΣ

Στον e-ΧΝΗΛΑΤΗ «τρέχει» μόνο σε τά-
μπλετ, και μια εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας που μας δίνει χαρτογρα-
φικά δεδομένα, ανάλογα με της πλατφόρ-
μας, σε ανοιχτό χώρο.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή παίρνει με-
τρήσεις από το GPS και από την πυξίδα 
της συσκευής και καταλαβαίνει που ακρι-
βώς βρισκόμαστε. Στη συνέχεια εμφανί-
ζει τα σημεία ενδιαφέροντος με τον ίδιο 
χρωματικό κώδικα, οπότε μπορούμε να 
βρούμε πού βρίσκεται αυτό που αναζητά-
με. «Δηλαδή περιστρέφουμε τη συσκευή 
και μας τοποθετεί στην οθόνη μας μέσα, 
ενώ βλέπουμε την πραγματική εικόνα, 
πού βρίσκεται στον ορίζοντα μας το κάθε 
σημείο. Μπορούμε να πατήσουμε επάνω 
για να διαπιστώσουμε ότι όντως είναι 
αυτό το σημείο που ψάχνουμε. Μας λέει 
πόσο απέχει και πώς ονομάζεται και έχει 
τα ίδια στοιχεία που έχει και η πλατφόρ-
μα», εξήγησε ο κ. Πατενίδης.
Μια άλλη εφαρμογή του e-ΧΝΗΛΑΤΗ, 
προσφέρει τη δυνατότητα περιήγησης με 
τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννι-
να.
Η κάμερα του τάμπλετ αναγνωρίζει την ει-
κόνα σήμανσης (marker) που συνοδεύει το 
έκθεμα που μας ενδιαφέρει και το εμφανίζει 
ως τρισδιάστατο μοντέλο. Η εφαρμογή μπο-
ρεί να περιστρέψει το αντικείμενο σε αργή 
κίνηση συνεχόμενη, ή να κάνει ζουμ για να 
το περιεργαστούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Επίσης μας παρέχει την αρχαιολογική 
τεκμηρίωση σε περιεκτικό, αλλά και 
εκτενέστερο κείμενο.
Για το Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί, η 
ερευνητική ομάδα δημιούργησε ένα παι-
χνίδι ερωτήσεων, τρεις από τις οποίες απα-
ντώνται με τη βοήθεια της επαυξημένης 
πραγματικότητας. Το παιδί για να απαντή-
σει, θα πρέπει να αναζητήσει στο αντικεί-
μενο το μουσείο και να εστιάσει την κάμε-
ρα του τάμπλετ στην εικόνα σήμανσης.
Ο e-ΧΝΗΛΑΤΗς λειτούργησε πιλοτικά 
μέσα στον Ιούλιο και οι παρατηρήσεις 
των χρηστών θα ενσωματωθούν στην 
επόμενη έκδοση της πλατφόρμας.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Διαδρομές «επαυξημένης 
πραγματικότητας»
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

«Τι ειν’ η πατρίδα μας; Μην είν’ 
οι κάμποι;» αναρωτιέται ο ποι-
ητής Πολέμης. Το Εργαστήριο 
Εφαρμογών Πληροφορικής 

και Υπολογιστικών Οικονομικών του Οικο-
νομικού Ιωαννίνων επιχειρεί να δώσει μια 
πολύ πιο σαφή, έστω και λιγότερο ποιητική 
απάντηση, για την Ήπειρο και κατ’ επέκτα-
ση, για την Ελλάδα.
Εδώ και πέντε χρόνια, η ομάδα του καθηγητή 
Θανάση Σταυρακούδη (Αλέξανδρος Γκεσού-
λης, Ντιάνα Ζαρέτσκαγια, Θεοδώρα Καψάλη) 
και οι συνεργάτες τους, κάνουν μια (κυριο-
λεκτικά) τεράστια δουλειά, προσπαθώντας 
να αποτυπώσουν με ορατό και παραστατικό 
τρόπο (δηλαδή στατιστικά και γραφικά) τη 
δημογραφική, οικονομική, πολιτική ιστορία 
της Ηπείρου, από το 1913 μέχρι σήμερα.
Ένα πρώτο δείγμα έδωσαν στην πρόσφατη 
εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο, όπου 
έδωσαν και κάποια από τα αποτελέσματα 
της εφαρμογής της έρευνάς τους.
Τα στοιχεία που παρέχει η ερευνητική ομάδα 
είναι κυριολεκτικά, απέραντα.
Ένα βασικό πρόβλημα των data στην Ελ-
λάδα, είναι ότι, όταν υπάρχουν, τα στοιχεία 
είναι διασπαρμένα και όχι εύχρηστα. Για πα-
ράδειγμα –κάτι που αναφέρθηκε στην εκδή-

λωση-οι πρώτες απογραφές του ελληνικού 
κράτους είναι μεν προσβάσιμες ψηφιακά, 
αλλά σε «σκληρά» pdf αρχεία, μη επεξεργά-
σιμα. Οι ερευνητές λοιπόν, θα πρέπει να δι-
αχειριστούν και αυτή την παράμετρο, εκτός 
από τα λάθη που υπάρχουν έτσι και αλλιώς 
στις καταγραφές.
Η έρευνα είναι ουσιαστικά μια ψηφιακή 
αναπαράσταση της δημογραφικής εξέλιξης 
κάθε οικισμού στην Ήπειρο, σε βάθος ενός 
αιώνα και λίγο, μέσα από τα επίσημα στοι-
χεία: ΕΛΣΤΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΕΤΑΑ, Υπουργείο 
Εσωτερικών κ.λπ. Αυτά, μπορεί να είναι το 
όντως πλούσιο περιεχόμενο της Ελληνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αγροτικές επι-
δοτήσεις, το διοικητικό ιστορικό κάθε οικι-
σμού, κοινότητας, Δήμου κ.ο.κ. και φυσικά, 
οι αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης.
Η πρώτη αποτύπωση, η οποία παρουσιάστη-
κε στο Πνευματικό Κέντρο, ήταν οι προσφυ-
γικές ροές του 1922.
Ένα μικρό δείγμα της έρευνας, αποτυπώνε-
ται στα αποτελέσματα για την κύρια προέ-
λευση των πρώτων κατοίκων της Νεοκαισά-
ρειας, από 19 σημεία, με κυριότερη τη Ζίλα 
(σημερινή Ζίλε), μια πόλη που σήμερα αριθ-
μεί περίπου 100.000 κατοίκους, στην τουρκι-
κή επαρχία της Μαύρης Θάλασσας.
Ο κ. Σταυρακούδης στην εισαγωγή του, μίλη-
σε για τα προσφυγικά ρεύματα της δεκαετίας 

του ’20 που καθόρισαν σε μέγιστο βαθμό την 
οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της 
Ελλάδας. «Τίποτα δεν συγκρίνεται, σε επι-
πτώσεις, με το προσφυγικό ρεύμα της Μικράς 
Ασίας» τόνισε και πρόσθεσε ότι πάνω από 1,5 
εκατ. άνθρωποι μετακινήθηκαν, λόγω πολέ-
μου, ένας τεράστιος αριθμός για μετακίνηση 
μεταξύ δύο συγκεκριμένων κρατών.
Επίσης, παρουσιάστηκαν μερικά πρώτα 
δείγματα της μεγάλης μείωσης της αγροτι-
κής παραγωγής στην Ήπειρο κατά τη δεκαε-
τία του ’50, που αποδόθηκε, σε πρώτη φάση, 
στην έλλειψη γεωργικών μηχανημάτων. 
Οι αναπαραστατικές εκδοχές της έρευνας, 
είναι εντυπωσιακές. Για παράδειγμα, ένας 
«συμφυρμός» των δεδομένων που υπάρχουν 
από τους διαφορετικούς φορείς, διοικήσεις, 
παράγοντες, πηγές, είναι ένας χάρτης της 
Ελλάδας με την εγκατάσταση των προσφύ-
γων από τη Μικρά Ασία. Ο χάρτης είναι «πυ-
κνωτικός» και δείχνει πού εγκαταστάθηκαν 
κυρίως οι άνθρωποι, τους οποίους ο εντό-
πιος πληθυσμός δεν υποδέχθηκε πάντα και 
κυρίως με ανοιχτές αγκάλες…
Όλα αυτά, όπως παρουσιάστηκαν στην εκ-
δήλωση, θα δίνουν τη δυνατότητα αποτύ-
πωσης και καταγραφής και άλλων διαστά-
σεων: Επαγγέλματα, εκπαίδευση κ.λπ. Και 
το πιο ενδιαφέρον από όλα, είναι ότι σε λίγο 
καιρό, θα είναι όλα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

Το Οικονομικό 
Ιωαννίνων 
αποτυπώνει 
τη δημογραφία 
της Ηπείρου

Ένα μικρό δείγμα 
της έρευνας, αποτυ-
πώνεται στα αποτε-
λέσματα για την κύ-
ρια προέλευση των 
πρώτων κατοίκων 
της Νεοκαισάρειας, 
από 19 σημεία, με 
κυριότερη τη Ζίλα 
(σημερινή Ζίλε), μια 
πόλη που σήμερα 
αριθμεί περίπου 
100.000 κατοίκους, 
στην τουρκική 
επαρχία της Μαύ-
ρης Θάλασσας.
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ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ

PHOTOMETRIA AWARDS 2021 
«(UN)LUCKY (R)EVOLUTION»
Έκθεση των 25 καλύτερων 
φωτογραφιών του διαγωνισμού 
Photometria Awards 2021 
«(Un)lucky (R)evolution», με 
κριτή τον σημαντικό βρετανό 
φωτογράφο Martin Parr.
Τόπος: Δημαρχείο Ιωαννίνων 
(περιβάλλων χώρος)
Διάρκεια: Έως 10 Οκτωβρίου

«ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΜΝΉΜΉΣ. 
ΤΕΚΜΉΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
Επιμέλεια από την Verge 
Collective
Τόπος: Δημοτική Πινακοθήκη 
Ιωαννίνων (Κοραή 1)
Διάρκεια: Έως 30 Νοεμβρίου
Με την υποστήριξη του Μουσεί-
ου Μπενάκη

«SLASH & BURN», 
TERJE ABUSDAL
Τόπος: Υπαίθριος χώρος Ιτς 
Καλέ
Διάρκεια: Έως 3 Οκτωβρίου
Με την υποστήριξη της Πρε-
σβείας της Νορβηγίας

«THE REVOLUTION», 
CONSTANTIN DUMA
Τόπος: Πυριτιδαποθήκη, στο Ιτς 
Καλέ
Διάρκεια: Έως 3 Οκτωβρίου

«SURFACES», 
JUSTINE TJALLINKS
Τόπος: Μουσείο Αργυροτεχνίας 
(Κάστρο)
Διάρκεια: Έως 3 Οκτωβρίου

«PREGNANT PAUSES», 
ΒΑΣΙΛΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τόπος: -1 Γκαλερί, The Lounge 
Bar (Πλατεία Πάργης)
Διάρκεια: Έως 3 Οκτωβρίου

«IN AND OUT@IOANNINA.
GR», ΠΑΝΑΓΙΩΤΉΣ 
ΠΑΠΑΔΉΜΉΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τόπος: Πολιτιστικός Πολυχώ-
ρος «Δημ. Χατζής», στα παλιά 
σφαγεία
Διάρκεια: Έως 3 Οκτωβρίού

«ΜΙΤΟΣ/ΤΟ ΝΉΜΑ 
ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», 
ΜΙΧΑΉΛ ΠΑΠΠΑΣ
Τόπος: Μεντρεσές, Βελή Τζαμί
Διάρκεια: Έως 3 Οκτωβρίού

«CHRYSALIS», 
ΟΛΓΑ ΣΤΕΦΑΤΟΥ
Τόπος: Πλατεία Πύρρου
Διάρκεια: Έως 10 Οκτωβρίου

«PARALLEL VOICES»
Noemi Comi, Emilia Haar, 
Karoline Schneider, Alexandre 
Silberman, Ιωάννης Ασμής, 
Πολυδεύκης Ασωνίτης, Βασί-
λης Βασιλείου, Μάκης Μακρής, 
Βασιλική Στάμου
Τόπος: Πνευματικό Κέντρο
Διάρκεια: Έως 3 Οκτωβρίου

«ΕΝΤΕΥΞΙΣ»
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας 
20 φωτογραφικών ομάδων του 
δικτύου «Έντευξις»
Τόπος: Πνευματικό Κέντρο Δή-
μου Ιωαννιτών
Διάρκεια: Έως 3 Οκτωβρίου

PHOTOMETRIA STUDENT 
AWARDS 2021
Έκθεση των 5 καλύτερων 
portfolios (Εύα Βέη, Αθανάσιος 
Θηρίου, Χριστίνα Ρώση, Στεφα-
νία Νίκου, Χρύσα Κατσαντώνη) 
του διαγωνισμού Photometria 
Student Awards 2021, με κριτή 
τη Λίλα Ζώτου
Επιμέλεια: Ιουλία Λαδογιάννη 
και Τάσο Παπαδόπουλο
Τόπος: Πύλη Αγ. Γεωργίου, στις 
στοές του Κάστρου
Διάρκεια: Έως 3 Οκτωβρίου

ΕΩΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Οι εκθέσεις της Photometria
Όλη αυτή την εβδομάδα «τρέχουν» οι εκθέσεις του φεστιβάλ Photometria σε διάφορους χώρους.
Έχουμε και λέμε:

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Η κρυφή γοητεία 
της εγκατάλειψης» 
Στις 3 Οκτωβρίου, στις 13.00, η A Priori Dance Co πα-
ρουσιάζει την «Κρυφή γοητεία της εγκατάλειψης» στη 
Λαϊκή Αγορά Αγίου Νικολάου. Η είσοδος είναι ελεύ-
θερη. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων σε κάθε 
παράσταση και για την  τήρηση των υγειονομικών μέ-
τρων, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων είτε τηλε-
φωνικά στο 6976453246, είτε με αποστολή email στη 
διεύθυνση eleonorailia@gmail.com.
Η καλλιτεχνική δράση είναι μια site-specific 
performance, που δημιούργησε η Ελεονόρα Ηλία.
«Αποτελεί το ‘αποκρυστάλλωμα’ της καλλιτεχνικής 
πρακτικής έρευνας μου, που διεξήγαγα in situ. Το βα-
σικό ερώτημα που έθεσα έγκειται στο πώς να ‘ζωντα-
νέψω’ και να ‘φωτίσω’ τον -σχεδόν- εγκαταλελειμμένο 
χώρο της λαϊκής μέσα από τη σύνθεση επεισοδίων χο-
ρού, τα οποία εναλλάσσουν τις δυναμικές της κίνησης 
και αντιπαρατίθενται με την ενέργεια, τη λειτουργικό-
τητα και την αίσθηση που εκπέμπει ο χώρος, ώστε ως 
συνέπεια να τον μεταμορφώσω σε μια εναλλακτική 
σκηνή παραστατικών τεχνών» , αναφέρει μεταξύ άλ-
λων.
Οι συντελεστές είναι οι εξής: Καλλιτεχνική έρευνα/ 
Χορογραφία: Ελεονώρα Ηλία, ερμηνεύτριες: Tζίνα 
Βίκα, Άννα Παπανικολάου, Λάουρα Τσιάτη, Μυρτώ 
Τασιούλα, ενδυματολογία: Κωνσταντίνα Μαρδίκη, βι-
ντεογράφος/ φωτογράφος: Κωστής Εμμανουηλίδης, 
καλλιτεχνικός σύμβουλος: Μαριέλα Νέστορα, μέντο-
ρας έρευνας: Jeroen Fabius.
Η καλλιτεχνική δράση είναι υπό την αιγίδα και γίνεται 
με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Δείτε το teaser εδώ: https://vimeo.com/557305504
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ΒΙΒΛΙΟ

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Μεφίστο»… εις διπλούν

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Τα χνάρια 
π’ αφήκαμαν» 
στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας

To βιβλίο του Κλάους Μαν «Μεφίστο» σε μετά-
φραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου παρουσιάζει 
το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, στις 20:00, στον πο-

λιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία. 
Για το βιβλίο θα μιλήσει η μεταφράστριά του. Χαιρετισμό 
θα απευθύνει ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ.
Θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας «Μεφίστο» σε 
σκηνοθεσία Ίστβαν Ζάμπο (1981, 144’).
Το μυθιστόρημα «Μεφίστο» διηγείται την ιστορία του 
ηθοποιού Χέντρικ Χέφγκεν, από το ξεκίνημά του στο Θέ-
ατρο Τέχνης του Αμβούργου το 1926 μέχρι το 1936, όταν 
ο Χέφγκεν αναδείχθηκε λαμπρό αστέρι του νέου Ράιχ. 
Όταν οι ναζί καταλαμβάνουν την εξουσία στη Γερμανία, 
εκείνος απαρνείται το κομμουνιστικό παρελθόν του και 

εγκαταλείπει σύζυγο και ερωμένη για να συνεχίσει να 
παίζει στο θέατρο. Ο πτέραρχος πρωθυπουργός και ο 
υπουργός προπαγάνδας τον πρόσεξαν στην παράσταση 
του «Μεφίστο» και ο Χέφγκεν έγινε διευθυντής του Κρα-
τικού Θεάτρου. Συνάπτει, λοιπόν, συμφωνία με το Διάβο-
λο προδίδοντας τις αξίες που άλλοτε υποστήριζε.
Στο τέλος, γίνεται «μαϊμού της εξουσίας», «παλιάτσος 
που διασκεδάζει δολοφόνους». Αλλά οι ηθικές συνέπειες 
της προδοσίας του αρχίζουν να τον κυνηγούν μετατρέπο-
ντας τον κόσμο των ονείρων του σε εφιάλτη.
Το βιβλίο είναι ένα πανόραμα της κοινωνίας στο Γ’ Ράιχ 
- με σαφή στοιχεία σάτιρας. Ο Κλάους Μανν βλέπει τον 
ηθοποιό Χέφγκεν ως το σύμβολο «ενός εξ ολοκλήρου 
αναληθούς, ανήθικου καθεστώτος», όπως έγραψε στην 
αυτοβιογραφία του.

Το Μεφίστο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1936 στο 
Άμστερνταμ, στον εκδοτικό οίκο Querido, που εξέδιδε 
βιβλία εξόριστων γερμανόφωνων συγγραφέων. Μετά την 
πρώτη του έκδοση, δημοσιεύτηκε σύντομα σε 19 χώρες. 
Το 1966, η κυκλοφορία του στην Ομοσπονδιακή Δημο-
κρατία της Γερμανίας απαγορεύτηκε με δικαστική από-
φαση. Το 1981, παρά την απαγόρευση, κυκλοφόρησε μια 
νέα έκδοσή του και το βιβλίο απέκτησε φανατικό κοινό.
Η ουγγρική ταινία «Μεφίστο» σε σκηνοθεσία Ίστβαν 
Ζάμπο απέσπασε, μεταξύ άλλων, βραβείο Όσκαρ Ξενό-
γλωσσης Ταινίας, το 1982.
Είσοδος ελεύθερη.
Κράτηση θέσεων: 26510 83940, εσωτερικό 158 καθη-
μερινά (εκτός αργιών και σαββατοκύριακου) από τις 
10  έως τις  2 το πρωί.

Aφηγηματική βραδιά με τίτλο «Τα 
χνάρια π’ αφήκαμαν» διοργανώ-
νει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς την Κυριακή 3 Οκτω-

βρίου, στις 20:00, στον υπαίθριο χώρο του 
Μουσείου Αργυροτεχνίας.
Η εκδήλωση βασίζεται σε υλικό από το 
ομώνυμο βιβλίο του Πέρου Μπέχλη με απο-
μαγνητοφωνημένες αφηγήσεις Γιαννιωτών 
για επαγγέλματα που χάθηκαν, από την εκ-
πομπή «Ανωνύμων Λέξεις» στο ραδιόφωνο 
της ΕΡΤ Ιωαννίνων, στις αρχές της δεκαετί-
ας του ’90.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, ο σαμαρτζής, ο χαμουρτζής, ο βιβλιο-
δέτης και άλλοι επαγγελματίες εκείνης της 
εποχής είχαν ανοίξει την καρδιά τους στον 
Πέρο Μπέχλη μιλώντας με τοπική ντοπιο-
λαλιά για την προσωπική τους διαδρομή 
από τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα 
μέχρι το 1990.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ακρόαση απο-
σπασμάτων από τις αρχικές ηχογραφήσεις 
και δραματοποίηση αφηγήσεων του βιβλίου 
από γιαννιώτες ηθοποιούς πλαισιωμένες 
από παραδοσιακούς ήχους και τραγούδια. 
Συντονισμός-παρουσίαση: Πέρος Μπέχλης.
Ανάγνωση-απόδοση-ερμηνεία: Γιώργος 
Νάκος, Γιολάντα Καπέρδα, Δημήτρης Κα-
τσάνος, Παναγιώτης Νάκος, Βασίλης Σιά-
φης.
Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Μπέλλος 
(κλαρίνο), Μαριάνα Σεργίου (βιολοντσέλο).
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η 
κράτηση θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατή-
σεις θέσεων, στο τηλέφωνο: 26510 64065, 
καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00.
*Λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας 
ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, η  δρά-
ση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα μέτρα.
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ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΜΕΛΑΤΟ

Η ηθοποιός που 
σημάδεψε τη χρυσή 
δεκαετία του ‘70

Η Μαριάντζελα Μελά-
το, με την ιδιόμορφη 
ομορφιά της, γοήτευε 
από τη λάμψη που 

εξέπεμπε, την ορμητικότητα, το 
πάθος, το βαθύ μελαγχολικό της 
βλέμμα, αλλά και με το ταλέντο 
της, που την κατέστησε μία από 
τις πλέον αγαπημένες ηθοποι-
ούς των Ευρωπαίων σινεφίλ.
Ήταν όμως και μία σπουδαία 
προσωπικότητα, που η συγκυρία 
την έφερε μαζί με το άλλο ιερό 
τέρας, αυτό της σκηνοθεσίας, 
την Λίνα Βερτμίλερ, που ακόμη 
είναι ακμαία και μαχητική αν 
και πλησιάζει τα 95, να κάνουν 
ταινίες αναδεικνύοντας τη γυ-
ναικεία θέση και οπτική και φυ-
σικά να δοκιμάζουν τις αντοχές 
των Ιταλών, με τις ανατρεπτικές 
ιδέες και στοχεύοντας προς την 
άρχουσα τάξη, την ρωμαιοκαθο-
λική Εκκλησία, τα συντηρητικά 
στερεότυπα. Δυο γυναίκες του 
κινηματογράφου, που ειδικά τη 
δεκαετία του '70, έγιναν διάση-
μες παγκοσμίως για τη μαχητι-
κότητά τους, αλλά και στον αγώ-
να της γυναικείας χειραφέτησης.
Η Μαριάντζελα Μελάτο, που 
γεννήθηκε πριν ακριβώς 80 χρό-
νια (19 Σεπτεμβρίου 1941), έφυ-
γε από τη ζωή πριν οχτώ χρόνια 
και σχεδόν έχει ξεχαστεί όπως 
συμβαίνει συνήθως, καθώς η 
ανάδειξη της μετριότητας, της 
ασημαντότητας και το χρηματι-
στήριο των likes δεν χωρά προ-
σωπικότητες όπως αυτή, ούτε 
πολύ περισσότερο το έργο της 
που παραμένει επίκαιρο και ενο-
χλητικό για τα συστήματα εξου-
σίας.
   
ΕΝΆ ΕΡΓΆΖΌΜΕΝΌ ΚΌΡΙΤΣΙ

Η Μελάτο γεννήθηκε, στην καρ-
διά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 
στο Μιλάνο, από αυστριακής 
καταγωγής πατέρα, που άλλα-
ξε το όνομά του από Χόνινγκ σε 
Μελάτο και από μεταφραστής 
των γερμανικών έγινε αστυνο-
μικός. Η μητέρα της ήταν μοδί-
στρα, ενώ είχε και δυο αδέλφια, 
τον Ερμάνο και την Άννα. Πριν 
μπει στον χώρο του θεάματος, 
σπούδασε ζωγραφική, σχεδία-
ζε αφίσες, ενώ αναγκάστηκε να 
εργαστεί και ως κομμώτρια για 
να πληρώνει τα μαθήματα υπο-
κριτικής που έπαιρνε από την 
Εσπέρια Σπεράνι.
Πριν μπει στα κινηματογραφικά 
πλατό, η Μελάτο ανέβηκε τη θε-

Η Μαριάντζελα Με-
λάτο δεν ήταν από 
εκείνες τις Ιταλίδες 
σταρ που το όνομά 
της κόλλαγε ασυναί-
σθητα μαζί με τις 
αιθέριες συναδέλ-
φους της, τη Σοφία, 
την Κλάουντια, την 
Τζίνα, τη Βίρνα.... 
Η γοητεία της δεν 
πήγαζε ούτε από τις 
καμπύλες, τις ανα-
λογίες τού σώματός 
της, ούτε όμως, από 
τα μεγάλα πράσινα 
μάτια της ή τη βρα-
χνή, γεμάτη ερωτι-
σμό, φωνή της. 
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ατρική σκηνή το 1960 στο θίασο 
του θεατρανθρώπου Φαντάζιο 
Πίκολι, από το 1963 έως το 1965 
συνεργάστηκε με τον Ντάριο Φο, 
ενώ τον επόμενο χρόνο θα συ-
νεργαστεί με τον Λουκίνο Βισκό-
ντι, για το θεατρικό «Η Μοναχή 
της Μόντσα». Το 1968, θα κάνει 
την πρώτη μεγάλη επιτυχία της 
στο έργο του σπουδαίου θεατρι-
κού σκηνοθέτη Λούκα Ρονκόνι 
«Orlando Furioso».
   
Η EΡΓΆΤΙΚΗ TΆΞΗ 
ΚΆΙ Η ΒΕΡΤΜΙΛΕΡ

Έχοντας αποκτήσει τεράστιες 
εμπειρίες και μία σπάνια θε-
ατρική παιδεία, θα έρθει και 
ο πρώτος κινηματογραφικός 
ρόλος. Ήταν το 1969, στη δρα-
ματική ταινία «Thomas e gli 
Indemoniat» του Πούπι Αβάτι. 
Το 1971 θα πέσει στα βαθιά και 
θα συμπρωταγωνιστήσει δίπλα 
στον Τζιαν Μαρία Βολοντέ, στο 

εξαιρετικό και διάσημο «Η Ερ-
γατική Τάξη Πάει στον Παράδει-
σο», του Έλιο Πέτρι. Μία ταινία 
που θα κερδίσει το Χρυσό Φοίνι-
κα στις Κάννες και η Μελάτο τα 
πρώτα της σημαντικά βραβεία, 
το Νταβίντε ντι Ντονατέλο και 
το Νάστρο ντ' Αρτζέντο. Το 1972 
θα πρωταγωνιστήσει, έχοντας 
δίπλα της τον Νίνο Μανφρέντι, 
στην απολαυστική κωμωδία του 
Βιτόριο ντε Σίκα «Μια Τρελή Οι-
κογένεια», ενώ εκείνη τη χρονιά 
θα συναντηθεί και με τη Λίνα 
Βερτμίλερ.
Μελάτο και Βερτμίλερ θα γυρί-
σουν μαζί τρεις ταινίες, που θα 
είναι και οι σημαντικότερες της 
σταδιοδρομίας της, καθώς θα 
μεταμορφωθεί σε σύμβολο της 
γυναίκας με πάθος, αλλά και 
επαναστατικής δύναμης.
Η πρώτη τους ταινία θα είναι 
η περίφημη ξεκαρδιστική και 
καυστική κωμωδία «Μίμης ο Σι-
δεράς», στην οποία η αλήθεια εί-

ναι ότι κυριαρχεί η ασυγκράτητη 
ερμηνεία του Τζανκάρλο Τζανίνι. 
Ύμνους για την ταινία, που σπάει 
τις αγκυλώσεις τις ιταλικής κοι-
νωνίας κι ενός συστήματος που 
μπορεί να χωνέψει ακόμη και 
τους πιο αντισυμβατικούς χαρα-
κτήρες, αλλά και η αναγνώριση 
για τη Μελάτο.

ΌΛΌΚΛΗΡΏΝΌΝΤΆΣ 
ΜΕ ΣΌΦΙΆ

Μέχρι την ολοκλήρωση της δε-
καετίας του '70, η Μελάτο θα γυ-
ρίσει αρκετές ταινίες, ακόμη και 
εκτός Ιταλίας, λόγω της επιτυχί-
ας της στα τρία φιλμ με την Βερ-
τμίλερ. Κάποιες από τις σημα-
ντικότερες απ' αυτές ήταν «Todo 
modo» του Πέτρι, «Ο Γάτος» του 
Κομεντσίνι, «Caro Michele» του 
Μονιτσέλι, «Nada» του Κλοντ 
Σαμπρόλ κ.ά.
Το 1986 θα ξανασυναντηθεί με 
την Λίνα Βερτμίλερ, στη συ-

μπαθέστατη κωμωδία «Notte 
d'estate con profilo greco, occhi 
a mandorla e odore di basilico» 
(Καλοκαιρινή βραδιά με ελληνι-
κό προφίλ, μάτια σε σχήμα αμυ-
γδάλου και μυρωδιά βασιλικού), 
με την οποία ολοκληρώνει ου-
σιαστικά την κινηματογραφική 
της πορεία, για να ασχοληθεί με 
το θέατρο.
Το 2013 θα χάσει την τελευταία 
μάχη με τον καρκίνο, σε νοσο-
κομείο της Ρώμης, αφήνοντας 
πίσω της υπέροχες ταινίες, αλλά 
και την ανάμνηση μιας θαρρα-
λέας, δυναμικής, βαθιά σκε-
πτόμενης καλλιτέχνιδας, μιας 
σημαντικής προσωπικότητας, 
που είχε σοφά προειδοποιήσει: 
«Πρέπει να είμαστε επιφυλακτι-
κοί απέναντι σε δύο κατηγορί-
ες ανθρώπων, αυτούς που δεν 
έχουν καθόλου προσωπικότητα 
και αυτούς που έχουν περισσότε-
ρες από μία»…
ΑΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΩΝΣΤΑΚΗΣ

«Έρωτας και Αναρχία»
ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ χρόνο έρχεται η καλύτερη ταινία της συνερ-
γασίας Μελάτο-Βερτμίλερ, με την πολιτική σάτιρα «Έρωτας 
και Αναρχία», με τον Τζανίνι να θέλει να βάλει βόμβα στον 
Μουσολίνι, με τη βοήθεια μιας αναρχικής ιερόδουλης, της 
Μελάτο φυσικά. Το ηθικό καθήκον και η θυσία για έναν ιερό 
σκοπό μπλέκει με τον κεραυνοβόλο έρωτα, έχοντας ένα υπο-
δειγματικό σενάριο, την οξεία σκηνοθετική ματιά και τη βαθιά 
πολιτική σκέψη της Βερτμίλερ.

Το 1974, το τρίο Βερτμίλερ-Μελάτο-Τζανίνι θα ολοκληρώ-
σουν το θρίαμβό τους, με την πιο διάσημη ταινία τους, το κλα-
σικό πλέον «Η Κυρία και ο Ναύτης», μία αισθηματική κωμω-
δία που φαινομενικά είναι για την αιώνια διαμάχη αρσενικού 
θηλυκού, αλλά κυρίως μιλά για το αδιέξοδο των ανθρώπινων 
σχέσεων, την εξουσία και την αστική τοξικότητα. Εδώ, η Με-
λάτο είναι συγκλονιστική και θα αφήσει πίσω της τον σχετικά 
υπερβολικό Τζανίνι.

Μελάτο και Βερ-
τμίλερ (που ακόμη 
είναι ακμαία και 
μαχητική αν και 
πλησιάζει τα 95) θα 
γυρίσουν μαζί τρεις 
ταινίες, που θα είναι 
και οι σημαντικότε-
ρες της σταδιοδρο-
μίας της, καθώς θα 
μεταμορφωθεί σε 
σύμβολο της γυναί-
κας με πάθος, αλλά 
και επαναστατικής 
δύναμης
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Αυτή την εποχή, η πιο 
καλαίσθητη και αστεία 
σειρά του Netflix που 
βυθίζεται όλο και πε-

ρισσότερο στη μετριότητα και στη 
blockbusting αισθητική, την οποία 
όμως δεν την καταφέρνει με ναυ-
άγια όπως η Τρίτη σεζόν Casa de 
Papel, είναι το The Chair.
Είναι αστεία, είναι στυλάτη, λέει 
διάφορα πραγματάκια για τα σύν-
δρομα της εποχής μας και το πόσο 
έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και 
μιλάμε γι αυτά.
Και το κάνει με τον πιο ανύποπτο 
τρόπο: την ιστορία μιας κοσμήτορα 
φιλοσοφικής στις ΗΠΑ.
Τα τμήματα φιλολογίας, γλωσσι-
κών και λογοτεχνικών σπουδών 
σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε 
κρίση. Θα το έχετε διαπιστώσει 
κοιτώντας στις πρόσφατες βάσεις 
άλλωστε. Δεν είναι απλά το ελλη-
νικό σύνδρομο του «γίνομαι εκ-
παιδευτικός-διορίζομαι» που τόσο 
εκδικητικά έστρεψε εναντίον των 
εκπαιδευτικών η εξουσία. Είναι ότι 

η ίδια η επιστήμη «αφοπλίζεται» 
και οδηγείται σε μονοδιάστατες 
αντιλήψεις και χειρισμούς. Και η 
«βυζαντινή καμαρίλα» στις Φιλο-
σοφικές όλου του κόσμου, υπήρχε 
before it was cool αλλού, ως γνω-
στόν.
Το The Chair όμως κάνει πλάκα με 
αυτή την ακαδημαϊκή αντίληψη 
και την πάγια ανάγκη ενός ακαδη-
μαϊκού οργανισμού με ιστορία, να 
παραμείνει στη ζωή. Η Σάντρα Ο 
είναι απολαυστική στον πρωταγω-
νιστικό ρόλο, αλλά σημαντικό βά-
ρος σηκώνει ο Τζέι Ντιπλά.
Αυτός, είναι ο ένας από τους δύο 
αφους Ντιπλά, που μέχρι να υπο-
γράψουν ένα μεγαθηριώδες συμ-
βόλαιο με το Netflix, είχαν προκα-
λέσει αρκετές θετικές εκπλήξεις με 
το Βaghead, αλλά και το «Τζεφ». 
Πρόκειται για τους προαλειφόμε-
νους «αφους Κοέν της νέας επο-
χής», αν και μέχρι τώρα δεν έχουν 
δείξει ότι μπορούν να φτιάξουν 
«Πέρασμα του Μίλερ»…
Τέλος πάντων, το Chair αξίζει την 
προσοχή σας. Ειδικά αν έχετε περά-
σει από Αρχαία Ελληνική Ι και ΙΙ σε 
γραμματεία, φιλοσοφία κ.λπ κ.λπ. 

Ακαδημαϊκό χιουμοράκι
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Όταν οι Nirvana είπανε πριν από 30 ακριβώς 
(στις 24 Σεπτεμβρίου) χρόνια Nevermind 
δεν εννοούσαν την αυτολεξεί ελληνική 
μετάφραση, αλλά μια αποστροφή και επι-

θετική παραίτηση τύπου «δε γ…ται», η οποία ταιριάζει 
άψογα στη σημερινή εποχή.
Τριάντα χρόνια πριν, το αυτοκαταστροφικό τρίο από το 
Σιάτλ ξεπέρασε σε δημοτικότητα, κοινωνική επιδρα-
στικότητα και δημιουργική έξαρση όλες τις (καλύτε-
ρες) συγγενείς και «ομόσταυλες» μπάντες της εποχής.
Το Nervermind είχε (και έχει) μια δύναμη που ο σω-
στός τρόπος μέτρησής της, είναι οι εφηβικές ορμόνες, 
υλικό που θα μπορούσε ως γνωστόν να κινήσει και δι-
αστημικό λεωφορείο.
Οι τρεις τύποι, ο Νοβόσελικ, ο Γκρολ και ο Κομπέιν, εί-
χαν ήδη μια συγκεκριμένη πείρα από το πρώτο τους 
άλμπουμ μετά το Blew που είχε κυκλοφορήσει δύο 
χρόνια νωρίτερα. 
Το Nevermind όμως ήταν κάτι άλλο. Καταρχάς, είχε 
το παραγωγικό άγγιγμα του Μπουτς Βιγκ (ολογράφως: 
Garbage και όλος ο κόσμος) που του έδινε το «θεωρη-
τικό πλαίσιο» για να εφαρμοστεί σωστά η κατακλυσμι-
κή στρατηγική του.
Ο Κομπέιν, ένας από τους πιο εμπνευσμένους ανθρώ-
πους που πάτησαν τον πλανήτη, «σάρωσε» δημιουρ-
γικά τα 12 αρχικά κομμάτια, εκ των οποίων έγραψε 
μόνος του τα 10. 
Στο Smells Like Teen Spirit, η μουσική βόμβα υδρο-
γόνου που ανοίγει το δίσκο όμως, είναι συλλογική 
προσπάθεια. Το πεντάλεπτο αγχωτικό παραμάζωμα, 
με το γρέζι και το θολό βίντεο κλιπ που στην πρώτη 
θέαση-άκουσμα δεν ήξερες αν το έχει βγάλει κάποια 
εφηβική αμερικάνικη μπάντα ή κάποιο death συγκρό-
τημα της εποχής, άνοιγε έναν καινούργιο μουσικό δρό-
μο, πολύ πέρα από τα περιορισμένα όρια του grunge.
Τριάντα χρόνια μετά ο Κομπέιν δεν υπάρχει. Σαν μια 
αυτοεκπληρούμενη προφητεία που ακολουθεί τις μυ-
θικών διαστάσεων αυτοκαταστροφικές φυσιογνωμίες, 
έβαλε τέρμα στη ζωή του τρία χρόνια αργότερα, γράφο-
ντας μεταξύ άλλων στο σημείωμα «better to burn out, 
than to fade away».
Οι άλλοι δύο διάλεξαν διαφορετικούς δρόμους. Ο Νο-
βόσελικ παίζει με διάφορο κόσμο, όντας σχετικά χαμη-
λού προφίλ, ο Γκρολ όμως είναι η ακριβής αποτύπωση 
του 50άρη ροκ σταρ με τη δεινοσαυρικών διαστάσεων 
μπάντα. Αν οι Foo Fighters έφταναν κάπου στο 50% 
της δημιουργικότητας των Nirvana, ίσως θα μπορούσε 
να γίνει ο «Μικ Τζάγκερ του 2040».
Τριάντα χρόνια μετά, το Nevermind έχει γίνει τα πά-
ντα: από διάσημο μπλουζάκι, μέχρι…μήνυση του τότε 
μωρού της φωτογραφίας εξωφύλλου για πνευματικά 
δικαιώματα, στην πιο meta υλοποίηση του νοήματός 
της. Κοινώς, Nevermind μωρέ…Άστο να πάει…



12|Κόσμος ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η Άγγελα Μέρκελ αποσύρεται 
από την πολιτική σκηνή την 
ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αντιμετωπίζει σημαντικά θέμα-

τα που έχουν σχέση με την επιβίωσή της, 
ενώ παράλληλα διακρίνεται η ελπίδα 
ενός ανέμου ανανέωσης.
Τους τελευταίους μήνες, οι ηγέτες της Ευ-
ρωπαϊκές Ένωσης συναγωνίσθηκαν στην 
διατύπωση επαίνων και ευχαριστιών για 
την γυναίκα που ηγήθηκε της Γερμανίας 
από το 2005, σχεδόν όσο και ο καγκελάριος 
της Επανένωσης Χέλμουτ Κολ (1982-1998).
Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρού-
τε χαιρέτισε το «τεράστιο κύρος». Η πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν επεσήμανε σε ποιον βαθμό το 
αναλυτικό πνεύμα της δόκτορος της Χημείας 
από την Ανατολική Γερμανία ήταν ζωτικής 
σημασίας για την απεμπλοκή των ατέρμο-
νων ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων.
Κανείς, ωστόσο, δεν μίλησε για όραμα για 

την Ευρώπη ή για τον κόσμο μέσα από μία 
εμπνευσμένη γερμανική εξωτερική πολιτική.
Η Άγγελα Μέρκελ έπαιξε έναν απολύ-
τως αποφασιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εξηγεί ο πολιτικός επιστήμονας 
Γιάννης Εμμανουηλίδης του European 
Policy Center. Θα αποσυρθεί λίγους μήνες 
μετά τις γερμανικές βουλευτικές εκλογές 
της Κυριακής, όταν θα σχηματισθεί η 
επόμενη γερμανική κυβέρνηση.
«Βεβαίως, η αποχώρησή της θα αφήσει ένα 
κενό», λέει κάνοντας λόγο για «τέλος επο-
χής» Κατά την διάρκεια των 16 ετών της 
στην εξουσία, η Άγγελα Μέρκελ αναγκάσθη-
κε να αντιμετωπίσει την «διαρκή κρίση» της 
ΕΕ, από την χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008 μέχρι το Brexit και την πανδημία.
 
ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΤΡΙΆ ΤΏΝ ΣΥΜΒΙΒΆΣΜΏΝ
 
Οι ομιλίες της για την Ευρώπη δεν θα ει-
σέλθουν ποτέ στην Ιστορία. Ελλείψει ορά-

ματος, η καγκελάριος οφείλει την εικόνα 
της στο ταλέντο της στην ρεαλιστική δια-
χείριση που της επέτρεψε να διατηρήσει 
την ενότητα της Ένωσης προωθώντας 
συμβιβαστικές λύσεις που δεν απείλη-
σαν το οικοδόμημα, αλλά διατήρησαν ένα 
επισφαλές status quo.
Έδειξε «συνέπεια και πυγμή», χαρακτηρι-
στικά που ορισμένοι Ευρωπαίοι εκτιμούν, 
δεδομένης της περιόδου της αστάθειας 
με την οποία συνέπεσε η ηγεσία της.
«Ο επόμενος καγκελάριος θα πρέπει πρώ-
τα από όλα να αρθεί στο ύψος των περι-
στάσεων πριν ισχυρισθεί ότι την αντικα-
θιστά στον ρόλο αυτόν», λέει ο Γιάννης 
Εμμανουηλίδης. Όποιο και αν είναι το 
όνομά του, Αρμιν Λάσετ, Ολαφ Σολτς ή 
Αναλένα Μπέρμποκ.
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε 12 χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Διεθνείς 
Σχέσεις (ECFR) , το 41% των ατόμων που 

ερωτήθηκαν δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν 
μάλλον την Άγγελα Μέρκελ παρά τον 
Εμανουέλ Μακρόν εάν επρόκειτο να επι-
λέξουν πρόεδρο για την Ευρώπη.
Ωστόσο, κατά την διάρκεια της κρίσης 
του ευρώ στις αρχές της δεκαετίας του 
2010 είχε προκαλέσει την οργή για την 
καθυστέρηση που επέδειξε στην παροχή 
βοήθειας προς τις υπερχρεωμένες χώρες, 
δημιουργώντας φόβους για την διάλυση 
της ευρωζώνης.
 
ΆΝΆΜΌΝΗ ΚΆΙ ΔΙΣΤΆΓΜΌΙ
 
«Η Άγγελα Μέρκελ δεν έσωσε την Ευρώ-
πη», λέει ο πρώην πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ. 
«Αυτό είναι το γερμανικό αφήγημα που 
ήθελε την Μέρκελ να είναι η πηγή όλων 
των λύσεων στις σοβαρές κρίσεις», δήλω-
σε στη εφημερίδα Le Soir. 
«Δεν υποτιμώ τον ρόλο που έπαιξε, αλλά 
απέχω πολύ από το να την υπερκτιμήσω 
διότι έμεινε με τους δισταγμούς της κατά 
την διάρκεια της περιόδου αυτής που 
υπήρξε μία από τις πιο δύσκολες της ευ-
ρωπαϊκής οικοδόμησης».
Για τον βετεράνο αυτόν της πολιτικής, η 
Μέρκελ ενήργησε παρά ταύτα ως «ηγέ-
τις» όταν άνοιξε τα γερμανικά σύνορα το 
2015 παρά τις εναντίον της επιθέσεις και 
«αντέδρασε καλά» κατά την διάρκεια της 
πανδημίας αποδεχόμενη το ιστορικής ση-
μασίας σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης 
που έκανε την υπέρβαση της γερμανικής 
ακαμψίας και αποτέλεσε την έκφραση της 
συλλογικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης,
Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της 
Ισπανίας Ανα Παλάθιο προσάπτει στην 
καγκελάριο την «στρατηγική της να περι-
μένει μέχρι το σημείο που οι καταστάσεις 
απελπισίας θα ζητούν μέτρα απελπισίας».
Αυτή η στρατηγική συχνά ωφέλησε εκεί-
νους που παραβιάζουν τους κανόνες, λέει 
η ισπανίδα πολιτικός αναφερόμενη στις 
παλινωδίες του Βερολίνου απέναντι στην 
ουγγρική κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν, 
που έχει απομακρυνθεί χωρίς συνέπειες 
από τις ευρωπαϊκές αξίες.
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
αντιμέτωπη με ιστορικά ζητήματα: οικο-
νομική ανασυγκρότηση μετά την πανδη-
μία, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής, καθορισμός του γεωπολιτικού της 
ρόλου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και την Κίνα...
«Η κα Μέρκελ διατήρησε ίσως ικανο-
ποιητικά το status quo στην ευρωπαϊ-
κή ήπειρο τα τελευταία χρόνια, αλλά οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η 
Ευρώπη απαιτούν ριζοσπαστικές λύσεις 
και όχι καλλωπιστικές αλλαγές. Αυτό που 
έχει σήμερα ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι μία Γερμανία του οραματισμού», λέει 
ο Πιοτρ Μπούρας του ECFR.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η Άγγελα Μέρκελ
αποσύρεται...

Με την Μέρκελ η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει μία διαχειρίστρια των συμβιβασμών, έναν εγγυητή 
του status quo. Όμως αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι ικανότητα υπέρβασης και όραμα 
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