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H ΒΔΟΜΆΔΑ
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ,
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

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

Πάμε σινεμά;
Το πρόγραμμα του
Odeon Paralimnio

10.000 ευρώ για
όρθιους σε κατάστημα
των Ιωαννίνων

https://typos-i.gr/article/pame-sinemaprogramma-toy-odeon-paralimnio

ΠΡΌΣΤΙΜΟ ύψους 10.000 ευρώ και αναστολή
λειτουργίας 15 ημερών σε κατάστημα για όρθιους
πελάτες στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων..
https://typos-i.gr/article/10000-eyrw-gia-or8ioysse-katasthma-twn-iwanninwn

Ίχνη από αρκούδες
στην Άνω Λαψίστα
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΌ προσέγγισης αρκούδων στην Άνω
Λαψίστα, στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, κάνει
λόγο ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στελέχη του
Φορέα Διαχείρισης επισκέφθηκαν χτες το απόγευμα
την περιοχή, μετά από αναφορά κατοίκου του οικισμού της Άνω Λαψίστας για την εμφάνιση ατόμων
αρκούδας (Ursus arctos).
https://typos-i.gr/article/ixnh-apo-arkoydes-sthnanw-lapsista

Πλάκα: οι δύο άλλες
γέφυρες
ΣΤΗΝ ΠΛΆΚΑ, το βραβευμένο από την Europa Nostra
Γεφύρι Πλάκας, εδώ και δύο χρόνια, έχει ξεκινήσει τη
νέα του «διαδρομή», χωρίς να αφήνει πίσω του τις παλιές
μνήμες και δημιουργώντας νέες.
https://typos-i.gr/article/plaka-oi-dyo-alles-gefyres

Η ψηφιακή εφημερίδα του typos-i.gr
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ:
Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Ανεξαρτησίας 109, Ιωάννινα, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492
Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr
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Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή
Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγγελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων,
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέπετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβάσιμο 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 ψηφιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδομάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισάριθμα μουσικά άλμπουμ
■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκπομπής «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 βιβλίου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 19252014» σε φυσική μορφή
■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη
ημέρα κυκλοφορίας του
■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέατρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιωαννίνων
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)

Το «Εξώφυλλο» θα είναι ξανά μαζί σας στις 29 Αυγούστου
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Σεπτέμβριος, ακριβότερος μήνας

Ο

Σεπτέμβριος μπήκε πιο ακριβός. Το καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ
σε μια σειρά δείκτες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί.
Στη σύγκριση των δύο μηνών, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, ο
γενικός δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 2,4% και σε επίπεδο
δωδεκαμήνου, 2,2% οι αυξήσεις έχουν ως εξής:
1,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε: ψωμί, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, νωπά ψάρια,
ελαιόλαδο, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πουλερικά, αλλαντικά, τυριά.

40,4%

στην ομάδα ΈΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΌΔΗΣΗ, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.

0,3%

στην ομάδα ΣΤΈΓΑΣΗ, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών
στο φυσικό αέριο.

2,1%

στην ομάδα ΔΙΑΡΚΉ ΑΓΑΘΆ-ΕΊΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΎ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα
πριν από τις θερινές εκπτώσεις και αύξησης κυρίως
των τιμών σε: είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού,
οικιακές υπηρεσίες.

0,3%

στην ομάδα ΥΓΕΊΑ, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε:
ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες,
νοσοκομειακή περίθαλψη.

0,2%

στην ομάδα ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών σε: καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,4%

στην ομάδα ΑΝΑΨΥΧΉ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα διαρκή
αγαθά αναψυχής.

0,8%

στην ομάδα ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

0,4%

στην ομάδα ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ-ΚΑΦΈ-ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία.

0,8%

στην ομάδα ΆΛΛΑ ΑΓΑΘΆ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, λόγω επαναφοράς των τιμών των προσωπικών ειδών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις και αύξησης κυρίως
των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

Μοναδικός δείκτης που μειώθηκε ήταν οι επικοινωνίες, κατά 0,2%.
Στα είδη καθαυτά, το ελαιόλαδο έχει αυξηθεί κατά 11,8% μέσα σε ένα
μήνα, το φυσικό αέριο κατά 12,8%, κρέατα και λαχανικά κατά 6,9%
ως 7,3%.
Το δε φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 108,5% από Σεπτέμβριο σε Σεπτέμβριο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 28,9%.
Η αμόλυβδη βενζίνη στα Γιάννενα, την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 2019, είχε μέση τιμή λιανικής 1,590 ευρώ. Φέτος, την αντίστοιχη περίοδο η μέση τιμή είναι 1,790 ευρώ. Ο περσινός Οκτώβριος
είχε μέση τιμή στο νομό 1,415, ωστόσο οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες,
λίγο πριν την απαγόρευση μετακινήσεων.
Δεν είναι όμως μόνο η ΕΛΣΤΑΤ που καταγράφει αυξήσεις. Η Eurostat,
στο πρόσφατο δελτίο της (5 Οκτωβρίου 2021) αναφέρει ότι οι βιομηχανικές τιμές αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ΕΕ και ευρωζώνη, ενώ σε
σύγκριση με τον Αύγουστο του ’21, κατά 13,5% και 13,4% αντίστοιχα.
Αυξημένα είναι και τα ενοίκια, κατά 1,7% τον Οκτώβριο.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΔΚΤ
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Τροφή: Ενίοτε λείπουν τα βασικά
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2020, στην Ελλάδα καταγράφεται ένα ποσοστό 1,7% σοβαρής ανεπάρκειας τροφής και 8,6% μέτριας και σοβαρής ανεπάρκειας, για το διάστημα 2018-2020. Η Ελλάδα είναι πάνω από τους μέσους όρους των ευρωπαϊκών χωρών που αναφέρονται στην έρευνα.
Επίσης σύμφωνα με το infographic::
ΜΗΔENIKH
ΠΕΙΝΑ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ, 2020

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗΣ
2020
2019
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΣΟΒΑΡΗ

1,5%
1,6%

επάρκεια τροφής
χαμηλή επάρκεια
τροφής

8,0%

πολύ χαμηλή
επάρκεια τροφής

2,4%

96,9%

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ

0,7%

6,1%

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ (FIES*) ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

13,2%

12,8%

ΑΝΗΣΥΧΗΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ
ΕΙΧΕ ΑΡΚΕΤΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

6,2%

ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΤΡΑΦΕΙ ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ

6,6%

ΕΦΑΓΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΟΣΟ ΘΕΩΡΟΥΣΕ
ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΚΗ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή / 7 Οκτωβρίου 2021

3,0%

ΠΕΙΝΟΥΣΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΦΑΓΕ

14,1%

ΕΦΑΓΕ ΜΟΝΟ
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΩΝ

2,2%

ΠΕΡΑΣΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ

*Food Insecurity Experience Scale

#GreekDataMatter
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ECONOMIST: ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΔΕΚΑΕΤΊΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΏΝ

Η ώρα του υδρογόνου έφθασε

Μ

ετά από δεκαετίες αμφιβολιών, φαίνεται πως πια έφθασε
η ώρα που το υδρογόνο θα
αποτελέσει βασικό καύσιμο
για την ανθρωπότητα, σύμφωνα με κεντρικό άρθρο του περιοδικού Economist.
Η κλιματική αλλαγή, αλλά και η τρέχουσα σοβαρή κρίση της τιμής του φυσικού
αερίου και γενικότερα των ορυκτών καυσίμων, που έχει προκαλέσει πανικό στις
αγορές και σοβαρές ανησυχίες σε κυβερνήσεις και πολίτες για το ενεργειακό κόστος τον φετινό χειμώνα, καθιστούν πιο
επίκαιρο το ρόλο που μπορεί να παίξει το
υδρογόνο.
Το υδρογόνο έχει υπάρξει αμφιλεγόμενο
ήδη από την εποχή της αερόπλοιου «Χίντεμπουργκ» που ήταν γεμάτο με αυτό το
αέριο, πήρε φωτιά και καταστράφηκε το
1937 με πολλούς νεκρούς. Από την άλλη,
οι υποστηρικτές του υδρογόνου υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα «θαύμα χαμηλού άνθρακα» που μπορεί να τροφοδοτήσει αυτοκίνητα και σπίτια, φέρνοντας
μια οικονομία του υδρογόνου, η οποία
θα ξαναγράψει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Οι σκεπτικιστές αντέτειναν ότι
αρκετές επενδύσεις στο υδρογόνο από τη
δεκαετία του 1970 και μετά κατέληξαν σε
αποτυχίες, όταν έγιναν ορατά τα προβλήματα και οι τεχνικές δυσκολίες αυτού του
αερίου.
Σύμφωνα με το διεθνούς απήχησης βρετανικό περιοδικό, η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση. Οι τεχνολογίες
υδρογόνου μπορούν να μειώσουν πιθανώς κατά το ένα δέκατο τις σημερινές εκπομπές «αερίων του θερμοκηπίου» έως

το 2050, κάτι που δεν είναι πανάκεια αλλά
ούτε αμελητέο.
Το υδρογόνο δεν αποτελεί πρωτογενή
πηγή ενέργειας όπως το πετρέλαιο ή ο
άνθρακας. Είναι μάλλον «μεταφορέας»
ενέργειας όπως ο ηλεκτρισμός και μέσο
αποθήκευσης ενέργειας όπως η μπαταρία. Δεν βρίσκεται έτοιμο στη φύση αλλά
πρέπει να παραχθεί.
Άλλες ενεργειακές πηγές ενέργειας χαμηλού άνθρακα όπως οι ανανεώσιμες και
η πυρηνική ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διαχωριστεί το νερό στα
συστατικά του οξυγόνο και υδρογόνο, μια
διαδικασία δαπανηρή και όχι πολύ αποτελεσματική, αν και σταδιακά το κόστος της
πέφτει.
Το υδρογόνο μπορεί επίσης να παραχθεί
από «βρώμικα» ορυκτά καύσιμα, αλλά
αυτό προκαλεί αρκετούς ρύπους, εκτός
και αν η παραγωγική διαδικασία συνδυαστεί με νέες τεχνολογίες δέσμευσης και
αποθήκευσης του εκλυόμενου άνθρακα.
Επίσης το υδρογόνο είναι πιο εύφλεκτο
και ογκώδες σε σχέση με άλλα καύσιμα.
Όλα αυτά εξηγούν τις έως τώρα «περιπέτειες» του υδρογόνου. Οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 οδήγησαν σε
έρευνες για νέες τεχνολογίες υδρογόνου,
οι οποίες όμως ποτέ δεν προχώρησαν αρκετά. Στη δεκαετία του 1980 η ΕΣΣΔ είχε
μάλιστα πετάξει ένα υδρογονοκίνητο επιβατηγό αεροσκάφος, μια πτήση που διήρκεσε μόνο 21 λεπτά και δεν είχε συνέχεια.
ΚΥΜΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ
Σήμερα η κλιματική αλλαγή προκαλεί ένα

νέο κύμα ενθουσιασμού για το υδρογόνο.
Περισσότερα από 350 μεγάλα προγράμματα ανάπτυξης βρίσκονται σε εξέλιξη
σχετικά με το υδρογόνο και οι σωρευτικές
επενδύσεις τους μπορεί να φθάσουν τα
500 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.
Η επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley
εκτιμά ότι οι ετήσιες πωλήσεις υδρογόνου μπορεί να φθάσουν τα 600 δισ. δολ.
έως το 2050, από 150 δισ. δολ. σήμερα.
Πολλές χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία. Ν.Κορέα κ.α.) έχουν πλέον
εθνικά σχέδια ανάπτυξης του υδρογόνου.
Οι ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πρόθυμες να πουλήσουν οχήματα που χρησιμοποιούν κυψέλες υδρογόνου ως καύσιμο, αν και τα
αυτοκίνητα με μπαταρίες είναι πιο αποδοτικά. Από την άλλη, μερικές ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να τροφοδοτήσουν
τα σπίτια με υδρογόνο, αν και οι αντλίες
θερμότητας είναι πιο αποτελεσματικές,
ενώ παράλληλα χρειάζεται ένα δίκτυο
ασφαλών σωλήνων για το υδρογόνο, κάτι
που δεν είναι πάντα δεδομένο.
Το υδρογόνο μπορεί ασφαλώς να βρει τη
θέση του σε βιομηχανίες με πολύπλοκες
χημικές διαδικασίες και ενεργοβόρες ανάγκες χρήσης υψηλών θερμοκρασιών, που
δύσκολα επιτυγχάνονται με τον ηλεκτρισμό.
Οι χαλυβουργίες π.χ., που εκλύουν το 8%
περίπου των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα, θα μπορούσαν να στραφούν πλέον
στο υδρογόνο. Επίσης οι εμπορικές μεταφορές για μακρινές διαδρομές που δεν
μπορούν να καλύψουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα: τα υδρογονοκίνητα φορτηγά

μπορούν να είναι καλύτερα σε σχέση με
εκείνα με μπαταρίες. Ακόμη, καύσιμα
από υδρογόνο μπορούν να φανούν χρήσιμα στα αεροπλάνα και στα πλοία. Ήδη
η γαλλική εταιρεία Alstom έχει θέσει σε
λειτουργία υδρογονοκίνητα τρένα στις ευρωπαϊκές ράγες.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Επίσης το υδρογόνο μπορεί να αξιοποιηθεί ως υλικό για τη μαζική αποθήκευση
και μεταφορά ενέργειας. Τα δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν προβλήματα, όταν δεν φυσάει αέρας ή όταν
πέφτει η νύχτα. Η αποθήκευση ενέργειας
σε μπαταρίες βοηθάει, αλλά αν η ανανεώσιμη ενέργεια (αιολική, ηλιακή) μετατραπεί σε υδρογόνο, μπορεί να αποθηκευθεί
φθηνά για μεγάλες χρονικές περιόδους
και μετά, όποτε χρειάζεται, να μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα. Οι χώρες με
σημαντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
θα μπορούσαν ακόμη και να εξάγουν τέτοια ενέργεια με μορφή υδρογόνου.
Ο κατάλογος με τις πιθανές χρήσεις του
υδρογόνου θα γίνεται ολοένα πιο μακρύς,
όσο επενδύονται περισσότερα κεφάλαια
στην έρευνα και σε νέες τεχνολογίες αξιοποίησης του. Τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο
και οι κυβερνήσεις μπορούν να παίξουν
τον δικό τους ρόλο για να διευκολύνουν
την οικονομία του υδρογόνου. Το συμπέρασμα, σύμφωνα με τον Economist, είναι
ότι «το υδρογόνο έχει τους περιορισμούς
του, αλλά μπορεί να παίξει ζωτικό ρόλο
στη μετάβαση σε μια πιο καθαρή ενέργεια».
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ΣΙΝΕΜΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Δε στέκει» στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Σ

το πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, το Kέντρο Hμέρας «Σκυτάλη» της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «ΔΕ ΣΤΕΚΕΙ»,
την Κυριακή 10 Οκτωβρίου και ώρα 17:30, στον
υπαίθριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας
Ιωαννίνων.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ανοιχτό εργαστήριο αφήγησης που θα συντονίζει η αφηγήτρια
Μαρία Μαχαίρα και θα συμμετέχουν η χοροθεραπεύτρια Δώρα Μπαρέκα καθώς και ο μουσικός Αντώνης Καρασταμάτης.
Οι συμμετέχοντες-ουσες θα δημιουργήσουν επί
σκηνής, ιστορίες μαζί με το κοινό και θα αφη-

γηθούν παραμύθι με τίτλο «Το βασιλόπουλο με
τα γαϊδουρινά αυτιά» θέλοντας να αναδείξουν
τη διαφορετικότητα και την αποδοχή.
Η είσοδος είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση
θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το Μουσείο Αργυροτεχνίας (Ακρόπολη Ιτς Καλέ,
Κάστρο Ιωαννίνων/www.piop.gr) στο τηλέφωνο: 26510 64065, καθημερινά, 10:00-18:00,εκτός
Τρίτης.
Λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας ως
προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα.

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Οι «Κυριακές στο πανί»
επιστρέφουν
ΤΙΣ «ΚΥΡΙΑΚΈΣ ΣΤΟ ΠΑΝΊ», τον χειμερινό κύκλο
προβολών κινηματογραφικών ταινιών, ξεκινά το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών από αυτήν την
Κυριακή 10 Οκτωβρίου.
Η αρχή γίνεται με το αφιέρωμα: «Ιστορίες από τον 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο». Στις 10 Οκτωβρίου, στις 20:30,
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής» θα προβληθεί η ταινία του Ρενέ Κλεμάν «Απαγορευμένα Παιχνίδια» (Jeux Interdits, Γαλλία, 1952, διάρκεια: 84΄).
Γυρισμένη το 1952, η ταινία «Απαγορευμένα Παιχνίδια» αφηγείται την ιστορία της μικρής Πολέτ, η οποία
χάνει τους γονείς της στη διάρκεια των βομβαρδισμών
του Παρισιού από τους Γερμανούς στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Η υπόθεση: Η Πολέτ, αφού θα περιπλανηθεί μόνη της
με το νεκρό σκύλο της στην αγκαλιά της, θα συναντήσει τον Μισέλ, ένα αγροτόπαιδο, που θα την περιθάλψει και θα την οδηγήσει στη δική του οικογένεια. Τα
δύο παιδιά θα αποκτήσουν εμμονή με το θάνατο και
θα φτιάξουν κρυφά από τους μεγάλους ένα δικό τους
νεκροταφείο με τα διάφορα ζωντανά που πεθαίνουν
στο αγρόκτημα. Οι σταυροί, που θα κλέψουν από το
νεκροταφείο του χωριού για να διακοσμήσουν τους
τάφους, θα τους βάλουν σε περιπέτειες και θα προκαλέσουν την αντίδραση των μεγάλων, οι οποίοι δε θα
μπορέσουν να κατανοήσουν αυτά τα «απαγορευμένα»
παιχνίδια τους.
Είσοδος ελεύθερη.

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η «Βγερού» και η ιστορία της

Σ

το πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης
«Επαναcύσταση’21: Ήπειρος», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
οργανώνει τη μουσικοαφηγηματική
παράσταση με τίτλο «Βγερού», την Κυριακή 17
Οκτωβρίου (ώρα 20:00), στον υπαίθριο χώρο
του Μουσείου Αργυροτεχνίας.
H παράσταση βασίζεται στο βιβλίο του Γιώργου
Χατζόπουλου «Βγερού γλυκά φανού» (εκδόσεις
Αιώρα). Η Βγερού ήταν μια γενναία Χιώτισσα
που κατάφερε να επιζήσει από τη σφαγή του
1822 καθώς και από τη δουλεία στη Σμύρνη.
Γύρισε στη Χίο, απέκτησε παιδιά και εγγόνια
και τους άφησε κληρονομιά την συναρπαστική
ιστορία της. Το κοινό θα παρακολουθήσει μια
ιστορία-μαρτυρία για την ανθρώπινη αγριότητα
και τη δύναμη της ψυχής, σε επιμέλεια κειμέ-

νου-αφήγηση της Ανθής Θάνου και με τη μουσική επένδυση του Αλέξανδρου Μακρή.
Η έκθεση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς με το
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και θα παραμείνει στο
Μουσείο Αργυροτεχνίας έως τις 29 Νοεμβρίου
2021.
Η είσοδος είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση
θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο στο
τηλέφωνο, 26510 64065, καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-17:00.
Λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας ως
προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, η δράση θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα.
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ΚΏΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΉΣΤΟΣ

Ο κωμικός που έζησε
μια ζωή σαν πικρό μέλι...

Π

αιδί μίας σούπερ πολύτεκνης
οικογένειας, καθώς ήταν το
ενδέκατο παιδί προσφύγων
από την Κωνσταντινούπολη -όχι δεν ήταν από κάποιο χωριό της
Ελασσόνας ή της Μακρακώμης...- που
γεννήθηκε πριν 100 χρόνια, το 1921,
στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στο θεατρικό σανίδι από μία κινηματογραφικής
έμπνευσης στιγμή. Ο Χατζηχρήστος,
μετά την προτροπή της οικογενείας
του, θα μπει στη στρατιωτική σχολή της
Σύρου. Εκεί θα τον βρει η εισβολή των
Ιταλών το 1940 και θα βρεθεί στο μέτωπο. Θα συνεχίσει να μάχεται και στη
γερμανική εισβολή. Για κάτι που έκανε
κατά των ναζί και πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε, θα βρεθεί κυνηγημένος από τους Γερμανούς, να κρύβεται
σε κάποια θεατρική παράσταση, αλλά
όχι ανάμεσα στους θεατές. Το πηγαίο
θεόσταλτο ταλέντο του, θα τον βάλει
ανάμεσα στους ηθοποιούς, πάνω στη
σκηνή, να αυτοσχεδιάζει όσο χρειάζεται
μέχρι να φύγουν οι Γερμανοί. Αυτό ήταν.
Ο Κώστας Χατζηχρήστος ανακαλύπτει
ότι το ταλέντο του, η φύση του δεν είναι για στρατώνες, αλλά για το θεατρικό
σανίδι.
ΤΟ ΞΕΚΊΝΗΜΑ ΚΑΙ Ο… «ΘΎΜΙΟΣ»

Από τους κορυφαίους κωμικούς της ανεπανάληπτης μεταπολεμικής γενιάς, ο Κώστας Χατζηχρήστος
θα γράψει τη δική του λαμπρή ιστορία, αλλά με φινάλε που δεν είχε χάπι εντ. Ήταν πριν 20 χρόνια, στις
3 Οκτωβρίου του 2001, όταν η είδηση του θανάτου του, συγκίνησε ακόμη και τους θιασώτες του ευρωπαϊκού «ποιητικού σινεμά», έκανε εκατομμύρια Έλληνες να κλαίνε σαν να έχασαν το δικό τους άνθρωπο. Δικαιολογημένα, γιατί ο περίφημος «βλάχος» του ελληνικού θεάματος, ζωντάνεψε στο θέατρο και
στη μεγάλη οθόνη τον «επαρχιώτη» που έρχεται στην πρωτεύουσα για να «πιάσει την καλή» ή έστω να
βρει ένα μεροκάματο, μοναδικά και ταυτοχρόνως ανέδειξε την ελληνική πραγματικότητα, ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής ιστορίας, τα υλικά με τα οποία χτίστηκε η κοινωνία της Αθήνας.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στο Παγκράτι και πλέον μετά το τέλος της
κατοχής άρχισε να κάνει τα πρώτα του
βήματα, αρχικά σε μπουλούκια και πολύ
γρήγορα να υπηρετεί το βαριετέ στο θρυλικό θέατρο του Πειραιά «Μισούρι».
Θα συνεχίσει στο βαριετέ, για τα επόμενα δυο χρόνια και στο θέατρο «Βερντέν»
της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα κάνει την
πρώτη του μεγάλη επιτυχία στο ρόλο του
«βλάχου», του περίφημου «Θύμιου» που
εμπνεύστηκε ο αδελφός της τότε συζύγου του Μαίρης Νικολαΐδου, Κώστας,
μέλος της συγγραφικής τριάδας «Νικολαΐδης - Ελευθερίου - Λυμπερόπουλος».
Ο Χατζηχρήστος που θα υπηρετήσει τον
χαρακτήρα του «βλάχου» σχεδόν ως το
τέλος της σταδιοδρομίας του, θα απογειωθεί όταν θα συστήσει το δικό του θίασο
το 1952 και θα συνεργαστεί με την Καίτη
Ντιριντάουα, μετέπειτα σύζυγό του και
τον μπριλάντε κωμικό Κούλη Στολίγκα.
Πάνω σε αυτό το κύμα ενθουσιασμού
που θα προκαλέσει στο λαό με τους απίθανους αυτοσχεδιασμούς του θα έρθει
και ο κινηματογράφος.
Αρχικά με σχετικά μικρούς ρόλους, αλλά
τόσο χαρακτηριστικούς που ήταν μαγνήτης για το κοινό. Η πρώτη του εμφάνιση ήταν στον «Πύργο των Ιπποτών» το
1952, ενώ το 1955 θα παίξει σε τέσσερις
ταινίες, μεταξύ των οποίων στην «Γκόλφω» και στον «Αγαπητικό της Βοσκοπούλας».
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ΤΑ ΓΛΈΝΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΓΉ
ΤΟΥ ΘΕΆΤΡΟΥ
Παρά την τεράστια επιτυχία του και ειδικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950
και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο
Χατζηχρήστος δεν παραμέρισε ποτέ το
θέατρο. Μάλιστα, το 1961 θα αποκτήσει
και τη δική του θεατρική στέγη, το περίφημο «Θέατρο Χατζηχρήστου» στο οποίο
αποθεώθηκε από πλήθη θαυμαστών,
αλλά ταυτόχρονα έμελε να του δώσει τις
μεγαλύτερες στεναχώριες, να τον καταστρέψει οικονομικά, να πληγεί θανάσιμα, όταν έμαθε ότι το έχασε λόγω χρεών.
Χρέη, όμως, που δεν προήλθαν μόνο από
τις θεατρικές του μεγαλομανίες -όπως
η καταστροφική παράσταση του 1963
«Καζίνο ντε Παρί», με τους 118 συντελεστές!- αλλά και από την εμμονή του να
καλοπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας
τους συνεργάτες του, να τους τραπεζώνει
καθημερινά, να βλέπει ευχαριστημένους
ανθρώπους δίπλα του. Τη ζωή του τη
γλέντησε, πήρε αγάπη, αλλά δεν ήταν και
λίγοι αυτοί που τον εκμεταλλεύτηκαν.
ΑΔΙΚΗΜΈΝΟΣ
Όμως, ο Χατζηχρήστος αποτελεί κι ένα
ακόμη παράδειγμα ηθοποιού, ενός απίστευτου ταλέντου, που αδικήθηκε κατάφωρα από το ελληνικό σινεμά. Αν εξαιρέσουμε τις πέντε / δέκα καλές ταινίες
που γύρισε κυρίως την χρυσή πενταετία
1958-1963 και άλλες τόσες που κυρίως
βλέπονται λόγω της ύπαρξής του σε αυτές,
ο Χατζηχρήστος γύρισε πλήθος από κακές ταινίες, πολλές για να ξεπληρώσει τα
χρέη του στο θέατρο, φιλμ γυρισμένα στο
«πόδι», δίχως σενάρια, σκηνοθεσία εκ του
προχείρου, τεχνικά μη αποδεκτές. Ωστόσο,
ταινίες όπως «Ο Ηλίας του 16ου», «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες», «Ο
Σκληρός Άνδρας», «Ο Κύριος Πτέραρχος»
ή «Ο Καζανόβας» δεν είναι αμελητέο σκορ.
ΤΟ ΠΙΚΡΌ ΤΈΛΟΣ
Ο Κώστας Χατζηχρήστος, μετά από τις
στιγμές δόξας και μιας ζωής γλεντιού
και έρωτος, θα ξεπέσει όταν θα χάσει την
τέταρτη γυναίκα του Ελένη Πανταζή, σε
μικρή ηλικία, αλλά το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν όταν θα χάσει το «Θέατρο Χατζηχρήστου». Το πολύ ποτό και τα υπνωτικά
χάπια δεν θα τον βοηθήσουν, όπως και η
συνδρομή ορισμένων πιστών θαυμαστών
που θα του προσφέρουν τουλάχιστον τα
βασικά, μια στέγη, ένα πιάτο φαί…
Θα αφήσει την τελευταία του πνοή το πρωινό της Τετάρτης, στις 3 Οκτωβρίου του
2001, έπειτα από νοσηλεία δυο μηνών σε
νοσοκομείο με λοίμωξη του αναπνευστικού. Θα φύγει πικραμένος από τα «κοράκια» που του πήραν ακόμη και το θέατρο,

Με Μαρίκα Νέζερ και τον Νίκο Φέρμα στον Μπακαλόγατο

Της Κακομοίρας… πραγματικά
ΥΠΆΡΧΕΙ ΌΜΩΣ και ο «Μπακαλόγατος» ή «Της Κακομοίρας», με τον περίφημο Ζήκο. Εδώ θα σταθούμε. Διότι είναι
μια ταινία, που γύρισε ο εξαίρετος, Ντίνος Κατσουρίδης
το 1963, διασκευάζοντας το θεατρικό έργο των Χρήστου
και Γιώργου Γιαννακόπουλου, που έπαιζε για χρόνια στο
θέατρο ο Χατζηχρήστος έχοντας δίπλα του τον Αυλωνίτη
και τη Γεωργία Βασιλειάδου.
Η επιτυχία της ταινίας βασίζεται εν πολλοίς στον Κατσουρίδη, που περιόρισε τις υπερβολές των αυτοσχεδιασμών
-όσο είναι δυνατόν να γίνει αυτό με τον Χατζηχρήστο- που
δεν περνάνε στη μεγάλη οθόνη, έβαλε σε τάξη τη δομή
του έργου και αποφεύγοντας τις παγίδες που κρύβει πάντα μια ταινία ερμηνειών, παρέδωσε την πιο ξέφρενη κωμωδία, που μπορούμε να χαιρόμαστε ακόμη και σήμερα.
Ο Χατζηχρήστος στο ρόλο του επαρχιώτη μπακαλόγα-

Με τον Θανάση Βέγγο στον Ηλία του 16ου

του που θέλει να βρει γυναίκα, την λυγερή Φιφίκα, είναι
πραγματικά ανεπανάληπτος και καταγράφει μια ερμηνεία
ανεξίτηλη στον χρόνο. Δίπλα του στο ρόλο του μεγαλομπακάλη και αφεντικό του Ζήκου, ο ερωτοχτυπημένος με
τη νεαρά Λίτσα, ο μετρημένος σε σχέση με τον Αυλωνίτη
και με τον χαρακτήρα του, ο θαυμάσιος Κώστας Δούκας,
ενώ στο ρόλο της κουτσομπόλας προξενήτρας Βασιλειάδου, η απολαυστική Μαρίκα Νέζερ. Από κοντά και ο Νίκος
Ρίζος, στο ρόλο του Κιτσάρα και ο Νίκος Φέρμας, ενώ τα
δυο κορίτσια του πόθου υποδύονται οι Ντίνα Τριάντη και
Νέλλη Παππά. Μία ταινία, που πέρα από τις δεκάδες ατάκες και τα γκαγκς, συμπυκνώνει το σημαντικότερο μέρος
της ιστορίας των επαρχιωτών που συνέθεσαν την κοινωνία της Αθήνας, μια κωμωδία που όσες φορές και να δεις
πάντα θα κλαις από τα γέλια.

όλους αυτούς που κέρδιζαν από τις ταινίες
του, ενώ αυτός ζούσε με δανεικά, οι ευεργετηθέντες που τον ξέχασαν ή έμπηξαν κι
αυτοί το μαχαίρι στο μικροκαμωμένο κορμί
του. Όπως είχε πει λίγα χρόνια πριν πεθάνει: «Το θέατρο και ο κινηματογράφος μου
άφησαν μια γεύση σαν πικρό μέλι. Μαζί με
τις χαρές γεύτηκα και την πίκρα».
Και παραφράζοντας την αθάνατη ατάκα
«πολύ πιάτο η Αμερική»: «πολύ πίκρα το
θέατρο…».
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Π

Οι Zeppelin
στην κρεμάλα
και στη Βαλχάλα

ριν από 51 χρόνια και κάτι μέρες, οι Led
Zeppelin, η λονδρέζικη μπάντα που για
μια δεκαπενταετία περίπου γνώρισε
αδιανόητη φήμη και πλούτο και ο μύθος της δεν φθάρθηκε ποτέ, καθώς διαλύθηκε
γρήγορα, κυκλοφορούσε το 3ο άλμπουμ της.
Κατά το συνήθειο, ο δίσκος λεγότανε «3».
Οι Zeppelin λοιπόν, των οποίων ο θρύλος για να
εξηγούμαστε, έγινε απρόσβλητος και λόγω της
μη αναγωγής τους σε δεινοσαυρική μπάντα –γιατί πολλά μπορούσες να τους προσάψεις-, είχαν
μέχρι τότε ξεκοκκαλίσει τον Γουίλι Ντίξον και
το μπλουζ. Τόσο πολύ, που η επιρροή τους ήταν
βασισμένη σημαντικά σε διασκευές, ειδικά του
Ντίξον.
Με κάποιον τρόπο λοιπόν, έπρεπε να αποδείξουν
ότι είναι κάτι περισσότερο από (τρομερά) βιρτουόζοι μουσικοί. Το «ΙΙΙ» ήταν ένα πρώιμο κομμάτι
αυτής της απόδειξης, με τη μπάντα να κοιτάζει
προς την αγγλική-κέλτικη παράδοση. Και προς τα
μπλουζ, φυσικά.
Με το «έμπα» όμως ο δίσκος προετοίμαζε για τρία-τέσσερα «ρεύματα» που θα ξεκινούσαν περίπου
μια δεκαετία αργότερα. Το immigrant Song ήταν
ένα χαρντ ροκ φουρνέλο 2:26 λεπτών που τροφοδότησε, σε φωνητικά, ρυθμούς κ.λπ. το μισό
sleaze-glam των ‘80s, αλλά και το πιο straight
rock της εποχής.
Οι Zep όμως τα κατάφερναν καλά και στα υπόλοιπα κομμάτια. Τα δύο πιο ωραία του δίσκου, το
Celebration Day και το Gallows Pole φέρουν υπογραφές του Πέιτζ και του Πλαντ φαρδιές-πλατιές
και τελικά, καθορίζουν αυτό που ήταν οι Zeppelin:
Μπορεί όχι η καλύτερη μπάντα του πλανήτη,
αλλά σίγουρα φτιαγμένη από τα υλικά του μύθου.
Ένα κομμάτι του δίσκου ηχογραφήθηκε στο
Μπρον-Υρ-Άουρ στην Ουαλία, σε μια αγροικία
όπου ο Πέιτζ και ο Πλαντ έκαναν διακοπές από
την καταιγιστική δημοφιλία που είχαν φέρει το
«Ι» και το «ΙΙ». Επειδή το σπίτι δεν είχε ηλεκτρικό, χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ακουστικά
όργανα και ο Πέιτζ, που τότε άκουγε βασικά τον
Ντέιβι Γκράχαμ και την british folk του, διεύρυνε
τους ορίζοντες του προς την κατεύθυνση παραδοσιακών κομματιών όπως το Gallows Pole (The
Maid Freed from the Gallows).
Εν τέλει, το «διάλειμμα» από τις υπερηχητικές
συναυλίες σε μεγάλα γήπεδα, έφερε ένα άλμπουμ
που προσπαθούσε μεταξύ άλλων να αποδείξει
ότι οι Zep «μπορούν και περισσότερα από μπλουζ
διασκευές». Το κατάφεραν σε σημαντικό βαθμό, λίγο πριν επέλθει η καταιγίδα του IV και του
Stairway to heaven.
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Ανεπιθύμητο παρελθόν
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Σ

ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ
Βαγγέλης Καραμανωλάκης
(Θεμέλιο)

τις μέρες που γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί
μια κάποια εθνική ενότητα σε χέρσο όμως πολιτικό
χωράφι, η μνήμη γίνεται όλο και
πιο πολύτιμη. Όχι ως αντεκδίκηση,
αλλά ως η δυνατότητα και εργαλείο
ευθυκρισίας και διάκρισης μεταξύ
του κοινωνικά αναγκαίου και των
επικίνδυνων θεωριών περί «ισότητας των άκρων».
Το βιβλίο του Βαγγέλη Καραμανωλάκη «Ανεπιθύμητο παρελθόν»
ασχολείται με το διοικητικά καταγεγραμμένο κομμάτι αυτής της
μνήμης, που η ελληνική «ομοψυχία» κατέστρεψε το 1989.
Ο ίδιος ο συγγραφέας, μαζί με τους
καθηγητής Λάμπρο Φλιτούρη και
Ηλία Σκουλίδα, υπό το συντονισμό
του δημοσιογράφου Φιλήμονα Καραμήτσου, παρουσίασε το ενδιαφέρον βιβλίο του, σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, τη Δευτέρα 4/10 το
βράδυ, στα παλιά σφαγεία.
Ο Καραμανωλάκης είναι ένας «άνθρωπος των αρχείων»-σήμερα είναι στο διοικητικό συμβούλιο των
ΑΣΚΙ, συμπληρώνοντας πάνω από
15 χρόνια θητείας εκεί. Επίσης,
είναι επίκουρος στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό στην Αθήνα, ενώ έχει
βάλει την υπογραφή του, είτε ως
συγγραφέας, είτε ως επιμελητής,

σε αρκετές εκδόσεις.
Αυτοί οι άνθρωποι, έχουν ιδιαίτερη
σχέση με το αρχειακό υλικό. Δεν
είναι απλά η μηχανική του διατήρηση και συντήρηση, αλλά το συμπέρασμα και το αξιακό υλικό που
μπορεί να προκύψει από μια φαινομενικά ουδέτερη «ύλη».
Ακόμα πιο σημαντική στο έργο του,
είναι η αίσθηση της δικαιοσύνης ή
τουλάχιστον, της αναζήτησής της. Οι
φάκελοι, τους οποίους κατέστρεψε
μια κυβέρνηση «εθνικής ομοψυχίας»,
το… prequel της αριστερής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, δεν έπρεπε να
διατηρηθούν μόνο για ιστορικούς ή
συναισθηματικούς λόγους.
Φυσικά, οι επιστημονικές απόψεις
και η κοινωνική ανάλυση δεν είναι
μονόπατη. Προφανώς η καταστροφή των φακέλων έχει τη δική της,
όχι αμελητέα, υπερασπιστική γραμμή. Ωστόσο, μαζί τους «κάηκε» και
μια πιθανότητα να ξεπεραστούν
όντως διχασμοί, οι οποίοι έχουν ενσκήψει πιο έντονοι, εξουσιαστικοί
και εκδικητικοί σήμερα.
Ο συγγραφέας ανασυγκροτεί τα
εκατέρωθεν επιχειρήματα και διατυπώνει ερωτήματα (και ερευνητικά), σχετικά με το γιατί τελικά
έπρεπε «να καώσι» και τι εξυπηρέτησε η καταστροφή των αρχείων.
Εκείνη την εποχή, τόσο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όσο και η
ελληνική Αριστερά ήθελαν να «ξε-

μπερδεύουν με τον Ανδρέα» (Παπανδρέου), ο οποίος είχε συνδεθεί
πολιτικά με την «αποκατάσταση
των κυνηγημένων» ήταν πολύ ενδιαφέρουα. Η καύση των φακέλων
και η αναγνώριση του Εμφυλίου
και της τραυματικής του διάστασης, χρησίμευσαν ως «καταλύτες
λήθης» και ενός, ίσως διαφορετικού (και πολιτικού) μέλλοντος.
Εν τέλει, το βιβλίο είναι μια εξαιρετική αποτύπωση, πιο ψύχραιμη από
τα συναισθήματα έξω από τη Χαλυβουργική του 1989 και πιο συγκροτημένη. Ανατρέχει και σε παρόμοια
παραδείγματα, όπου οι φάκελοι, ως
«εξουσιαστική αρχειοθήκη» καταστράφηκαν από κινήματα που αναγνώριζαν εκεί τα βασανιστήρια, τους
φόνους και την αδικία που υφίσταντο
Μια νύξη του κ. Φλιτούρη στην εκδήλωση, είναι επίσης ενδιαφέρουσα: «Η καταστροφή των αρχείων
εμφανώς δεν συμβάλλει στην εθνική συναίνεση. Αντίθετα βοηθάει
όλους εκείνους που έχουν συμφέρον να ξεχαστεί το παρελθόν, να
από-ιστορικοποιηθεί και να οδηγήσει σε μια απολίτικη ενασχόληση
με αναπαραστάσεις μιας ακίνδυνης
αχρωμάτιστης και εν τέλει άγευστης μνήμης».
Και ότι εν τέλει, η κάθαρση δεν είναι ποτέ υπαγορευμένη. Έρχεται σε
στιγμές που συχνά είναι άχρονες
και τη φέρνει πάντα η μνήμη…
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Μ

όλις το 2,5% των παιδικών βιβλίων που εκδόθηκαν από το
2010 και έπειτα στην Ελλάδα
έχουν ως βασικούς χαρακτήρες άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες, πρόσφυγες ή Ρομά, όπως προκύπτει
από έρευνα.
Την έρευνα διεξήγε το νεοσύστατο σωματείο «Τα βιβλία παίζει» και αφορούσε σε
1.522 βιβλία που απευθύνονται σε ηλικίες 4-12 ετών και εκδόθηκαν την περίοδο
2010-2020.
Το Σωματείο ζήτησε από τους Έλληνες
εκδότες να αποστείλουν τους καταλόγους
με τα βιβλία που εξέδωσαν μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από τους
50 εκδοτικούς οίκους ανταποκρίθηκαν οι
13. Στη συνέχεια, ομάδα ερευνητών κωδικοποίησε τα βιβλία, που συνέλεξε με
δειγματοληψία βάσει των εξεταζόμενων
μεταβλητών.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε ποσοστό 63,27% ο ήρωας διαθέτει τυπικά
χαρακτηριστικά, είναι λευκός και χωρίς
αναπηρία. Από τα εξεταζόμενα βιβλία,
μόλις το 1,05% περιείχαν κεντρικό χαρακτήρα ΑΜΕΑ (16 βιβλία), το 0,79% μετανάστη ή πρόσφυγα (12 βιβλία) και το
0,72% (δηλαδή 11 βιβλία) ως χαρακτήρα ΒΑΜΕ (Black, Asian and Minority
Ethnic, δηλαδή παιδιά που δεν ανήκουν
στη λευκή φυλή και δεν προσδιορίζονται
ως πρόσφυγες ή μετανάστες).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι χαρακτήρες Ρομά δεν εντοπίστηκαν σε κανένα
βιβλίο. Επίσης, τα παιδικά βιβλία έχουν 13
φορές περισσότερους χαρακτήρες ζώων
από χαρακτήρες που ανήκουν στις παραπάνω ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Εξετάζοντας την αναλογία ανάμεσα
στην παραγωγή βιβλίων ανά κοινωνική ομάδα σε σχέση με τους μαθητικούς
πληθυσμούς ηλικίας 4-12 ετών των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, διαπιστώνεται μάλιστα ότι υπάρχει μεγάλη
απόκλιση ανάμεσα στα δημογραφικά ποσοστά και στην αντιπροσωπευτικότητα
των ομάδων αυτών στα βιβλία στην περίπτωση των ΑΜΕΑ (απόκλιση περίπου
έξι εκατοστιαίων μονάδων) και των Ρομά
(καμία εκπροσώπηση αν και ο μαθητικός
πληθυσμός των Ρομά αποτελεί το 1,63%
του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού).
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι κατά
τη χρονική αφετηρία της έρευνας το 2010
δεν βρέθηκε κανένα βιβλίο με κεντρικό
χαρακτήρα που να ανήκει σε μία από τις
υπό διερεύνηση κοινωνικές ομάδες, ενώ
κατά το 2020 παρουσιάζεται η μεγαλύτερη εκδοτική παραγωγή βιβλίων με αυτούς τους κεντρικούς χαρακτήρες, φτάνοντας συνολικά τα δέκα βιβλία.
Τη χρονιά αυτή έχουμε και το μεγαλύτερο
αριθμό βιβλίων με κεντρικούς χαρακτήρες ΒΑΜΕ και ΑΜΕΑ, ενώ τα περισσότερα βιβλία της 11ετίας με ήρωες πρόσφυ-

Διαβάσατε ποτέ παιδικό
βιβλίο με ήρωα Ρομά;
γες ή μετανάστες καταγράφονται το 2017.
Τέλος, η έρευνα περιείχε και ερωτήσεις
για το συγκεκριμένο ζήτημα της υποεκπροσώπησης στους υπεύθυνους των εκδοτικών οίκων. Περίπου το 25% θεωρεί
ότι δεν υπάρχει έλλειμμα αντιπροσώπευσης στο παιδικό βιβλίο, το 30% πιστεύει
ότι δεν υπάρχουν αρκετοί κεντρικοί χαρα-

κτήρες διαφορετικής φυλής και το 23%
ότι δεν υπάρχουν αρκετοί κεντρικοί χαρακτήρες που να ανήκουν σε διαφορετική
εθνικότητα.
Όσοι εντοπίζουν έλλειμμα αντιπροσώπευσης ρωτήθηκαν γιατί πιστεύουν ότι
συμβαίνει αυτό. Το 30% απάντησε πως
«δεν υπάρχει προσφορά κειμένων από

τους/τις συγγραφείς», ενώ το 32% επισήμανε ότι «τα κείμενα που έχουν παρουσιαστεί, δεν είναι αρκετά καλά».
Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Φωτεινή
Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος του σωματείου «Τα βιβλία παίζει» και συγγραφέας,
η ιδέα της διενέργειας αυτής της έρευνας
γεννήθηκε από την εμπειρική διαπίστω-
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ση της ίδιας ότι τα παιδιά στα Πομακοχώρια δεν έχουν συναντήσει ποτέ συγγραφέα, αλλά και ότι οι μεγάλες προσφυγικές
ροές της περιόδου 2015-2017 δεν αποτυπώνονται επαρκώς στα βιβλία.
«Τα βιβλία παίζουν σημαντικό ρόλο και
λειτουργούν ως καθρέφτες για τα παιδιά:
οι ιστορίες και οι χαρακτήρες επηρεάζουν
το πώς βλέπουν τον εαυτό τους και τον
κόσμο γύρω τους, το κίνητρό τους για διάβασμα και τις φιλοδοξίες τους να γίνουν
συγγραφείς και εικονογράφοι του μέλλοντος. Μια τέτοια δυσανάλογη εκπροσώπηση στρεβλώνει αυτές τις προοπτικές»,
επισημαίνει η κ. Κωνσταντοπούλου.
Η γενική γραμματέας του σωματείου,
Μάγκυ Δούση, τονίζει ότι «επιθυμούμε η
έρευνα να αποτελέσει σημείο αναφοράς
για την ενδυνάμωση, παρακολούθηση,
κατανόηση της προόδου και μια εργαλειοθήκη για την υποστήριξη τόσο των συγγραφέων, εικονογράφων και παραγωγών,
ώστε να δεσμευτούν για την αποτύπωση
της ποικιλόμορφης πραγματικότητας,
όσο και των καταναλωτών της παιδικής
λογοτεχνίας, προκειμένου όλοι μαζί να κινηθούμε προς ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς και να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά
που διαβιούν στη χώρα μας θα μπορούν
να δουν τον εαυτό τους και τον κόσμο
τους να αντανακλάται στα βιβλία».

Βιβλίο|13

14|Kόσμος

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΒΡΕΤΑΝΊΑ: ΣΕ ΑΠΕΞΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΉΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΌΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ

Ζητείται οδηγός φορτηγού.
Αμοιβή 75.000 λίρες ετησίως

Τ

ο 25ετές μοντέλο του Ηνωμένου
Βασιλείου να εισάγει φθηνά εργατικά χέρια τελείωσε με το Brexit
και την COVID-19, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα χειμώνα δυσαρέσκειας, όπως στη δεκαετία του 1970, με
ελλείψεις εργατικού δυναμικού, αιτήματα
για μισθολογικές αυξήσεις και άνοδο των
τιμών.
Η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με το επακόλουθο χάος
της μεγαλύτερης κρίσης δημόσιας υγείας
εδώ και έναν αιώνα, οδήγησε την πέμπτη
μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε μια
ξαφνική προσπάθεια να αποδεσμευθεί
από την εξάρτησή της από τα φθηνά, εισαγόμενα εργατικά χέρια.
Το πείραμα του Brexit του πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον -μοναδικό μεταξύ των
μεγάλων οικονομιών- άσκησε περαιτέρω
πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες που
ήδη αντιμετώπισαν προβλήματα παγκοσμίως αναφορικά με τα πάντα, από χοιρινό και πουλερικά έως φάρμακα και γάλα.

Οι μισθοί, και άρα οι τιμές, θα πρέπει να
αυξηθούν.
Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην ανάπτυξη, την πολιτική τύχη του Τζόνσον και
τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασαφής.
«Είναι πραγματικά ένα μεγάλο σημείο
καμπής για το Ηνωμένο Βασίλειο και μια
ευκαιρία για εμάς να κινηθούμε σε διαφορετική κατεύθυνση», δήλωσε ο 57χρονος
Τζόνσον ερωτηθείς για τις ελλείψεις στο
εργατικό δυναμικό. «Αυτό που δεν θα
κάνω είναι να επιστρέψω στο παλιό αποτυχημένο μοντέλο των χαμηλών μισθών,
χαμηλών δεξιοτήτων, στηριζόμενο από
την ανεξέλεγκτη μετανάστευση».
Δήλωσε ότι οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της
αλλαγής στο δημοψήφισμα του 2016 για
το Brexit και πάλι το 2019, όταν η σαρωτική εκλογική νίκη κατέστησε τον Τζόνσον
τον ισχυρότερο συντηρητικό πρωθυπουργό μετά τη Μάργκαρετ Θάτσερ.
Οι στάσιμοι μισθοί, δήλωσε, θα πρέπει να
αυξηθούν –για κάποιους η λογική, από οι-

κονομικής άποψης, πίσω από την ψήφο
του Brexit. Ο Τζόνσον έχει ξεκάθαρα πει
σε επικεφαλής επιχειρήσεων σε κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις να πληρώνουν περισσότερα τους εργαζόμενους.
Το να «πάρουμε πίσω τον έλεγχο» της
μετανάστευσης ήταν βασικό μήνυμα της
εκστρατείας τους Brexit, την οποία το
στρατόπεδο υπέρ της αποχώρησης –με
επικεφαλής τον Τζόνσον— κέρδισε οριακά. Στη συνέχεια εκείνος υποσχέθηκε να
προστατεύσει τη χώρα από την «μηχανή»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που «καταστρέφει τις θέσεις εργασίας».
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ» ΤΟΥ BREXIT
Ο Τζονσον χαρακτηρίζει το στοίχημά του
με Brexit «προσαρμογή», ενώ οι επικριτές
του λένε ότι παρουσιάζει την έλλειψη εργατικού δυναμικού ως μία χρυσή ευκαιρία
για να αυξήσουν οι εργαζόμενοι τους μισθούς τους.
Ωστόσο ο περιορισμός της μετανάστευσης

ισοδυναμεί με μια αλλαγή μιας ολόκληρης γενιάς στην οικονομική πολιτική του
Ηνωμένου Βασιλείου, αμέσως μετά τη
συρρίκνωση κατά 10% που προκάλεσε η
πανδημία το 2020, τη χειρότερη τα τελευταία 300 και πλέον χρόνια.
Καθώς η ΕΕ επεκτάθηκε προς ανατολάς
μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, η Βρετανία και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες καλωσόρισαν εκατομμύρια μετανάστες από χώρες
όπως η Πολωνία, η οποία εντάχθηκε στο
ευρωπαϊκό μπλοκ το 2004.
Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πόσοι
άνθρωποι ήρθαν: στα μέσα του 2021, η
βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι
είχε λάβει πάνω από 6 εκατ. αιτήσεις
από Ευρωπαίους πολίτες για εγκατάσταση, υπερδιπλάσιες του αριθμού των ανθρώπων που πίστευε ότι βρίσκονταν στη
χώρα το 2016.
Μετά το Brexit, η κυβέρνηση σταμάτησε
να δίνει προτεραιότητα σε Ευρωπαίους
πολίτες έναντι πολιτών από οποιαδήποτε
χώρα.
Το Brexit οδήγησε πολλούς εργαζομένους
από την ανατολική Ευρώπη -συμπεριλαμβανομένων περίπου 25.000 οδηγών
φορτηγών- να εγκαταλείψουν τη χώρα
ενώ λόγω της πανδημίας ανεστάλησαν οι
εξετάσεις πιστοποίησης περίπου 40.000
υποψήφιων οδηγών.
Αυτή τη στιγμή η Βρετανία έχει έλλειψη
περίπου 100.000 φορτηγατζήδων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές στα
πρατήρια βενζίνης και ανησυχίες για τη
διανομή τροφίμων στα σούπερ μάρκετ με
την έλλειψη εκδοροσφαγέων και αποθηκάριων να προκαλεί επίσης ανησυχία.
«Οι μισθοί θα πρέπει να αυξηθούν, άρα οι
τιμές για οτιδήποτε διανέμουμε, οτιδήποτε αγοράζετε στα ράφια, θα πρέπει επίσης
να αυξηθούν», δήλωσε ο Κρεγκ Χόλνες,
Βρετανός οδηγός φορτηγού με 27 χρόνια
εμπειρίας.
Οι μισθοί έχουν ήδη καταγράψει άλμα:
σύμφωνα με μία αγγελία, ζητείται οδηγός
μεγάλων φορτηγών με ετήσιες αποδοχές
75.000 λίρες (περίπου 88.000 ευρώ) ετησίως, το υψηλότερο ποσό που έχει ακούσει ποτέ να προσφέρεται η εταιρία εύρεσης εργασίας που τη δημοσίευσε.
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