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H ΒΔΟΜΆΔΑ
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ,
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

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

Χάνοντας τα πρόσωπα
της μέρας μας

Από τα Γιάννενα
στο Χόλυγουντ

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ, ο αδερφός της Βίκυς Μιχέλη, συναδέλφου
δημοσιογράφου, ήταν ένα πρόσωπο της μέρας στα
Γιάννενα. Δυστυχώς δεν είναι πια ανάμεσά μας, όπως
ανακοίνωσε η Βίκυ νωρίς το πρωί της Κυριακής στον
προσωπικό της λογαριασμό στο facebook.
https://typos-i.gr/article/xanontas-ta-proswpa-thsmeras-mas

ΤΟΝ ΣΙΝΤ ΓΚΆΝΙΣ, επί χρόνια αντιπρόεδρο της
Lucasfilms και υπεύθυνο μάρκετινγκ για τις δύο από
τις τρεις πρώτες ταινίες του Πολέμου των Άστρων,
αλλά και τις δύο από τις τρεις πρώτες της «Ιντιάνα
Τζόουνς» τριλογίας, θα βραβεύσει ο Δήμος Ιωαννιτών.
https://typos-i.gr/article/apo-ta-giannena-stoxolygoynt

10.000 ευρώ πρόστιμο για αριθμό πελατών,
στα Γιάννενα
ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ μέρα ελέγχων με νέα μέτρα, τα πρόστιμα ήταν… για παλιούς λόγους. Το μεγαλύτερο επιβλήθηκε σε επιχείρηση στα Γιάννενα, για υπέρβαση
του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
Επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για 15 μέρες.
https://typos-i.gr/article/10000-eyrw-prostimo-giaari8mo-pelatwn-sta-giannena

Προϊστορικά αγγεία και
εργαλεία στην οδό Νιάρχου
Ένα προϊστορικό στρώμα κατοίκησης αποκαλύφθηκε κοντά στη σύνδεση της οδού Στ. Νιάρχου με την περιφερειακή οδό Ιωαννίνων, κατά
την υλοποίηση του έργου της ανακατασκευής της οδού Νιάρχου.
https://typos-i.gr/article/proistorika-aggeia-kai-ergaleia-sthn-odoniarxoy

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)
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ΜΈΣΕΣ ΤΙΜΈΣ ΕΒΔΟΜΆΔΑΣ, ΤΗ ΔΕΎΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΆΔΑ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ
Έτος
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ελλάδα
0,93
1,367
1,278
1,057
0,838
0,927
0,944
1,145
1,040
0,798

Νομός
Ιωαννίνων
0,95
1,345
1,270
1,089
0,847
0,914
0,936
1,149
1,047
0,719

ΝΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ζέστη ακριβαίνει…
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μ

ια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του χρηματοπολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, είναι
το πετρέλαιο θέρμανσης και τα
«παρελκόμενα».
Από το 2012, όταν η τότε ελληνική κυβέρνηση Σαμαρά, αδυνατώντας να ελέγξει το
παραεμπόριο, αλλά και να τολμήσει να
βάλει προ των ευθυνών τους, τις εταιρίες,
αποφάσισε να εξισώσει προς τα πάνω την
τιμή του καυσίμου.
Στις 12 Ιουλίου 2012, ο τότε υφυπουργός
Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης ανακοίνωνε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα
εξισωνόταν στο 80% της τιμής του πετρελαίου κίνησης, παραθέτοντας το «επιτυχημένο μοντέλο της Ιταλίας».
Μόνο που η Ιταλία χρησιμοποιούσε κυρίως

φυσικό αέριο για τη θέρμανση.
Η έρευνα της Διανέοσις (φορέας όπου συμμετείχε ενεργά ο νυν υπουργός Κ. Πιερρακάκης), για το διάστημα 2005-2019, αποτυπώνει την κατακόρυφη αύξηση των τιμών:
Το 2005, το πετρέλαιο θέρμανσης κόστιζε 709 ευρώ ο τόνος, το 2013 είχε φτάσει
στα 1.283 ευρώ. Το 2016 801 ευρώ, το 2019
1.017 ευρώ.
Τα έτσι και αλλιώς πανάκριβα και δυσανάλογα με το εισόδημα καύσιμα στην Ελλάδα, συμπαρασύρουν μια σειρά παράγοντες,
από γενική ακρίβεια στην αγορά, ως και
επιπτώσεις στην υγεία. Το φαινόμενο της
αιθαλομίχλης που έγινε σχεδόν αφόρητο
στα μεγάλα αστικά κέντρα, όταν οι πολίτες
προσανατολίστηκαν σε άλλες πηγές θέρμανσης, πιο φτηνές, αλλά και λιγότερο συμβατές με το αστικό περιβάλλον, επιστρέφει
κάθε φορά που το πετρέλαιο ακριβαίνει. Το

«αντίδωρο» ήρθε το 2014, με μια έκπτωση
στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τα σημεία
και τις μέρες κατά τις οποίες ξεπερνιούνται
τα επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
Αυτά, την τελευταία πενταετία στα Γιάννενα είναι αντιστοιχούν σε 37 ημέρες. Το
όριο επιφυλακής είναι οι 36,5 μέρες, ήτοι
το 10% των ημερών του χρόνου (στοιχεία
έρευνας Φυσικού-Ιατρικής H λύση ήταν το
επίδομα θέρμανσης, που και αυτό πέρασε
από διάφορες διακυμάνσεις. Στην αρχή,
περιοχές όπως τα Γιάννενα ήταν στις «λιγότερο κρύες» της χώρας. Έπειτα, το επίδομα περικόπηκε λόγω κριτηρίων. Αργότερα,
περικόπηκαν τα ποσά. Φέτος, τα ποσά αυξήθηκαν μπροστά στην αύξηση που έφτασε ξανά το καύσιμο πάνω από το 1,1 ευρώ
το λίτρο και αναμένεται κάπου προς τον
Δεκέμβριο, όπως κάθε χρόνο…

Τα έτσι και αλλιώς
πανάκριβα και δυσανάλογα με το εισόδημα καύσιμα στην
Ελλάδα, συμπαρασύρουν μια σειρά παράγοντες, από γενική
ακρίβεια στην αγορά,
ως και επιπτώσεις
στην υγεία.
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Η «Βγερού»
και η ιστορία της

Σινεμά: «Ο στρατός των σκιών» του Μελβίλ

ΣΤΟ 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 κειμένου-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.

Τ

ο αφιέρωμα «Ιστορίες από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο»
συνεχίζεται στις «Κυριακές στο πανί». Αυτή την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, στις 20:30, το Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Ιωαννιτών θα προβάλλει την ταινία του Ζαν-Πιερ Μελβίλ «Ο στρατός των σκιών» (1969, διάρκεια 145’), στον
πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Παίζουν: Λίνο Βεντούρα, Σιμόν Σινιορέ, Ζαν Πιέρ Κασέλ, Σερζ
Ρετζιαμί, Πωλ Μερίς.
Το σενάριο βασίζεται στο μυθιστόρημα του ακαδημαϊκού Ζοζέφ
Κεσσέλ. Η ταινία κέρδισε τρία βραβεία από ενώσεις αμερικανών

κριτικών κινηματογράφου. Αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας
γάλλων αντιστασιακών κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής.
«Ο Μελβίλ, όμως, διαχειρίζεται το θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε
του δίνει τη δομή του νουάρ και την ενασχόληση με ηθικά διλήμματα. Μια ταινία που δεν έχει να κάνει με τη δράση της
αντίστασης ενάντια στον εχθρό αλλά με τον αγώνα για την επιβίωση της ύπαρξης της ίδιας της αντίστασης. Ο εχθρός δεν είναι
οι Γερμανοί αλλά ο κίνδυνος να ξεσκεπαστεί η ταυτότητα των
αντιστασιακών. Ένας εχθρός αόρατος αλλά πολύ πιο απειλητικός» αναφέρεται στο σημείωμα.

17-24 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

«Γκολ στη φτώχεια» έκθεση φωτογραφίας του Γ. Ζινδριλή
Γκολ στη φτώχεια – Γιάννης Ζινδριλής: Έκθεση φωτογραφίας, Θυμωμένο Πορτραίτο -Δευτέρα 17/10/2021 -24/10/2021 με την υποστήριξη του περιοδικού Σχεδία. Έφηβοι από Αρσις, Second Tree, Habibi θα παρακολουθήσουν και θα βοηθήσουν στο στήσιμο της έκθεσης. Η
έκθεση έχει θέμα την Εθνική Αστέγων και το κοινωνικό ποδόσφαιρο του Γιάννη Ζινδριλή.

19 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
17 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Ν. Αντωνίου:
Παρουσίαση βιβλίου
στο Πνευματικό Κέντρο
ΟΙ ΕΚΔΌΣΕΙΣ Ελκυστής παρουσιάζουν το βιβλίο «Η φωτεινή πλευρά
ενός γκρι ουρανού» του Νίκου
Αντωνίου, την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 στις 20:30 στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών. Θα
μιλήσουν η Σέβη Ευθυμίου και ο
Γιάννης Δάφλος. Την εκδήλωση
θα συνοδεύσει μουσικά η Ασημίνα
Τσαμπαλά.

Κύκλος εκδηλώσεων με διαχρονικά ερωτήματα

Μ

ια σειρά εκδηλώσεων-βιβλιοπαρουσιάσεων, στρογγυλών
τραπεζιών και ομιλιών γύρω
από δύο κεντρικούς θεματικές
άξονες «Η φιλοσοφία ως τέχνη του βίου»
και «Ποιος είναι πολίτης σήμερα;» θα διοργανώσει το επόμενο χρονικό διάστημα
το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εκδηλώσεις του Τμήματος Φιλοσοφίας, το οποίο ξεκίνησε την εκπαιδευτική του λειτουργία ως αμιγές φιλοσοφικό
Τμήμα τον Σεπτέμβριο 2019, εντάσσονται
στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανάδει-

ξης της ιδιαίτερης θέσης της φιλοσοφίας στο δημόσιο βίο και στην πνευματική
ζωή της πόλης, ανάμεσα σε άλλα, και ως
απάντηση στις συνθήκες ιδιώτευσης και
«κοινωνικής απόστασης», που φαίνεται
να ενθαρρύνει η συγκυρία της πανδημίας.
Η πρώτη από τον κύκλο εκδηλώσεων,
η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών,
θα πραγματοποιηθεί στον πολιτιστικό
πολυχώρο «Δημ. Χατζής», την Τρίτη 19
Οκτωβρίου, στις 20:30, και έχει ως θέμα
την ευτυχία («Ευτυχία: ένα φιλοσοφικό
πρόβλημα;»).
Η εκδήλωση θα είναι μια στρογγυλή τρά-

πεζα με αφορμή το βιβλίο του Παύλου
Κόντου «Τα δύο ευ της ευτυχίας. Εισαγωγή στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
2018).
Ομιλητές θα είναι η καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γκόλφω Μαγγίνη, ο αναπληρωτής
καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Ράντης, ο επίκουρος καθηγητής στο
Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου
Πατρών Στασινός Σταυριανέας και ο συγγραφέας, καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
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O μαχητικός ιδεολόγος
και η σύνδεσή του με την Ελλάδα
Ο συνδυασμός της ιταλικής ρίζας με τη γαλλική φινέτσα, της απαράμιλλη γοητείας με την
αρρενωπότητα, κατέστησε τον Ιβ Μοντάν έναν
από τους κορυφαίους ηθοποιούς της Γαλλίας,
έναν σταρ με υποκριτικό βάθος, έναν ιδεολόγο,
που κατέκτησε όλο τον πλανήτη με τις ταινίες
του. Όμως, ο Μοντάν θα μπορούσε να είναι και
ένα αστέρι του τραγουδιού, με το οποίο μπήκε
στο χώρο του θεάματος, καθώς στα νιάτα του
λάτρευε το μιούζικαλ και ειδικά το είδος του
καμπαρέ, επηρεασμένος από τον Φρεντ Αστέρ.
Η χαρακτηριστική βαθιά, με την ατελείωτη γκάμα
αποχρώσεων φωνή του αποτελούσε σήμα κατατεθέν για την παρουσία του στις ταινίες, αναδεικνύοντας το σπάνιο χάρισμα να μεταμορφώνει
σε μελωδία ακόμη και τον προφορικό λόγο.
Ο Ιβ Μοντάν συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες, έκανε ταινίες που έμειναν κλασικές,
έφτασε στην κορυφή, τον αγάπησαν με πάθος
οι γυναίκες, μερικές απ’ τις πιο διάσημες στο
χώρο του θεάματος, αλλά δεν εγκατέλειψε ποτέ
να μάχεται για τις ιδέες του, για τους αγώνες του
λαού, τη δημοκρατία, την ειρήνη, ακόμη και παραμερίζοντας την κινηματογραφική του καριέρα.
Με ευκαιρία τη συμπλήρωση των 100 χρόνων
από τη γέννησή του (13 Οκτωβρίου 1921) και τα
30 χρόνια από το θάνατό του, που συμπληρώνονται σε περίπου ένα μήνα (9 Νοεμβρίου 1991),
αξίζει να θυμηθούμε την πολυκύμαντη πορεία
της ζωής του, τους πολιτικούς αγώνες του, τη
σχέση του με την Ελλάδα και τις κορυφαίες
στιγμές του στον κινηματογράφο.

Πρόσωπα|7
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Ίβο Λίβι, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε σε
ένα χωριό της Τοσκάνης, στο
Μονσουμάνο Τέρμε, από φτωχούς αγρότες γονείς, που υπήρξαν μαχητικοί κομμουνιστές και για τον λόγο αυτό,
εγκατέλειψαν την Ιταλία το 1923, με την
άνοδο των φασιστών του Μουσολίνι.
Εγκαταστάθηκαν στη Μασσαλία, ένα φιλικό λιμάνι για την ιδεολογία τους, όπου ο
έφηβος Ιβ δούλεψε και στο σαλόνι ομορφιάς της μεγάλης αδελφής του και αργότερα ως λιμενεργάτης.
Έπειτα από την απόκτηση της γαλλικής
υπηκοότητας κι ενώ ο νεαρός Ίβο έγινε
Ιβ και είχε αρχίσει να παλεύει με το τραγούδι, ο ίδιος επέλεξε το καλλιτεχνικό
ψευδώνυμο του Μοντάν -ίσως για να μην
ξεχάσει ποτέ την καταγωγή του, τη μάνα
του, που με τη διάλεκτο της Τοσκάνης τού
φώναζε «Ivo, monta», για να αφήσει το
παιχνίδι και να επιστρέψει στο σπίτι.
ΤΡΑΓΟΎΔΙ, ΧΟΡΌΣ ΚΑΙ ΠΙΆΦ

Ο Μοντάν, που θαύμαζε τον Φρεντ Αστέρ
και είχε θαμπωθεί από το μιούζικαλ της
χρυσής περιόδου, έμαθε να χορεύει και
να τραγουδά από 18 χρόνων και σύντομα
άρχισε να εμφανίζεται σε τοπικά μιούζικ
χολ, ενώ ταυτόχρονα δούλευε και στο λιμάνι. Μάλιστα, παρότι «άψητος», ήταν τέτοια η γοητεία του πάνω στη σκηνή, που
κατάφερε να υπογράψει συμβόλαιο στο
φημισμένο «Αλκαζάρ» της Μασσαλίας,
αλλά και πάλι βρήκε μπροστά του τους
φασίστες, καθώς ξεκίνησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μετά το τέλος του Πολέμου,
συναντήθηκε με την Εντίθ Πιαφ, που
ήταν ήδη σταρ. Θα τον ερωτευθεί παράφορα και θα τον βοηθήσει να μπει στον
δρόμο της δόξας, τοποθετώντας τον δίπλα της στην ταινία, την πρώτη τής σταδιοδρομίας του, «Αστέρι Χωρίς Φως», ένα
δράμα του Μαρσέλ Μπλιστέν.
Η ΣΙΝΙΟΡΈ ΚΑΙ Η ΜΟΝΡΌΕ
Έτσι, η Γαλλία θα ανακαλύψει ένα αστέρι που θα μπορούσε να μπει δίπλα ακόμη και στο όνομα του ιερού τέρατος Ζαν
Γκαμπέν. Ο αυτοκαταστροφικός χαρακτήρας τής Πιαφ θα διακόψει το ερωτικό
τους πάθος, αλλά όχι και την πορεία του
Μοντάν. Το 1951 θα έρθει στη ζωή του
μία άλλη σπουδαία γυναικεία προσωπικότητα, η Σιμόν Σινιορέ, με την οποία
παντρεύτηκε και έζησαν μαζί μέχρι το
πρόωρο τέλος της κορυφαίας ηθοποιού.
Ανάμεσά τους υπήρξε, μετά το αρχικό
πάθος, ένας ειλικρινής αλληλοσεβασμός,
αν και ο γόης Μοντάν είχε πολλές παράλληλες ερωτικές σχέσεις, με ηθοποιούς
και απλές όμορφες κοπέλες. Η περίφημη
σχέση του, όμως, με την Μέριλιν Μονρόε,
όταν συνεργάστηκαν στο πασίγνωστο

Με την Ειρήνη Παππά στην ταινία «Ζ» του Κώστα Γαβρά

«Ο Κόκκινος Κύκλος» και το «Ζ»
Ο ΙΒ ΜΟΝΤΆΝ θα γυρίσει στη συνέχεια πολλές και ιδιαιτέρως αξιόλογες ταινίες, μερικές απ’ τις οποίες παραμένουν κλασικές. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το αστυνομικό
θρίλερ του άλλου κορυφαίου Γάλλου σκηνοθέτη Ζαν Πιέρ
Μελβίλ «Ο Κόκκινος Κύκλος» (1971) έχοντας δίπλα του
τους Αλέν Ντελόν, Μπουρβίλ και Βολοντέ ή το πολιτικό
δράμα «Ο Πόλεμος Τελείωσε» (1966) του Αλέν Ρενέ.
Ο κατάλογος με τις αξιομνημόνευτες ταινίες του ατελείωτος. Ωστόσο, ο Μοντάν θα κάνει και πολλά ακόμη πολιτικά φιλμ, με κυριότερο ίσως το «Ζ» του Κώστα Γαβρά.
Ένα φιλμ με το οποίο θα συνδεθεί στενά και με την Ελλάδα και τον αγώνα κατά της χούντας και του δεξιού παρακράτους. Κράτησε τον ρόλο του Λαμπράκη, έχοντας δίπλα
του τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν που υποδύθηκε τον Σαρτζετάκη και την Ειρήνη Παπά στο ρόλο της συζύγου τού δολοφονημένου αγωνιστή. Ο Μοντάν, όμως, θα λάβει ενεργό
ρόλο και στην καταδίκη της χούντας σε διεθνές επίπεδο,

μιούζικαλ «Έλα να Αγαπηθούμε» (1960)
θα προκαλέσει αναταράξεις στη σχέση
τους, πληγώνοντας ανεπανόρθωτα την
Σινιορέ.
«ΤΟ ΜΕΡΟΚΆΜΑΤΟ ΤΟΥ ΤΡΌΜΟΥ»
Το 1953, θα είναι μια χρονιά σταθμός για
τον Μοντάν, όταν ο τεράστιος Ανρί Κλουζό θα τον επιλέξει να πρωταγωνιστήσει
στο αριστουργηματικό «Το Μεροκάματο
του Τρόμου», ένα μεγαλειώδες δραματικό

μαζί με την Σινιορέ. Θα επηρεαστεί από τη γνωριμία του
με τον Γαβρά, όταν γύρισαν μαζί τα πολιτικά φιλμ «Βαγόνι
Δολοφόνων», «Η Ομολογία» και «Κατάσταση Πολιορκίας».
Αγάπησε την Ελλάδα και τους Έλληνες, όπως όλους τους
κατατρεγμένους λαούς, από τη Λατινική Αμερική έως την
Τσεχοσλοβακία. Άλλωστε ο Μοντάν δεν ανακάλυψε τους
κοινωνικούς αγώνες και την Αριστερά στο πέρασμα του
χρόνου. Υπήρξε στρατευμένος κομμουνιστής από τα νιάτα του, αλλά εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για τον «υπαρκτό σοσιαλισμό» από την εισβολή των Σοβιετικών στην
Ουγγαρία, ενώ διέρρηξε οριστικά τις σχέσεις του με το
Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας το 1968, για την εισβολή
των Σοβιετικών στην Τσεχοσλοβακία.
Παρέμεινε, όμως, μαχητικός αριστερός για πάντα και ειρηνιστής και εναντιώθηκε στους πολέμους της Αλγερίας,
του Βιετνάμ και του Περσικού το 1991, λίγο πριν το πρόωρο τέλος του.

θρίλερ, στο οποίο μια ετερόκλητη παρέα
τυχοδιωκτών, θα πρέπει να μεταφέρει
μέσα από κακοτράχαλους δρόμους κάποιας λατινοαμερικάνικης χώρας, φορτίο
νιτρογλυκερίνης, με την αδρεναλίνη να
φτάνει σε επίπεδα έκρηξης. Ο Ιβ Μοντάν
θα κάνει τον ρόλο της ζωής του, πετώντας από πάνω του όλα τα χαρακτηριστικά, όλα τα χαρίσματα που τον έκαναν
διάσημο, για να κρατήσει μόνο την ερμηνευτική του δύναμη, το πνεύμα της ταινίας, για τη μελαγχολική, απαισιόδοξη πο-

ρεία του ανθρώπου. Μια ταινία, μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς, που κέρδισε
και το Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες και
τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.
Ο χαμός του το 1991 ήταν ξαφνικός. Χωρίς καμία αρρώστια, κάποια ένδειξη προβλήματος υγείας, ο θάνατός του σόκαρε
τους Γάλλους και συγκίνησε παγκοσμίως.
Η Γαλλία τον πένθησε σαν Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Η πιο σωστά σαν τον ιδανικό πρόεδρο που ονειρεύονταν οι Γάλλοι…
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης
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Μικρά πεζά
του Φραντς Κάφκα

ATILLAOFLUOGLU

Τ

ΓΙΟΖΕΦΊΝΕ Η ΑΟΙΔΌΣ
Φραντς Κάφκα
(Κίχλη)

ο 2024 θα είναι μια εμβληματική χρονιά για
την ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας αφού
θα γιορταστούν τα 200 χρόνια από τον θάνατο
ενός συγγραφέα ο οποίος έχει ξεπεράσει προ
πολλού τα τοπικά σύνορα.
Ο λόγος είναι για τον Φραντς Κάφκα, που γεννήθηκε το 1883 στην Πράγα και πέθανε το 1924 στο
Klosterneuburg της Αυστρίας σε ηλικία 41 ετών. Περιμένοντας και προετοιμάζοντας τη μεγάλη επέτειο,
οι εκδόσεις Κίχλη τιμούν τη μνήμη του Κάφκα με έναν
κομψό τόμο ο οποίος κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα
με άγνωστα εν πολλοίς στα καθ’ ημάς πεζά του, υπό
τον τίτλο «Γιοζεφίνε η αοιδός».
Για το βιβλίο, μεταφρασμένο ιδανικά από τη Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, έχουν επιλεγεί μικρά κείμενα, που
κάποτε δεν ξεπερνούν τις δύο ή τις τρεις σελίδες (θα
συναντήσουμε ακόμα και μονοσέλιδα) και είναι γραμμένα μεταξύ 1913 και 1920.
Η μικρή έκταση των κειμένων δίνει μιαν ιδιαίτερη
δυναμική στον λόγο του Κάφκα (ας θυμηθούμε πως
κανένα έργο του δεν είναι πολυσέλιδο), που κατορθώνει να συμπυκνώσει μέσα σε μερικές μόνο αράδες
πολλαπλά νοήματα και μηνύματα. Αντίθετα από αυτό
που συμβαίνει στις γνωστές, πολυμεταφρασμένες και
πολυδιαβασμένες συνθέσεις του, όπως στη «Δίκη»,
στον «Πύργο», στη «Μεταμόρφωση» ή στο «Στη σωφρονιστική αποικία», ο τρόμος για την εξουσία, η
απειλή των κλειστών χώρων και του συνακόλουθου
εγκλεισμού, ο φόβος του αγνώστου και ο πανικός της
ανεξέλεγκτης παγίδευσης δεν καταλαμβάνουν εδώ
την πρώτη θέση στη θεματική ατζέντα. Εκείνα που
κυριαρχούν είναι διάφορα περίεργα ζώα ή κάποιες παράξενες οντότητες: όλα αιφνιδιάζουν με την ελαφρώς
ακατανόητη παρουσία τους, που άλλοτε μοιάζει καθησυχαστική, χωρίς να υπονομεύει ή να διαταράσσει την
οποιαδήποτε τάξη, άλλοτε δείχνει απλώς ανεξήγητη
και ασύμβατη με τις τρέχουσες παραστάσεις μας και
άλλοτε αποδεικνύεται απόμακρα επικίνδυνη, δίχως
πάντως να είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε το είδος και το μέγεθος του κινδύνου.
Τι ακριβώς, όμως, θα βρούμε σε αυτά τα ιδιόρρυθμα
κείμενα; Ζώα τα οποία δεν ανήκουν πουθενά και είναι
αδιάφορα για τους άνδρες και κάθε άλλο παρά εκφοβιστικά για τις γυναίκες, ακόμα κι αν η κοινότητα στην

οποία ζουν γυναίκες και άνδρες έχει συνηθίσει να τα
απεχθάνεται, όρνια που πνίγονται, άλλα ζώα που μισούν την ύπαρξή τους επειδή έχει ταυτοχρόνως τα
χαρακτηριστικά του αρνιού και της γάτας, ανθρώπινα
χέρια που παλεύουν αναμεταξύ τους, γάτες που τρώνε
ποντίκια, αλλά και γέφυρες που στρέφονται στο κενό
παρακινημένες από μιαν απροσδιόριστη ερωτική επιθυμία, κατασκευές και σπαζοκεφαλιές που κάνουν
απρόσμενα παιχνίδια, σειρήνες που σιωπούν, αρχαίους ελληνικούς θεούς σαν τον Ποσειδώνα που αναρωτιούνται για τις αρμοδιότητες και τη δύναμή τους,
το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον γνωστό Βουκεφάλα, να έχει γίνει δικηγόρος, Ινδιάνους και Άραβες
που αναζητούν σε μυστηριώδη μονοπάτια την τύχη
τους, με τους Άραβες να κινδυνεύουν από τσακάλια
ή και το ακριβώς αντίθετο - τα τσακάλια να κινδυνεύουν από τους Άραβες.
Τα δύο σημαντικότερα κομμάτια του τόμου είναι σίγουρα το «Γιοζεφίνε η αοιδός ή ο λαός των ποντικιών», με μια τραγουδίστρια που τραγουδάει σαν να
σφυρίζει και λατρεύεται από το ακροατήριό της, και
το «Ο Μπλούμφελντ το γεροντοπαλίκαρο», με τρεις
μπαλίτσες από ζελατίνη να τρέχουν πίσω από έναν
μεσόκοπο εργαζόμενο σε εργοστάσιο λευκών ειδών.
Όπως εύστοχα σημειώνει στο εμπεριστατωμένο επίμετρό της η Κατερίνα Καρακάση, η Γιοζεφίνε είναι,
μεταξύ πολλών άλλων, η έκφραση της γλώσσας κα
της τέχνης, καθώς και οι υπό συνεχή δοκιμασία δεσμοί του καλλιτέχνη με το κοινό του. Όσο για τον
Μπλούμφελντ, δείχνει πώς από τη μια πλευρά είναι
δυνατόν να τιναχτεί από το τίποτε στον αέρα η τακτοποιημένη ζωή ενός καθημερινού ανθρώπου ενόσω
από την άλλη μεριά ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να καταπνίξει με την πρώτη ευκαιρία την ελευθερία και την
ακεραιότητα των υφισταμένων του.
Για τη γενική γραμμή των μικρών πεζών του Κάφκα,
η μεταφράστρια γράφει στο δικό της επίμετρο τον καλύτερο επίλογο: ένας κόσμος υπαρκτός και συνάμα
ανύπαρκτος, με τη φαντασία του συγγραφέα να φλερτάρει ασταμάτητα με το ακαθόριστο. Ακαθόριστο, παρόλα αυτά, με σάρκα και οστά, ορατό σε μια πραγματικότητα η οποία δεν αποκλείεται να αποκτήσει την
οποιαδήποτε στιγμή έναν άμεσα πολιτικό χαρακτήρα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
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Το ατέλειωτο
τσίρκο των Stones
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Π

ριν από 25 χρόνια, η δισκογραφική παραγωγή γύρισε άλλα 28 πίσω, το όλον
53.
Ο λόγος ήταν ένα μικρό έπος των
Stones, το οποίο θα μπορούσαν άνετα να το στείλουν στον Πωλ μακ Κάρτνι, τώρα που είπε ότι
«είναι μπάντα μπλουζ διασκευών» για να τους
πικάρει λιγάκι, όπως πχ πειράζονταν μεταξύ
τους ο Δίας με τον Ποσειδώνα ή ο Τσώρτσιλ με
τον Στάλιν.
Το Rock and Roll circus, στο οποίο κομπέρ και
οικοδεσπότες ήταν οι Stones, ήταν ένα κονσέρτο που έλαβε χώρα στις 11 Δεκεμβρίου του 1968,
αλλά κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου 1996 (το
φιλμ) και στις 14 του ίδιου μήνα, το άλμπουμ.
Ο τίτλος «τσίρκο» έχει όλα τα νοήματα. Εκτός
από τους Stones που ποζάρουν λες και βγήκαν
από το εξώφυλλο του Sgt Pepper’s, που είχε ήδη
κυκλοφορήσει 1,5 χρόνο πριν, εμφανίζονται σε
διάφορα νούμερα οι εξής: The Who, η Μαριάν
Φέιθφουλ, οι Jethro Tull (σε ημιάγρια κατάσταση), ο Ταζ Μαχάλ και οι Dirty Mac, ήτοι ο Τζον

Λένον, ο Έρικ Κλάπτον, ο Μιτς Μίτσελ, ο Ίβρι
Γκίτλις και ο Κιθ Ρίτσαρντς (ολογράφως: το πιο
σούπερ από τα σούπερ γκρουπ που εμφανίστηκαν ποτέ στον πλανήτη).
Η αρχική ιδέα ήταν να γίνει μια τηλεοπτική εκπομπή για τους Stones, προκειμένου να προωθηθεί το Beggars Banquet με κάπως καινοτόμο
τρόπο.
Οι Stones φώναξαν λοιπόν όλους τους άνωθι στα
Intertel Studios, κοντά στο Γουέμπλεϊ και ξεκίνησαν.
Πολύ σύντομα η κατάσταση εξελίχθηκε σε κανονικό τσίρκο. Για να γίνει αυτό το, σχετικά άγνωστο για την εποχή τηλεοπτικό event, χρειαζόταν
πολύ περισσότερη δουλειά και υποστήριξη από
όση φαντάζονταν οι δημιουργοί, αρχικά. Η ώρα
πλησίαζε 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, όταν
ξεκίνησαν να παίζουν οι τελευταίοι.
Ο θρύλος λέει αρκετά πράγματα γι αυτό το αξιοπερίεργο γεγονός του ροκενρόλ. Ότι πχ κομπάρσοι και κοινό τα είχαν παίξει τις πρώτες πρωινές
ώρες, αφενός από την κούραση, αφετέρου βλέποντας τον Τζάγκερ να χοροπηδάει σαν παλαβός
(σήμερα, στα 78 κάνει περίπου τα ίδια).

Η αρχική σκέψη ήταν να γίνει μια μουσική συνάντηση μεταξύ Stones, Small Faces και Who
για το BBC. H κατάσταση όλων αυτών ήταν τόσο
τραγική ωστόσο, που το ντοκουμέντο δεν βγήκε
παρά το 1996, μιας και κανείς δεν ήθελε να θυμάται. Ο Τάουνσεντ λέει ότι αυτός που πραγματικά
είχε κλέψει την παράσταση ήταν ο Ταζ Μαχάλ. Ο
Τζάγκερ φημολογείται ότι θεωρούσε πως οι Who
είχαν κλέψει την παράσταση. Στην πραγματικότητα, την παράσταση είχαν κλέψει οι Tull, με τον
φλαουτίστα των σπηλαίων Ίαν Άντερσον να δίνει
ρέστα.
Το Rock and Roll Circus είχε και μια ακόμα ιδιαιτερότητα: ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση
του Μπράιαν Τζόουνς με τους Stones και γενικά. Ο φυσικός αρχηγός της μπάντας δεν μπόρεσε
καν να παίξει κιθάρα σε όλα τα κομμάτια, καθότι
ήταν σε συνεχή καθοδική πορεία. «Του μιλούσαμε και δεν ήξερε τι γινόταν γύρω του. Δεν μπορούσε καν να κουρδίσει την κιθάρα του», περιέγραφε αργότερα ο Άντερσον. «Είχε ξεπεράσει την
ημερομηνία λήξης», συμπλήρωνε.
Ο Τζόουνς θα βρισκόταν νεκρός επτά μήνες αργότερα, στην πισίνα του σπιτιού του…
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EuroVelo για την ανάδειξη
του ποδηλατικού τουρισμού

EuroVelo/flickr

Σ

υστήνεται στην Ελλάδα το
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο
για το EuroVelo, με αντικείμενο
την ανάδειξη του ποδηλατικού
τουρισμού, μετά την ομόφωνη έγκριση του ελληνικού αιτήματος από την
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατιστών (European Cyclists Federation),
κατά τη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, με θέμα τον
ποδηλατικό τουρισμό.
Σκοπός του Εθνικού Συντονιστικού
Κέντρου είναι να μελετά και να συντονίζει τις απαραίτητες εργασίες για την
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου
ποδηλατικών διαδρομών, αλλά και να
ενημερώνει τους φορείς ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση τους.
Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των ποδηλατικών διαδρομών μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ώστε να αναδειχθούν μικρά χωριά και κωμοπόλεις
που διασυνδέονται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.
Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο
(National EuroVelo Coordination
Center Greece) θα λειτουργεί βάσει
μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα σε τέσσερις φορείς:
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που εκπροσωπείται από τον υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, το υπουργείο Τουρισμού, με
εκπρόσωπο την υφυπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, την Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος, με εκπρόσωπο τον πρόεδρό
της και δήμαρχο Τρικκαίων, Δημήτρη
Παπαστεργίου και τον οργανισμό «Πόλεις για Ποδήλατο» με εκπρόσωπο τον
διευθυντή ανάπτυξης του οργανισμού,
Σπύρο Παπαγεωργίου.
Το EuroVelo είναι ένα δίκτυο που συνδέει ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει 17 ποδηλατικές διαδρομές με
μήκος που ξεπερνά τα 51.000 χιλιόμετρα πιστοποιημένων διαδρομών και
διασχίζει 42 χώρες, ενώ όταν ολοκληρωθεί, προβλέπεται να ξεπεράσει τα
70.000 χλμ.
Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι χρησιμοποιούν αυτό το δίκτυο περίπου 5,3 εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι κάνουν
διακοπές με ποδήλατο στην Ευρώπη,
συνδυάζοντας συχνά το ταξίδι τους και
με άλλα μέσα μεταφοράς.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΈΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Στη Δυτική Ελλάδα η Μεσογειακή
διαδρομή EV8, (5.900 χλμ.): ξεκινά από το Καντίθ της Ανδαλουσίας
στην Ισπανία και καταλήγει, μέσω
Ηγουμενίτσας στην Αθήνα, διατρέχοντας σε ελληνικό έδαφος,
τις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Αττικής.

Από τον Βορά στον Νότο, η διαδρομή EV11 (6.000 χλμ.): ξεκινά
από το Βόρειο Ακρωτήριο της
Νορβηγίας και καταλήγει μέσω
Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, διατρέχοντας τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδας και Αττικής.

Η διαδρομή EV13 (10.400 χλμ.)
ξεκινά από τον Αρκτικό Ωκεανό
και τη θάλασσα του Μπάρεντς στα
σύνορα Νορβηγίας και Ρωσίας
και καταλήγει στην Μαύρη Θάλασσα διασχίζοντας την Ελλάδα σε
δύο τμήματα. Από τον Προμαχώνα
Σερρών έως την Εξοχή Δράμας
και από τον Κυπρίνο έως τις Καστανιές Έβρου, κατά μήκος του
Άρδα ποταμού, διατρέχοντας τις
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.

