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Το «όνειρο της γραμμής 
Ιωαννίνων-Καλαμπάκας» 

Τι έγραφε ο αθηναϊκός Τύπος το 1925 και το 1926 για το τρένο στα Γιάννενα
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Στο κόκκινο ο νομός 
(χωρίς μέτρα)
Η ΑΥΞΗΣΗ κρουσμάτων στο νομό Ιωαννίνων ανέβα-
σε το νομό στο «κόκκινο» του επιδημιολογικού χάρ-
τη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, καθώς 
δεν επιβάλλονται πλέον μέτρα και ο υποτιθέμενος 
σκοπός είναι η «εγρήγορση των πολιτών».
https://typos-i.gr/article/sto-kokkino-o-nomos-
xwris-metra

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ένα ξενοδοχείο 
«επιστρέφει» 
στον Βοτανικό
ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ μέρες βρίσκεται σε δημόσια δια-
βούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων (Μ.Π.Ε.) για την ανέγερση ενός πεντάστερου 
ξενοδοχείου 300 κλινών στον Βοτανικό, δίπλα από 
το Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο, από την εταιρία 
«Παραλίμνειος ΞΤΟΕ».
https://typos-i.gr/article/ena-3enodoxeio-
epistrefei-ston-botaniko

Επιβάτης λεωφορείου 
με 52 κιλά τσίπουρο
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ χτες το βράδυ σε περιοχή της Άρτας επί της Ιόνιας 
οδού από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας αλλοδα-
πός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις 
του τελωνειακού κώδικα.
https://typos-i.gr/article/epibaths-lewforeioy-me-52-kila-tsipoyro

O λόγιος από τα 
Γιάννενα που ξενιτεύ-
τηκε στην Αμερική
Ο ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ (1864-1927) υπήρξε μια από τις πιο 
ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες, για πολλούς λόγους, προ-
σωπικότητες των προ ελληνικού κράτους Ιωαννίνων. 
Αποφοίτησε από τη Ζωσιμαία και σπούδασε στη Νομική 
Αθηνών, έκανε διδακτορικό στη Γερμανία και γύρισε στα 
Γιάννενα, όπου εκλέχτηκε δημογέροντας.
https://typos-i.gr/article/o-logios-apo-ta-giannena-
poy-3eniteythke-sthn-amerikh
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα

Με τη συνδρομή των 10 ευρώ* στον Τύπο, 
παίρνετε:

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

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

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

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:

https://www.patreon.com/TyposI

Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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COP26: ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ G20 ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Μια ακόμα διάσκεψη;

Θα συζητήσουν την αντιμετώπιση 
της covid-19, την ανάκαμψη της 
παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως 
το κλίμα: οι ηγέτες της G20, των 

20 μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως 
που συναντώνται από σήμερα στη Ρώμη θα 
καταφέρουν να στείλουν ένα θετικό μήνυμα 
πριν την COP26;
«Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και πρέπει να 
επιταχύνουμε το βήμα προς όλους τους κλι-
ματικούς μας στόχους», επανέλαβε για μία 
ακόμη φορά χθες ο γενικός γραμματέας του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος δεν στα-
ματά να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για τον ενδεχόμενο «μιας κλιματικής κατα-
στροφής», ενώ θεωρεί ότι οι χώρες της G20 
φέρουν «ιδιαίτερη ευθύνη».
Οι χώρες της G20, στην οποία συμμετέχουν 
η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία, η Γερμανία και 
οι ΗΠΑ, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 
το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 60% του 
παγκόσμιου πληθυσμού και εκλύουν περί-
που το 80% του διοξειδίου του άνθρακα.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι είχε 

ζητήσει στις αρχές Οκτωβρίου «μια δέσμευση 
από τη G20 σχετικά με την ανάγκη να περιο-
ριστεί η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασί-
ας στον 1,5 βαθμό Κελσίου», τον πιο φιλόδο-
ξο στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού.
«Δεν θα σταματήσουμε την υπερθέρμανση 
του πλανήτη στη Ρώμη ούτε σε αυτή την 
COP», παραδέχθηκε από την πλευρά του ο 
Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
από το αεροπλάνο που τον μετέφερε στην 
ιταλική πρωτεύουσα. «Το περισσότερο που 
μπορούμε να ελπίζουμε είναι να καθυστερή-
σει η αύξηση της θερμοκρασίας».
Σε αυτό το πλαίσιο, ως ποιο σημείο οι ηγέτες 
των μεγαλύτερων οικονομικών παγκοσμίως 
είναι έτοιμοι να δεσμευθούν για να εγκατα-
λείψουν τον άνθρακα;
Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι επέμεινε «στη δυ-
νατότητα να εξέλθουμε από τον άνθρακα» 
στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνί-
ας που είχε χθες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι 
Τζινπίνγκ, ο οποίος, όπως και ο ομόλογός 
του της Ρωσίας, θα συμμετάσχουν στη G20 
μέσω βιντεοσύνδεσης.

Το Πεκίνο φάνηκε να υποχωρεί λίγο όταν 
τον Σεπτέμβριο δεσμεύθηκε να σταματήσει 
να κατασκευάζει στο εξωτερικό εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άν-
θρακα. Όμως η Κίνα, όπως και πολλές ανα-
πτυσσόμενες χώρες, εξαρτάται πολύ από 
τον άνθρακα, που εκλύει μεγάλες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα, για να μπορέσει να 
γυρίσει σελίδα, ιδίως στον τρέχον πλαίσιο 
της ενεργειακής κρίσης.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πολλές διαδηλώσεις είναι προγραμματισμέ-
νες για σήμερα στη Ρώμη από συνδικάτα, 
την ακροαριστερά και το κίνημα Παρασκευ-
ές για το Μέλλον, με τη συμμετοχή χιλιάδων 
ανθρώπων.
Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί και 
στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στην ιτα-
λική πρωτεύουσα, στον ουρανό της πόλης 
θα πετούν συνεχώς ελικόπτερα και drones, 
ενώ η συνοικία όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος 
έχει αποκλειστεί.

Ραντεβού 
στη Γλασκώβη

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ του 
κόσμου έχουν 
ραντεβού από τις 
31 Οκτωβρίου 
στη Γλασκώβη για 
διαπραγματεύσεις 
που χαρακτηρίζο-
νται ιστορικές. Οι 
συνομιλίες τους 
«είναι η τελευταία 
μεγάλη ευκαιρία 
για να ανακτήσουμε 
τον έλεγχο» του 
κλίματος, συνοψίζει 
ο ιστότοπος της διά-
σκεψης, της COP26. 
Διότι κατά κοινή 
διαπίστωση η κατά-
σταση απέχει πολύ 
από το να μας κάνει 
να αισιοδοξούμε. 
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε 
πως οι μεγάλες 
οικονομίες θα πα-
ραγάγουν το 2030 
υπερδιπλάσιες 
ποσότητες άνθρακα, 
πετρελαίου και αε-
ρίου, απ' ό,τι θα μπο-
ρούσε να συνάδει 
με την επίτευξη των 
στόχων για το κλίμα 
που είχαν οριστεί το 
2015, στη συμφωνία 
του Παρισιού. 
Νωρίτερα, ο Διε-
θνής Οργανισμός 
Ενέργειας είχε 
εκδώσει «σοβαρή 
προειδοποίηση», 
όπως ο ίδιος τη 
χαρακτήρισε, για 
την κατεύθυνση που 
παίρνει ο κόσμος, 
επισημαίνοντας πως 
η ενεργειακή μετά-
βαση είναι «υπερ-
βολικά αργή» και ο 
κόσμος θα υποστεί 
τις κλιματικές αλλα-
γές και «αναταραχή» 
στον εφοδιασμό, αν 
δεν επενδύσει πιο 
μαζικά και γρήγορα 
σε πηγές καθαρής 
ενέργειας. 
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Τρένο
στην 
Ήπειρο:
Ένα 
σχέδιο 
ενός 
αιώνα
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένα από τα πιο… στοιχειωμένα 
και ανεκπλήρωτα όνειρα στην 
Ήπειρο, είναι η σιδηροδρομι-
κή σύνδεση. 

Αλλού, το τρένο και τα μέσα σταθερής 
τροχιάς είναι πρόοδος και επένδυση στην 
ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, είναι αποφάσεις 
υποκείμενες στις βεβιασμένες πολιτικές 
πρακτικές, στα ιδιωτικά συμφέροντα και 
στη στρατηγική με αποκλειστικά αγοραί-
ους κανόνες.
Το «όνειρο» που για πρώτη ίσως φορά τα 
τελευταία 110 χρόνια αντιμετωπίζεται ως 
μια οιονεί πραγματικότητα, έχασε αρκετές 
ευκαιρίες υλοποίησης. Πριν την Ολυμπι-
άδα του 2004, τα αργοπορημένα έργα και 
τα «στοιχήματα υπουργών», έδωσαν χρή-
σιμα (πλην πανάκριβα) έργα, στα οποία 
δεν χώρεσε το τρένο στην Ήπειρο.
Αργότερα, οι κυβερνήσεις έπαψαν να το 
τάζουν και υπουργοί σε αποστροφές λό-
γων τους, έλεγαν ότι είναι «ανέφικτο και 
ακριβό» σχέδιο.
Πριν από μερικές μέρες, προέκυψε η 
(προφορική) ενημέρωση από τον περι-
φερειάρχη Θεσσαλίας, ότι η μελέτη για 
τη γραμμή Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Γιάννε-
να-Ηγουμενίτσα εντάχθηκε στον Μηχα-
νισμό CEF. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα 
από ο,τιδήποτε χειροπιαστό. Ίσως όμως 

πιο κοντά από τις αρχές του περασμένου 
αιώνα.
Το 1926, ο ανταποκριτής του «Ελεύθερου 
Βήματος» Μιχαήλ Ροδάς κατέγραφε, σε 
αποστολή του στα Γιάννενα: «Όσοι πι-
στεύουν οι ονειροπολούν να συνδεθούν 
σιδηροδρομικώς τα Ιωάννινα με την Κα-
λαμπάκα, αυταπατώνται και πλανώνται 
οικτρώς» έγραφε στο φύλλο της 6ης Μα-
ΐου.
Και συνεχίζει: «Θα έπρεπε δε μεταξύ των 
άλλων τεχνικών εργασιών-εάν υποθέ-
σωμεν ότι απεφασίζετο ένα τοιούτον έρ-

γον- να κατασκευαστεί εις τα βουνά της 
Πίνδου μια τεραστία σήραγξ τουλάχιστον 
δέκα χιλιομέτρων!!!».
Τότε, ο «δρόμος εξόδου από τον αποκλει-
σμό» ήταν ο σιδηρόδρομος προς το Αγρί-
νιο. Ωστόσο, όπως αναφέρει η ίδια εφη-
μερίδα ένα χρόνο πριν, στις 26 Απριλίου 
1925,  ήταν υπό μελέτη η σιδηροδρομική 
σύνδεση της Ηπείρου. 
«Περί της χαράξεως της γραμμής ταύτης, 
δύο γνώμαι υπάρχουν. Οι μεν φρονούν ότι 
τα Ιωάννινα δέον να συνδεθούν δια του 
Μετσόβου προς το δίκτυον των θεσσα-

λικών σιδηροδρόμων, διαπλατυνόμενου 
του ανοίγματος τούτων από ενός μέτρου 
εις 1.44. Οι δε προτείνουν όπως ο σύνδε-
σμος γίνη δια των σιδηροδρόμων Πελο-
ποννήσου, μέχρι Πατρών και Βορειοδυτι-
κής Ελλάδος».
Και τότε, προκρινόταν η σύνδεση στην 
Καλαμπάκα, με αρχή από τη Σαγιάδα. Η 
γραμμή θα περνούσε από Τρίκαλα, Καλα-
μπάκα, Μέτσοβο, Γιάννενα, Φιλιάτες και 
«πλήθους χωρίων και γονίμων εδαφών», 
αλλά και θα διακλαδώνονταν προς Πρέ-
βεζα και Άρτα.  
Ακόμα νωρίτερα, το 1913, το όραμα της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης ήταν ήδη 
υπαρκτό. Η  εφημερίδα «Ήπειρος» έγραφε 
τότε: 
«Παρά τη αρμοδία υπηρεσία, όπως ασφα-
λώς πληροφορούμεθα, κρατεί η γνώ-
μη, όπως αμέσως μετά την παραλιακήν 
γραμμήν, ήτις θα ενώση τους σιδηροδρό-
μους της Παλαιάς Ελλάδος προς τους 
Μακεδονικούς, χαραχθή η σιδηροδρομι-
κή γραμμή Αδριατικής-Ιωαννίνων-Με-
τσόβου-Καλαμπάκας-Δεμερλή (σ.σ. Δε-
μερλή ίσον Σταυρός Φαρσάλων)».
Τα σχέδια έμειναν σχέδια, παρότι στηρί-
χτηκαν με ιδιαίτερη ζέση από την τοπική 
κοινωνία, στη δεκαετία του ’20.
Εκατό χρόνια αργότερα, το σχέδιο της σι-
δηροδρομικής σύνδεσης στην Ήπειρο πε-
ριμένει ακόμα την υλοποίησή του. 

Το «όνειρο» που για 
πρώτη ίσως φορά τα 
τελευταία 110 χρόνια 
αντιμετωπίζεται ως μια 
οιονεί πραγματικότητα, 
έχασε αρκετές ευκαιρίες 
υλοποίησης. Πριν την 
Ολυμπιάδα του 2004, τα 
αργοπορημένα έργα και 
τα «στοιχήματα υπουρ-
γών», έδωσαν χρήσιμα 
(πλην πανάκριβα) έργα, 
στα οποία δεν χώρεσε το 
τρένο στην Ήπειρο.
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Η «Σταχτοπούτα» στη «Σκηνή 125»

Η «Θεατρική Συμπαιγνία» παρουσιάζει τη μου-
σικοχορευτική θεατρική παράσταση «Στα-
χτοπούτα» κάθε Κυριακή, στις 11:00 και στις 
17:00, στη «Σκηνή 125», στο ΚΕΠΑΒΙ. 

Η παράσταση «Σταχτοπούτα» βασίζεται στο βιβλίο του 
Φίλιπ Πούλμαν «Τα Παραμύθια των Αδελφών Γκριμ». Η 
σκηνοθεσία και η δραματουργική επεξεργασία είναι της 
Γιολάντας Καπέρδα.
Παίζουν: Μυρτώ Τασιούλα: Σταχτοπούτα (Αμέλια), Γιο-
λάντα Καπέρδα: Μητέρα, Μητριά (Λαίδη Τρεμέιν), Γυ-
ναίκα 1, Βασίλης Σιάφης: Πατέρας, Βασιλιάς, Δούκας, 
Αρχ. Φρουράς, Κήρυκας, Στέλλα Κατσαρού: Γκαμπριέλα 
Τρεμέιν, Γυναίκα 2, Εύη Μακαριάδου: Ντριζέλα Τρεμέιν, 
Κίκα Ζαχαριάδου: Μεσιέ Ανρί, Ταχυδρόμος, Υπηρέτης, 
Πριγκίπισσες, Θοδωρής Μιχέλης: Πρίγκιπας (Εντ), Βα-
νέσσα Μπίντου: Υπηρέτρια, Λόρδος.
Η «Σκηνή 125» βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑ-
ΒΙ (Αρχ. Μακαρίου 11).
Τιμή εισιτηρίου: 12€, 8€ (άνεργοι, φοιτητές, παιδιά κάτω 
των 12 ετών & ΑμεΑ).
Προπώληση: καφέ-μπαρ «Σκάλα», «Θεατρική Συμπαι-
γνία» & «Σκηνή 125», βιβλιοπωλείο «Αναγνώστης» και 
ηλεκτρονικά στο https://www.viva.gr/tickets/theater/
stachtopouta/.  
Μέτρα προστασίας: Η πληρότητα του χώρου έχει οριστεί 
στο 100%. Για την είσοδο στον χώρο είναι υποχρεωτική 
η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού (τουλάχιστον 14 

ημερών) ή νόσησης (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) μαζί 
με την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας.
Τα παιδιά ηλικίας από 12 ετών και άνω θα πρέπει να είναι 
εμβολιασμένα (ή να έχουν νοσήσει εντός εξαμήνου), ενώ 

τα παιδιά από 4 έως 11 ετών μπορούν να προσέρχονται 
στο θέατρο με self test. Η χρήση προστατευτικής μάσκας 
είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και την έξοδο, καθώς 
και κατά διάρκεια της παράστασης.

ΘΈΆΤΡΟ

7 NΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οι «Αθεράπευτοι» 
παρουσιάζουν 
τον «Μορμόλη»

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, για δύο παραστάσεις 
στο Πνευματικό Κέντρο, οι «Αθεράπευτοι» θα 
παρουσιάσουν το έργο «Ο Μορμόλης ξαναχτυ-
πά!» του Ράινερ Χάχφελντ.

Οι παραστάσεις θα δοθούν 12.00 και 18.00 και το εισιτή-
ριο κοστίζει 9 ευρώ στο ταμείο και 7 στην προπώληση 
(viva.gr, Πολυχώρος Αγορά, Αναγνώστης & Χαρτέξ).
«Ο Μορμόλης μαθαίνει τα παιδιά μας να γίνουν οι αυρια-
νοί πολίτες με ελεύθερο φρόνημα και υπευθυνότητα. Να 
αμφισβητούν, να αντιστέκονται, να εξεγείρονται!» σημει-
ώνει η ομάδα στο συνοδευτικό.
Η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Παππά, 
ο οποίος έχει γράψει και την επί σκηνής μουσική.

Ερμηνεύουν: Βαρβάρα Βαράκα (Λίλυ), Λευτέρης Βανού-
σης (Τοτό) και μαζί τους οι Αγγελική Κουτσοθανάση, Πα-
ναγιώτης Μακρής, Κυριάκος Μαντζιάρας, Παναγιώτης 
Κόλλιας, Γιώργος Μπολονέζος, Μαρία Μπέλλου, Εύη 
Τσαβουρέλου, Φανή Κοτίνη, Δημήτρης Σμπόνιας, Έφη 
Μήτου. Επίσης, οι μουσικοί Δημήτρης Παππάς, Κατε-

ρίνα Τριανταφυλλίδη, Μενέλαος Μπολονέζος, Μιχαήλ 
Παππάς, Άρης Σαπρίκης.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες, η είσοδος 
επιτρέπεται μετά από επίδειξη πιστοποιητικού εμβολια-
σμού ή νόσησης για τους ενηλίκους και self-test για τους 
ανηλίκους.
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ΈΚΘΈΣΗ

ΣΙΝΈΜΆ

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εκδήλωση 
με ποίηση 
της Ελευθερίας 
Τζιάλλα Μάντζιου

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΗ εκδήλω-
ση στην εθνική παλιγγενε-
σία ετοιμάζει το Πνευμα-
τικό Κέντρο, με το ποίημα 
της Ελευθερίας Τζιάλλα 
Μάντζιου με τίτλο «Ο Έλ-
ληνας», την Πέμπτη 4 Νο-
εμβρίου στις 19.30, στον 
Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. 
Χατζής». Συνδιοργανώνει 
η Ένωση Λογοτεχνών και 
Συγγραφέων Ηπείρου.
Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει ομιλία του καθηγητή 
της Φιλοσοφικής Ιωαννί-
νων Θανάση Γκότοβου με 
θέμα «Η διαχρονικότητα 
του Έλληνα στην ποιητική 
δημιουργία της Ελευθε-
ρίας Τζιάλλα Μάντζιου», 
ομιλία του φιλολόγου, 
συγγραφέα, ιστορικού 
ερευνητή, Σπύρου Εργο-
λάβου, με θέμα «Ποιητική 
ενατένιση του ελληνισμού 
και της διαχρονικής προ-
σφοράς του».
Επίσης, θα μιλήσει η ίδια 
η κα Τζιάλλα-Μάντζιου με 
θέμα «Σκέψεις για τον Έλ-
ληνα». Την πρώτη ενότητα 
θα απαγγείλει ο παιδαγω-
γός Στέφανος Κωλέττας 
στα αρχαία ελληνικά 
και στα νέα ελληνικά θα 
απαγγείλει όλο το ποίημα 
ο Βασίλης Γουργούλης. 
Επίσης, θα παρουσιαστεί 
το μελοποιημένο ποίημα 
της κας Τζιάλλα-Μάντζιου 
«Η Χώρα μου», σε μουσική 
του Γιώργου Χλίτσιου, 
ερμηνεία του Αχιλλέα 
Φρέστα και στο πιάνο, τη 
Δήμητρα Ηγουμενίδη.
Συντονίζει η Φωτεινή 
Κοτσιάφτη.

1-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Εικαστικές διαδρομές…» από τον Λουκά Λούκα

Την έκθεση ζωγραφικής του Λουκά Λούκα με τίτλο «Ει-
καστικές Αναδρομές. Νεοκλασικά και Ιστορικά Κτίρια 
της πόλης μας» παρουσιάζει το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών από 1 έως 11 Νοεμβρίου στον εκθεσι-

ακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου.
Η έκθεση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, στις 6 το από-
γευμα. Θα λειτουργία 11:00-13:00 και 18:00-21:00.
Ο καλλιτέχνης αναφέρει για το έργο του:
«Γεννήθηκα στα Γιάννενα από γονείς Γιαννιώτες. Εδώ μεγάλω-
σα, εδώ ζω εδώ και ζωγραφίζω. Είμαι αυτοδίδακτος ζωγράφος, 
δεν έτυχε να πάρω μαθήματα παρόλο που ζωγράφιζα από μικρό 
παιδί. Τα μόνα μαθήματα ήταν η συνεχής παρατήρηση των αγα-
πημένων μου ζωγράφων, κυρίως Γάλλων ιμπρεσιονιστών. Από 
μικρός εντυπωσιάστηκα από τα χρώματά τους, την ελεύθερη 
πινελιά τους, που ξεπερνούσε την κλασική απεικόνιση θέτοντας 
σε κυρίαρχο ρόλο την προσωπική τους εντύπωση, χρωματικά, 
για το θέμα.

Η πρώτη ατομική μου έκθεση έγινε στα Γιάννενα, το 1974, με 
ιδιαίτερη επιτυχία. Ακολούθησαν πολλές, εδώ και σε άλλες πό-
λεις. Συμμετείχα σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έργα μου υπάρ-
χουν σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. 
Υπήρξα κατά το παρελθόν ιδρυτικό μέλος της Ηπειρωτικής 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και μέλος του Διοικητικού της 
Συμβουλίου επί δεκαετία. Σταμάτησα τη ζωγραφική το 1990 για 
εντελώς προσωπικούς λόγους και ξεκίνησα πάλι τον Οκτώβριο 
του 2019 (σχεδόν 30 χρόνια αποχής). Από τον Οκτώβριο του 2019 
μέχρι τώρα το συνολικό έργο μου απαριθμεί πάνω από 260 πίνα-
κες και συνεχίζω με κυρίαρχα θέματα τον άνθρωπο, τη φύση και 
τα Γιάννενα φυσικά.
Η ενότητα «Νεοκλασικά και Ιστορικά Κτίρια», που άλλα υπάρ-
χουν ή άλλα χάθηκαν για πάντα, εμπορικές στοές, χάνια και δρό-
μοι που άλλαξαν μορφή, αριθμεί 65 έργα, τα οποία και εκθέτω. 
Τα βιώματά μου είναι καθαρά γιαννιώτικα και αποτυπώνω ό,τι 
έζησα: μνήμες αξέχαστες με αγάπη και πάθος για την πόλη μας».

To αφιέρωμα «Ιστορίες από 
τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο» 
συνεχίζεται από τις «Κυριακές 
στο πανί» του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. 
Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 
στις 20:30, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημ. Χατζής», στα 
παλιά σφαγεία, θα προβληθεί 
η ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι 
«Τα Παιδικά Χρόνια του Ιβάν» 
(1962), με ελεύθερη είσοδο.
 Η υπόθεση: Η ιστορία εκτυ-
λίσσεται κατά τη διάρκεια του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου με 
κεντρικό ήρωα ένα δωδε-
κάχρονο αγόρι, τον Ιβάν, η 
οικογένεια του οποίου ξεκλη-

ρίστηκε από τους Ναζί. Μην 
έχοντας να χάσει κάτι, κατα-
τάσσεται στο σοβιετικό στρατό 
ως ανιχνευτής και αναλαμβά-
νει επικίνδυνες αναγνωριστι-
κές αποστολές, για τις οποίες 
είναι ο πλέον κατάλληλος 
χάρη στο μικρό του μπόι και τη 
σβελτάδα του.
Δημιουργεί φιλίες με πολλούς 
από τους ενήλικες συμπολε-
μιστές του, οι οποίοι τον σέβο-
νται και τον αναγνωρίζουν ως 
ισότιμο. Όταν του προτείνουν 
να πάει σε μια στρατιωτική 
ακαδημία για να τον προφυ-
λάξουν από τους κινδύνους 
της μάχης, ο Ιβάν απορρίπτει 
πεισματικά την ιδέα.

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Κυριακές στο πανί» με Ταρκόφσκι
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

ΤΟ ΜΎΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ-
Πάκο Ινάσιο Τάιμπο ΙΙ 
(Έρμα)

[ ΤΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο ΠΙΤ ΙΙ έχει καιρό να βγάλει 
ένα βιβλίο (ή τουλάχιστον 
να μεταφραστεί στα ελλη-
νικά) που να προκαλέσει τις 

ίδιες ανατριχίλες με τις περιπέτειες 
του Έκτορ Μπελασκοαράν Σάυν. 
Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Ο ΠΙΤ ΙΙ είναι ο απόλυτος βασιλιάς 
της ατάκας και του αυτόματου χαμό-
γελου, όταν διαβάζονται μερικά από 
τα σημεία των ιστοριών του. Αυτό 
είναι επίσης μια πραγματικότητα.
Το «Μυστήριο της αράχνης» είναι 
κάτι σαν «άλμπουμ γέμισμα» μεγά-
λου συγκροτήματος, που βγάζει ένα 
best of. Δεν είναι ακριβώς best of το 
βιβλίο του Τάιμπο, αλλά είναι συλ-
λογή διηγημάτων που έχουν γραφτεί 
τα τελευταία σαράντα χρόνια.
Αστυνομικές ιστορίες, αλάνια ήρω-
ες, απέθαντοι δόκτορες και πάντα, 
μα πάντα, παρούσα η αμφισβήτηση 
του (φαινομενικά) αδύναμου μέσα 
στα μούτρα της εξουσίας. 
«Η ιστορία είναι άσκηση πυγμαχίας: 
σκληρή, στο κεφάλι και γρήγορη. 
Αυτό που μου αρέσει σε τούτες τις 
ιστορίες είναι ότι μοιάζουν με χτυ-
πήματα, έτσι ώστε να τις διαβάζεις 
και να σου αφήνουν την αίσθηση 
μιας ιστορίας που κλείνεται ξαφνικά 
στον ίδιο της τον εαυτό» λέει ο ίδιος 
ο συγγραφέας, ένα από τα καλύτερα 
πράγματα που διαθέτει ο ανθρώπι-
νος πολιτισμός αυτή τη στιγμή.
Θα το διαπιστώσετε, διαβάζοντας πχ 
τη «Μάσκα των Αζτέκων και ο δό-
κτωρ Νιέμπλα» και ενδεχομένως να 
χαμογελάσετε σε μερικές ατάκες…
Το «Μυστήριο της αράχνης» μπορεί-
τε να το βρείτε εδώ.

Το μυστήριο της αράχνης

https://mybook.gr/product/to-mystirio-tis-arachnis/
https://mybook.gr/product/to-mystirio-tis-arachnis/
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 24 Οκτωβρίου του 
2000, 21 χρόνια και κάτι 
μέρες πριν, η PJ Harvey 
είπε τις «Ιστορίες από 

την πόλη και τη θάλασσα».
Το Stories from the City, Stories 
from the Sea ήταν το πέμπτο άλ-
μπουμ της και δύο μετά το επι-
κών διαστάσεων To Bring you 
my Love. 
Είχε ήδη δηλαδή μια σημαντική 
αναγνωρισιμότητα και επίσης, 
είχε πολύ καλούς φίλους: εκτός 
από τον Νικ Κέιβ, με τον οποίο 
είχαν συνεργαστεί στο Murder 
Ballads και επίσης, είχαν και μια 
σχεσούλα από την οποία προέ-
κυψαν μερικά μουσικά διαμά-
ντια, η Πόλι Τζιν συνεργαζόταν 
σταθερά πλέον με τον Μικ Χάρβι, 
τον οποίο είδαμε και στα Γιάννε-
να σχετικά πρόσφατα, αλλά και 
τύπους σαν τον Ρομπ Έλις και 
τον Τομ Γιορκ (τον Radiohead). 
Ο τελευταίος έκανε φωνητικά 
και έπαιξε πλήκτρα στο Stories…
Τι ήταν αυτό όμως που έκανε το 
άλμπουμ να αξίζει μιας δεύτερης 
ακρόασης και μετά μιας τρίτης 
και τέταρτης; Παρότι δεν ήταν 
τόσο καλό όσο το Bring you… ή 
το Is this Desire?, η δημιουργός 
έπειθε οριστικά και αμετάκλη-
τα ότι, ακόμα και αν ακουγόταν 
«σαν κάποιους άλλους», από 
τους Pretenders μέχρι την Πάτι 
Σμιθ και τους Banshees με τη 
μάγισσα αρχηγό τους, βασικά 
ήταν η Πόλι Τζιν.
Το αγριεμένο This is Love και το 
The Mess We’re In, μαζί με το 
Good fortune και το Big Exit εί-
ναι πολύ πιο ώριμα από τα αντί-
στοιχα pics των προηγούμενων 
άλμπουμ της. Επίσης, μουσικά 
και ακουστικά ο δίσκος είναι σχε-
δόν τέλειος, δίνοντας ένα δείγμα 
για το μέλλον της σειρήνας από 
το Ντόρσετ και τα μουσικά της 
κατορθώματα.
Επίσης, στο εξής θα «μιλούσε» 
σε πολύ μεγαλύτερα κοινά, με 
βάση αυτό το άλμπουμ.

Η Πόλι Τζιν 
και οι ιστορίες της
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ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο κορυφαίος κωμικός, ο αγωνιστής 
της Εθνικής Αντίστασης

Πέρασαν κιόλας 35 χρόνια από το θάνατο του. Για τρεις γενιές ολό-
κληρες τουλάχιστον, o αγαπημένος μας «O θείος μας ο Μίμης», 
ο κορυφαίος κωμικός, ο γλυκός άνθρωπος, ο βαθιά σκεπτόμενος 
καλλιτέχνης, ο ανυποχώρητος μάγκας, στη ζωή, στον αγώνα, στην 
τέχνη, στην εθνική αντίσταση,
Ο Μίμης Φωτόπουλος θα ζει για πάντα, μέσα από τις ταινίες του, 
αλλά και το συγγραφικό του έργο, ενώ οι παλαιότεροι θα θυμούνται 
πάντα με συγκίνηση τις υποκριτικές του δυνατότητες στο θέατρο, 
και αυτοί που τον γνώρισαν την έξω καρδιά, τα γλέντια, την αυθεντι-

κότητα του χαρακτήρα, την μπέσα, τον αγνό ιδεολόγο. Ο θρυλικός 
«Πετράκης» της κλασικής κωμωδίας «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότι-
μο», το πιο αγαπημένο «Σοφεράκι» του σινεμά, ο πιο γλυκός «ζητιά-
νος» στην αθάνατη «Κάλπικη Λίρα», δεν ξεχνιέται με τίποτα. Με την 
αμεσότητα του χαρισματικού του ύφους, τη ζεστή χροιά της φωνής 
του, την αντίληψη του χιούμορ και του λαϊκού του αυθορμητισμού, 
θα προκαλεί το πηγαίο γέλιο και τη συγκίνηση, θα βάζει για πολλά 
πολλά, ακόμη, χρόνια το αλατοπίπερο που χρειάζεται η ζωή και τη 
ζάχαρη για να μας γλυκαίνει και στις πιο δύσκολες ώρες.
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Γεννήθηκε σε ένα πασίγνωστο, 
σήμερα, χωριό, στη Ζάτουνα Αρ-
καδίας. Πασίγνωστο όχι γιατί 
γεννήθηκε ο Μίμης Φωτόπουλος 

(8 Απριλίου 1913) αλλά -όπως έγραψε ο 
ίδιος στη αυτοβιογραφία του «Το ποτά-
μι της ζωής μου»- επειδή εκεί εξόρισε η 
χούντα τον Μίκη Θεοδωράκη. Λόγω του 
πρόωρου θανάτου τού πατέρα του, έμει-
νε ορφανός και πέρασε δύσκολα παιδικά 
χρόνια. Δεν θα ήταν όμως τα μοναδι-
κά, γιατί θα έρθουν και τα χειρότερα. Θα 
σπουδάσει για δυο χρόνια στη Φιλοσοφι-
κή Σχολή Αθηνών, για να τα παρατήσει 
και να ακολουθήσει το όνειρό του, σπου-
δάζοντας στη Δραματική Σχολή του τότε 
Βασιλικού Θεάτρου.
   
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛ ΝΤΑΜΠΑ

Οι δυσκολίες, ωστόσο, δεν θα τελειώσουν 
και μετά τον πόλεμο, ήρθε η κατοχή και 
η συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση. 
Εντάχθηκε στις γραμμές του ΕΑΜ, πάλε-
ψε για την απελευθέρωση της πατρίδας 
του και μετά τα Δεκεμβριανά του 1944 
-και αφού τα βρετανικά στρατεύματα του 
έκαψαν το σπίτι που έμενε με τον αδελ-
φό του- συνελήφθη από τους Βρετανούς, 
για να βρεθεί στο διαβόητο στρατόπεδο 
της Ελ Ντάμπα. Οι δικοί του θα χάσουν 
τα ίχνη του και θα επιστρέψει τελικά το 
1945 στην Ελλάδα. Την πίκρα του από την 
εμπειρία της κράτησής του θα την απο-
τυπώσει στο βιβλίο του «Όμηρος των Εγ-
γλέζων - Ελ Ντάμπα». Οι συνθήκες επιβί-
ωσης ήταν πολύ δύσκολες και ειδικά για 
Έλληνες που δεν μπορούσαν να αντέξουν 
το απάνθρωπο κλίμα της αφρικάνικης 
ερήμου, ενώ οι δεσμοφύλακες έκαναν ότι 
μπορούσαν για να δυσκολέψουν περαιτέ-
ρω τη ζωή των κρατουμένων. Χάθηκαν 
πολλές ζωές, ευτυχώς, ο Φωτόπουλος 
ήταν απ' αυτούς που επέστρεψαν από την 
κόλαση.
   
ΤΌ ΜΠΌΥΛΌΥΚΙ ΤΗΣ
 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Παρόλα αυτά θα βρει το κουράγιο να πιά-
σει και πάλι από την αρχή το νήμα που θα 
τον έκανε ίσως τον πιο αγαπητό ηθοποιό 
στη χώρα. Προπολεμικά είχε πάρει το βά-
πτισμα του πυρός, σε ηλικία 19 χρόνων 
στην παράσταση «Λοκαντιέρα» με το θία-
σο Κουνελάκη, ενώ δυο χρόνια αργότερα, 
το 1934 θα ξεκινήσει την πρώτη του περι-
οδεία με το «μπουλούκι» τού Θεμιστοκλή 
Νέζερ.

ΘΕΑΤΡΌ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΌΝ ΚΑΜΙΛΌ

Μετά την επιστροφή του, θα 'χει την τύχη 
να συνεργαστεί με το πρωτοεμφανιζόμε-
νο Θέατρο Τέχνης, με έργα όπως «Βυσσι-

νόκηπος», του Τσέχοφ, «Αγριόπαπιες» του 
Ίψεν, «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του 
Σαίξπηρ, και με το θέατρο του Βασιλικού 
Κήπου. 
Η επιτυχία του τεράστια και το 1952 θα 
δημιουργήσει τον δικό του θίασο, με τον 
οποίο περιόδευσε σε πολλές χώρες του 
εξωτερικού, ακόμη και στην Αμερική. 
Κάπου εκεί ήρθε και το θεαματικό του 
μπάσιμο στη βιοτεχνία του ελληνικού 
σινεμά, παρότι το θέατρο δεν το εγκατέ-
λειψε ποτέ, κάνοντας τεράστιες επιτυχίες, 
πολλές φορές μαζί με τον φίλο του Ντίνο 
Ηλιόπουλο, αλλά και σε πολλές άλλες πα-
ραστάσεις, όπως στον περίφημο «Δον Κα-
μίλο» που μετέφερε και στην τηλεόραση.
   
ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΌ ΣΌΦΕΡΑΚΙ

Το 1948 θα πρωτοεμφανιστεί στη μεγά-
λη οθόνη, με την «Μαντάμ Σουσού», θα 
παίξει και θα ξεχωρίσει στην πασίγνωστη 
κωμική σάτιρα «Οι Γερμανοί Ξανάρχο-
νται», στην απολαυστική κωμωδία «Έλα 
στον Θείο», δίπλα στον Νίκο Σταυρίδη και 
στο εξαιρετικό μελόδραμα «Ο Γρουσού-
ζης» με τον Ορέστη Μακρή. Η πρώτη του 

τεράστια επιτυχία θα έρθει με την κλασι-
κή ρομαντική κωμωδία «Το Σοφεράκι» 
του Γιώργου Τζαβέλλα, όπου θα ενσαρ-
κώσει με μοναδικό τρόπο τον αυτοκινητι-
στή, τον γλεντζέ μάγκα, που θα του βάλει 
μυαλό, ο έρωτάς του με την Σμαρούλα 
Γιούλη.
   
ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ

Για πέντε έξι χρόνια θα συνεχιστούν οι 
τεράστιες επιτυχίες στο σινεμά, καθώς 
πρωταγωνιστεί και συμμετέχει σε αγα-
πημένες ταινίες, μερικές απ' τις οποίες 
έχουν και καλλιτεχνική αξία. Ενδεικτικά 
κάποιες απ' αυτές ήταν «Ούτε Γάτα Ούτε 
Ζημιά» με Λογοθετίδη, «Ο Φανούρης και 
το Σόι του», «Τα Κίτρινα Γάντια» και πάλι 
με Λογοθετίδη, «Φτωχαδάκια και Λεφτά-
δες», με Σταυρίδη και φυσικά η τελευταία 
μεγάλη του προσωπική επιτυχία «Ο Θό-
δωρος και το Δίκαννο». 
Η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη, κα-
θώς ο παλιός εμπορικός κινηματογράφος 
είχε αρχίσει από τα μέσα της δεκαετίας 
του '60 να παρακμάζει, ενώ με τη χούντα 
έφτασε σχεδόν στην πλήρη κατάρρευση.

Η… ΜΑΥΡΙΛΑ ΚΑΙ ΤΌ ΚΌΛΑΖ

Τη μαύρη επταετία ο Φωτόπουλος, που είχε 
μείνει μόνος του με τις δυο κόρες του, καθώς 
η γυναίκα του Μαργαρίτα Τσάλα είχε εξορι-
στεί στη Γυάρο, βρήκε διέξοδο στη ζωγραφι-
κή, αναδεικνύοντας ακόμη ένα ταλέντο του, 
χρησιμοποιώντας την τεχνική του κολάζ με 
γραμματόσημα και κάνοντας συνολικά δέκα 
εκθέσεις έργων. Ακόμη, πάντα έβρισκε χρό-
νο για να γράψει ποίηση (τέσσερις ποιητικές 
συλλογές), ασχολήθηκε και με τον συνδικα-
λισμό, στον δύσκολο χώρο του θεάματος, ως 
μέλος του ΔΣ του ΣΕΗ και μέλος της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Ελεύθερου Θεάτρου, ενώ 
υπήρξε και πρόεδρος του πρωτοποριακού 
κινητού θεάτρου "Άρμα Θέσπιδος.
Ο Μίμης Φωτόπουλος, που μας άφησε την 
αγαπημένη του μορφή σε πάνω από 100 
ταινίες, θα «φύγει» ξαφνικά από ανακοπή 
καρδιάς στις 29 Οκτωβρίου του 1986, προ-
καλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλους τους 
Έλληνες- ακόμη και στους ιδεολογικούς 
του αντιπάλους. Άλλωστε, ο «θείος Μίμης» 
ήταν απ' αυτούς που η ύπαρξή του ένωνε 
τον ελληνικό λαό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Κάλπικη Λίρα, 
Βασιλειάδου 
και Φιλότιμο
Το 1954 θα έρθει η ώρα για την «Ωραία των 
Αθηνών» που δίνει τα ρέστα του ως προικο-
θήρας της Γεωργίας Βασιλειάδου, έχοντας και 
πάλι δίπλα του τον Νίκο Σταυρίδη. 
Λίγο μετά θα παίξει στην «Κάλπικη Λίρα», στον 
αξέχαστο ρόλο του δήθεν τυφλού ζητιάνου που 
έχει κόντρα με την «κοκότα» Σπεράντζα Βρα-
νά. Και το 1955 θα έρθει ο εμβληματικός του 
ρόλος στην αθάνατη κωμωδία «Λατέρνα, Φτώ-
χεια και Φιλότιμο» του Σακελλάριου. Παρότι ο 
Βασίλης Αυλωνίτης θα κάνει την ερμηνεία της 
ζωής του, ο Φωτόπουλος είναι εξίσου απολαυ-
στικός και το κυριότερο, θα κρατήσει το μέτρο, 
θα αναδείξει το διακριτικό κοινωνικό σχόλιο 
για μια κοινωνία που δεν ζει στον παράδεισο 
και φυσικά τα συγκινητικά στοιχεία της ταινίας. 
Το ίδιο θα κάνει και στο -εκ των ελαχίστων 
σίκουελ στον ελληνικό κινηματογράφο- «Λα-
τέρνα, Φτώχεια και Γαρύφαλλο» και πάλι με 
το ίδιο καστ. Το 1956 θα παίξει στην αξέχα-
στη ρομαντική κωμωδία «Η Καφετζού», δίπλα 
στην εκπληκτική Γεωργία Βασιλειάδου, στον 
ρόλο του φτωχού καφετζή, με πτυχίο οδοντί-
ατρου.
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Meta: Αντιπερισπασμός, φυγή 
προς τα εμπρός, ή «Μετά-σταση»;

Οι πλατφόρμες Facebook και 
Instagram, οι εφαρμογές μη-
νυμάτων WhatsApp και 
Messenger και οι κάσκες εικο-

νικές πραγματικότητας Oculus ανήκουν 
πλέον στην Meta που ονειρεύεται να γί-
νει ο διευθυντής ορχήστρας ενός παράλ-
ληλου σύμπαντος δραπετεύοντας από τα 
καθημερινά σκάνδαλα που συνδέονται με 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού 
που κατηγορείται ότι βάζει το κέρδος 
πριν από τους ανθρώπους, επέλεξε το 
rebranding με το όνομα «meta» για να 
δείξει ότι «υπάρχει πάντα περισσότερο για 
να αναπτυχθεί» και παρουσίασε το νέο 
μπλε logo με το ∞ , το μαθηματικό σύμβο-
λο του άπειρου.
«Μάθαμε πολλά αντιμετωπίζοντας πλη-
θώρα προβλημάτων», είπε εξηγώντας 
ότι είναι πλέον καιρός να αντληθούν τα 
διδάγματα «για να δημιουργηθεί το επό-
μενο κεφάλαιο», αφού πέρασε μιάμιση 
ώρα παρουσιάζοντας το «metaverse», 
που αντιπροσωπεύει, κατά το όραμά του, 
το μέλλον του Ιντερνετ, μετά την εποχή 

των υπολογιστών και των smartphones.
Ομως, η αλλαγή ονόματος ερμηνεύεται 
ως ελιγμός αντιπερισπασμού του τεχνο-
λογικού κολοσσού που πλήττεται από 
σειρά σκανδάλων, από την εμπιστευτικό-
τητα των δεδομένων μέχρι τον σεβασμό 
του δικαιώματος του ανταγωνισμού.

ΜΕΤΑ-ΣΤΑΣΗ
 
«Η αλλαγή ονόματος δεν αλλάζει την 
πραγματικότητα: το Facebook καταστρέ-
φει τη δημοκρατία μας και είναι ο βασι-
κός φορέας της παραπληροφόρησης και 
του μίσους», σύμφωνα με την μη κυ-
βερνητική οργάνωση ακτιβιστών κατά 

του Facebook που ονομάζεται «The Real 
Facebook Oversight Board» (Το Πραγμα-
τικό Συμβούλιο Εποπτείας του Facebook).
Το Twitter πλημμύρισε από σαρκαστικά 
και επικριτικά σχόλια.
«Meta, δηλαδή «είμαστε ένα καρκίνος 
της δημοκρατίας που κάνει μετάσταση 
για να γίνει μηχανή παρακολούθησης και 
προπαγάνδας για την υποστήριξη αυταρ-
χικών καθεστώτων, την καταστροφή της 
κοινωνίας των πολιτών...και την δημι-
ουργία κέρδους!», έγραψε για παράδειγμα 
η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, σταρ της 
αμερικανικής αριστεράς.
Η οργή των κυβερνήσεων και της κοι-
νωνίας των πολιτών οξύνθηκε τις τε-

λευταίες εβδομάδες κατά της Facebook, 
έπειτα από τις αποκαλύψεις της Φράνσις 
Χάουγκεν, που δείχνουν ότι ο τεχνολογι-
κός κολοσσός επέλεξε να αγνοήσει μέρος 
των κινδύνων -τοξικά περιεχόμενα στο 
Instagram για τους νέους, παραπληρο-
φόρηση που υποσκάπτει την δημοκρατία, 
κλπ - για να διαφυλάξει τα κέρδη του.
Η εταιρεία, που είναι ήδη στόχος πλήθους 
ερευνών και διώξεων, βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με νέα έρευνα της αμερικανικής 
κυβέρνησης, που βασίζεται σε εσωτερικά 
έγγραφα τα οποία η πρώην μηχανικός πα-
ρέδωσε στις αμερικανικές χρηματιστηρι-
ακές αρχές, το SEC.
Την Τρίτη, η Facebook ζήτησε από όλους 
του υπαλλήλους της να διατηρήσουν όλα 
τα εσωτερικά έγγραφα των τελευταίων 
πολλών ετών για να μπορούν να ανταπο-
κριθούν σε ενδεχόμενα δικαστικά αιτήματα.

«ΤΑΠΕΙΝΌΦΡΌΣΥΝΗ...»

Στην παρουσίασή του, ο Μαρκ Ζάκερ-
μπεργκ αναφέρθηκε ελάχιστα στις ανη-
συχίες της κοινωνίας και μόνο κατά αφη-
ρημένο και θετικό τρόπο.
Το αφεντικό της Meta αναφέρθηκε κυ-
ρίως στο όραμά του για το metavers, το 
οποίο «θα δώσει μία βαθιά αίσθηση της 
παρουσίας του άλλου».
Σχεδίασε ένα μελλοντικό σύμπαν εικονι-
κής πραγματικότητας επικαλούμενος μυ-
θιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, 
όπου θα αναμειγνύονται πραγματικά πρό-
σωπα και αντικείμενα μαζί με avatar και 
εικονικά περιβάλλοντα, χάρη στις νέες 
τεχνολογίες αιχμής.
Η Meta θέλει να επενδύσει πολλά δισε-
κατομμύρια τα χρόνια που έρχονται για 
να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα που θα 
αντιπροσωπεύει, σε δέκα χρόνια, «ένα 
δισεκατομμύριο χρήστες, εκατοντάδες 
εκατομμύρια δολάρια ψηφιακού εμπορί-
ου και εκατομμύρια θέσεις εργασίας για 
creators και developers».
Ο Ζάκερμπεργκ επιμένει στην ανάγκη 
ανάπτυξης προγραμμάτων που θα επιτρέ-
πουν τη διαλειτουργικότητα, όπως είναι η 
δυνατότητα δημιουργίας ενός ρούχου σε 
έναν ψηφιακό χώρο και η χρησιμοποίησή 
του σε έναν άλλο χώρο, και την διασφά-
λιση ότι οι χρήστες δεν θα είναι «φυλακι-
σμένοι σε έναν κόσμο ή μία πλατφόρμα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Η αλλαγή ονόματος ερμηνεύεται ως αντιπερισπασμός 
της εταιρείας που πλήττεται από σειρά σκανδάλων, 
από την εμπιστευτικότητα των δεδομένων μέχρι τον 
σεβασμό του δικαιώματος του ανταγωνισμού

M
IC

H
A

EL
 N

A
G

LE
 / 

B
LO

OM
B

ER
G

 V
IA

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES


	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5

