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ΚΙΝΑΛ: Τα αποτελέσμα-
τα των Ιωαννίνων
ΠΡΩΤΟΣ, όπως αναμενόταν στα Ιωάννινα, ήρθε ο 
Νίκος Ανδρουλάκης στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ. Δεύ-
τερος ακολούθησε ο Γιώργος Παπανδρέου.
https://typos-i.gr/article/kinal-ta-apotelesmata-
twn-iwanninwn

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Το παραλίμνιο αστικό 
τοπίο αλλάζει
ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ αστικό τοπίο αλλάζει. Μέσα σε έναν 
χρόνο, έχουν κοπεί 40 πλατάνια, από την πλατεία Μα-
βίλη μέχρι το πάρκο Κατσάρη, στην πιο αγαπημένη, 
δηλαδή, διαδρομή των Γιαννιωτών και των επισκε-
πτών. Όλη αυτή η διαδρομή είχε περίπου 300 πλατά-
νια. Η μεγαλύτερη ζημιά από την ασθένεια του μετα-
χρωματικού έλκους του πλατάνου έχει γίνει στη νότια 
πλευρά, μετά το «Δώδεκα» μέχρι τη Σκάλα, όπου πια 
έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό κομμάτι..
https://typos-i.gr/article/paralimnio-astiko-topio-
allazei

Άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές: 
Τι αλλάζει από αύριο
Η ΤΑΣΗ, που ενισχύθηκε λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων τα οποία 
τέθηκαν σε εφαρμογή, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Η συγκεκριμένη 
στροφή στις ηλεκτρονικές πληρωμές δημιουργεί την ανάγκη αυτές να ολοκληρώνονται 
άμεσα όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου..
https://typos-i.gr/article/ameses-hlektronikes-plhrwmes-ti-allazei-apo-ayrio

Βενζίνη: Ιωάννινα 
όπως… Ελβετία
ΠΑΡΟΤΙ μέσα σε ένα μήνα (6 Νοεμβρίου-6 Δε-
κεμβρίου), τα καύσιμα στο νομό Ιωαννίνων έχουν 
σημειώσει μια ελάχιστη κάμψη τιμής, παραμένουν 
πανάκριβα. Στις 6 Δεκεμβρίου η φθηνότερη αμόλυ-
βδη σε όλο το νομό Ιωαννίνων ήταν 1,659 ευρώ το 
λίτρο.
https://typos-i.gr/article/benzinh-iwannina-opws-
elbetia

https://typos-i.gr/article/kinal-ta-apotelesmata-twn-iwanninwn
https://typos-i.gr/article/kinal-ta-apotelesmata-twn-iwanninwn
https://typos-i.gr/article/paralimnio-astiko-topio-allazei
https://typos-i.gr/article/paralimnio-astiko-topio-allazei
https://typos-i.gr/article/ameses-hlektronikes-plhrwmes-ti-allazei-apo-ayrio
https://typos-i.gr/article/benzinh-iwannina-opws-elbetia
https://typos-i.gr/article/benzinh-iwannina-opws-elbetia
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες», η πρώτη έντυπη έκδοση του «Τύπου Ιωαννίνων», είναι πλέον 4 ετών.
Είναι περισσότερων όμως στην ουσία, καθώς οι 25+1 ιστορίες τους περιγράφουν και ξαναφέρνουν στο 
προσκήνιο την παλιά πόλη των Ιωαννίνων.

Οι «25+1 Ρετρό Ιστορίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν διαφορετικό τρόπο, την πόλη στους 
ίδιους τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να αφη-
γηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχειακό υλικό, αλλά και 
μύθους που κρύβουν τη δική τους αλήθεια. Στη «σύμπραξη» αυτή το δικό της λιθαράκι βάζει και η αποτύ-
πωση μιας ιστορίας σε κόμικς.  

Κι όλα αυτά χωρίς κάποια διάθεση εξωραϊσμού του παρελθόντος. Γνωρίζοντας το παρελθόν, καταλαβαί-
νουμε το παρόν και ίσως, αν είμαστε τυχεροί, μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα το μέλλον της πόλης…

Οι «25+1 Ρετρό Ιστορίες» είναι μια δίγλωσση έκδοση (ελληνικά και αγγλικά) και ήδη, έχουν κάνει 2η έκ-
δοση.

Θα τις βρείτε στα βιβλιοπωλεία της πόλης

Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» είναι και πάλι εδώ
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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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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι εκτιμήσεις για τον πληθυσμό της Ελλάδας δεν είναι αισιόδο-
ξες και όχι μόνο γιατί  υπάρχει… άρνηση απογραφής, ούτε καν 
λόγω του γενικού αφορισμού της υπογεννητικότητας. 
Οι κοινωνικές συνθήκες στη χώρα, την τελευταία δεκαετία, 

αφήνουν συνολικά το αποτύπωμά τους στην πληθυσμιακή ανάπτυξη 
και στις εκτιμήσεις, για την Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο.
Σύμφωνα με τη Eurostat, το «πληθυσμιακό βήμα» της χώρας είναι αρ-
νητικό και στην Ήπειρο, την τελευταία δεκαετία: 

2016: 336.834 

2017: 335.250 

2018: 334.337 

2019: 333.696 

2020: 333.265

Η δε «προβολή» μέχρι το 2050, η εκτίμηση της Eurostat για τον πληθυ-
σμό της Ηπείρου, είναι επίσης αρνητική: Προβλέπει μείωση 13,9% σε 
βάθος 30 ετών.
Σύμφωνα με το δελτίο υπ. Αριθ 4  του ερευνητικού προγράμματος «Δη-
μογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα», η 
μειωτική τάση επιβεβαιώνεται: «Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται 
συνεχώς μετά το 2010 και η απογραφή που θα διεξαχθεί σε λίγους μήνες 
θα το επιβεβαιώσει καθώς πιθανότατα οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας 
μας στα τέλη του 2021 θα είναι κατά 450.-500.00 λιγότεροι από αυτούς 
που απεγράφησαν τον Μάιο του 2011 (υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυ-
ψη του πληθυσμού στις δυο αυτές απογραφές δεν θα διαφοροποιείται 
σημαντικά)» έλεγε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με το δελτίο, στην Ήπειρο, ο μοναδικός νομός που είχε αυξη-
τικές τάσεις στην Ήπειρο τη δεκαετία 2011-2020 είναι η Θεσπρωτία. Τη 
δε σημαντικότερη μείωση παρουσίαζει η Άρτα και την αμέσως μεγαλύ-
τερη τα Ιωάννινα και η Πρέβεζα.

Πόσο 
εκτιμάται 
ότι θα μειωθεί 
ο πληθυσμός 
της Ηπείρου 
μέχρι το 2050

O μοναδικός νομός που είχε αυξητικές τάσεις τη δεκαετία 2011-2020 είναι η Θεσπρωτία
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ΘΈΆΤΡΟ

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Οι άγριες μέρες μας» στις «Κυριακές στο πανί»

To Θέατρο Actina συνεχίζεις τις 
παραστάσεις του στο πλαίσιο της 
ενότητας «Θηλιά». Κάθε Πέμπτη 
και Σάββατο, στις 21:00 ανεβαίνει 

ο μονόλογος «Δύο μπλε ένα ροζ» με τη 
Στέλλα Κατσαρού. Συμμετέχει η Δέσποινα 
Ναυρόζογλου.
Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 21:00, 
ο μονόλογος «Το γράμμα» με τη Γιολάντα 
Καπέρδα.
Τους δύο μονολόγους, οι οποίοι έχουν 
γραφεί από τη Χ. Μέγα, σκηνοθετεί η 
Αθηνά Τσικνιά.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, οι 
δύο μονόλογοι που πλέκονται από το ίδιο 
νήμα και δένονται πάνω στην ίδια κατά-
ληξη. Δυο γυναίκες τόσο διαφορετικές μα 
οι εμπειρίες τους συγκλίνουν, σε ένα πε-
ριβάλλον όπου κυριαρχεί η κακοποίηση 
κάθε μορφής. Καταφέρνουν να σταθούν 

στα πόδια τους για πρώτη φορά, επί σκη-
νής, μαρτυρούν την ζωή τους και φωτί-
ζουν μπρος στα έκπληκτα μάτια μας τις 
μαύρες σκιές της. Μοιράζονται τις βαθύ-
τερες σκέψεις τους και ζητούν δικαίωση.
Στον μονόλογο «Δυο μπλε ένα ροζ», έχουμε 
μια γυναίκα σε μεγάλη σύγχυση. Παράφο-
ρα ερωτευμένη με τον άντρα της, παρά-
βλεπε τα σημάδια, δικαιολογούσε ύποπτες 
συμπεριφορές, με αποτέλεσμα να αργήσει 
πολύ να καταλάβει ποιος ήταν στην πραγ-
ματικότητα αυτός που παντρεύτηκε.
Στον μονόλογο «Το γράμμα», μια γυναίκα 
που έρχεται να μας μιλήσει για τα μαρ-
τυρικά χρόνια που πέρασε στα χέρια του 
Αντρέα, του άντρα που αναγκάστηκε να 
παντρευτεί. Σε ένα ορεινό χωριό, στα μέσα 
περίπου του προηγούμενου αιώνα, είχε να 
παλέψει τόσο με τη σκληρή καθημερινό-
τητα όσο και με τη βίαιη συμπεριφορά 
ενός άντρα που με πείσμα διεκδίκησε να 
τη στεφανωθεί.

ΙNFO

Τιμή εισιτηρίου 8€ - Οι δύο μονόλογοι 
μαζί 14€
Εισιτήρια: Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, 
viva & Θέατρο Actina
Πληροφορίες-κρατήσεις: 6974865401 
(Θέατρο Actina, Άννης Κομνηνής 8).
Η παράσταση απευθύνεται σε άτομα άνω 
των 15 ετών

Tην ταινία του Γουόνγκ Καρ Βάι «Οι άγριες 
μέρες μας» (Χονγκ Κονγκ, 1991) θα προ-
βάλλουν τελικά* οι «Κυριακές στο πανί» 
την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, στις 20:30, 
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χα-
τζής», στα παλιά σφαγεία.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, 
στη δεύτερη μόλις ταινία του, ο Γουόνγκ 
Καρ Βάι, ένας από τους σημαντικότερους 
σκηνοθέτες του Χονγκ Κονγκ, ξεδιπλώνει 
όλη τη μαεστρία του για τη δημιουργία 
ονειρικών μικρόκοσμων μέσα στο δαιδα-
λώδη αστικό ιστό των μεγάλων πόλεων. 
Χρησιμοποιώντας ως όχημα την πόλη του 
Χονγκ Κονγκ στις αρχές της δεκαετίας του 
1960, ο Καρ Βάι μιλά για την αστική αποξέ-
νωση, τους έρωτες δίχως απόκριση και την 

υπαρξιακή ανησυχία μέσα από την ιστορία 
τριών νέων ανθρώπων που συνδέονται τυ-
χαία.
Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία του 
σκηνοθέτη με τον ονειροπόλο Αυστρα-
λό διευθυντή φωτογραφίας Κρίστοφερ 
Ντόιλ, που έμελλε να παράξει τις πολύ 
πιο γνωστές ταινίες λίγο αργότερα «Ερω-
τική Επιθυμία» (In the mood for love) και 
«2046» με τις οποίες οι «Άγριες μέρες» 
συνδέονται μεν ως μέρος μιας άτυπης αν 
και αφηρημένης τριλογίας παραμένοντας 
δε αυτόνομο κομμάτι του ιδιόμορφου και 
πολύ στυλιζαρισμένου σύμπαντος του Καρ 
Βάι. 
* Αρχικά είχε ανακοινωθεί η ταινία «Made 
in Hong Kong»

13, 16, 17 ΚΑΙ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Δύο μπλε 
ένα ροζ» 
και «Το γράμμα»

Σ
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ΘΈΆΤΡΟ

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Ο Αμερικάνος» από τη Συμφωνική Ορχήστρα

Tη θεατρική παράσταση «Metropol 
1938» ανεβάζει η αστική μη κερ-
δοσκοπική εταιρία «Θεατρική Συ-
μπαιγνία» κάθε Πέμπτη και Σάβ-

βατο, στις 21:00, στη «Σκηνή 25». 
Το έργο αποτελεί διασκευή της νουβέλας 
του Στέβαν Τσβάιχ, Σκακιστική νουβέλα, 
που ολοκληρώθηκε το 1942 κατά την πα-
ραμονή του Τσβάιχ στη Βραζιλία. Ένας 
άνθρωπος περιπλανιέται και μία τυχαία 
αφορμή του θυμίζει τη δική του ιστορία 
από τη σύλληψή και την ιδιότυπη φυλάκι-
σή του από την Γκεστάπο. Μόνος του σε κα-
τάσταση εγκλεισμού, σε ένα δωμάτιο άδειο 
από ερεθίσματα, με τη μόνη του επαφή με 
τον κόσμο να είναι η βίαιη και βασανιστική 
επαναλαμβανόμενη ανάκριση, απομονω-
μένος από τον κόσμο, νιώθει απελπισία, 
ματαιότητα και παραίτηση. Όταν ξαφνικά 
πέφτει στα χέρια του ένα βιβλίο…

Τον ρόλο ερμηνεύει ο Βασίλης Σιάφης. 
Επί σκηνής οι μουσικοί: Φένια Τσαρσιλή 
(πιάνο), Κωνσταντίνος Λεοντάρης (βιολί) 
και Σοφία Πατσιούρα (ακορντεόν).
Οι συντελεστές: Σκηνοθεσία & Δραμα-
τουργία: Γιολάντα Καπέρδα, θεατρική 
διασκευή: Γιολάντα Καπέρδα, Βασίλης 
Σιάφης, σύνθεση και ενορχήστρωση: Trio 
Musarti, video projection: Κωστής Εμ-
μανουηλίδης, σκηνικά: Θύμιος Αποστο-
λάκης, κοστούμια: Βέρα Εμμανουηλίδου, 
σχεδιασμός φωτισμού: Βαγγέλης Νέττης, 
Νικηφόρος Τσίλης, χειριστής φώτων & 
video projection: Νικηφόρος Τσίλης, βο-
ηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Μούρτου. 
■Στην ενορχήστρωση συμπεριλαμβάνονται 
μουσικά θέματα από: Vuelvo a sur-Astor Pi-
azzolla, A lamenting song-Max Richter, The 
departure (lullaby-Max Richter, Andare- 
Ludovico Einaudi, Piano trio no 2 - Sergei 
Rachmaninoff, Songe d’automne
Τιμή εισιτηρίου: 12€, 8€ (άνεργοι, φοιτη-
τές, παιδιά κάτω των 12 ετών & ΑΜΕΑ)
Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά
Χώρος διεξαγωγής παραστάσεων: Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου 11, εντός ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. 124/125 )
Τηλέφωνα κρατήσεων: 26510 37676, 
26513 12830 & 6944503266
Προπώληση εισιτηρίων: καφέ-μπαρ 
«Σκάλα», «Θεατρική Συμπαιγνία» & «Σκη-
νή 125», βιβλιοπωλείο «Αναγνώστης» και 
ηλεκτρονικά στο https://www.viva.gr/
tickets/festival/theater/metropol-1938/

Τον «Αμερικάνο» με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δη-
μοτικού Ωδείου Ιωαννίνων θα παρουσιάσει το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών το Σάββατο 18 Δε-
κεμβρίου, στις 20:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Πρόκειται για καντάτα για αφηγητή, σολίστ, χορωδία 
και ορχήστρα βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Αλέ-
ξανδρου Παπαδιαμάντη.
Μουσική: Μιχάλης Γληνιαδάκης, Λιμπρέτο: Ευτυχία 
Μισύρη, Αφηγητής: Γιώργος Χουσάκος, Αμερικάνος: 
Δημήτρης Σιγαλός, Μελαχρώ: Ελεάνα Βάσιου, Θεία 
Κυρατσώ: Μαρία Ρουμάνη, Καπετάν Γιάννης Ιμβριώ-
της: Σάββας Χατζηνικολάου, Μπάρμπα Αναγνώστης: 
Μιχάλης Παπάζογλου, Αχθοφόρος: Σπύρος Παπανικο-
λάου
Συμμετέχει το Φωνητικό Σύνολο Cantus σε διδασκα-
λία Κωνσταντίνας Μήλια.
Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Φοίβος Παπαδόπουλος.

16 ΚΑΙ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Μetropol 1938» 
στη «Σκηνή 125»

ΣΥ
Ν

ΆΥ
Λ

ΙΆ

https://www.viva.gr/tickets/festival/theater/metropol-1938
https://www.viva.gr/tickets/festival/theater/metropol-1938
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Ένας διαφορετικός περίπατος 
ιστορίας και αυτογνωσίας 
πραγματοποιήθηκε στο Α' νε-
κροταφείο Αθηνών με τους 

ιστορικούς τέχνης Ζέττα Αντωνοπούλου 
και Μιχάλη Γιοχάλα. Στην εκπνοή του 
επετειακού έτους για τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση, οι δύο ερευ-
νητές, μαζί με μια ομάδα πολιτών που εί-
χαν εγκαίρως δηλώσει συμμετοχή για την 
δράση, περιηγήθηκαν μεταξύ των ταφι-
κών μνημείων των αγωνιστών του 1821 
που σώζονται στο νεκροταφείο.
«Οι τάφοι των αγωνιστών που έχουμε 
εντοπίσει - γιατί προφανώς υπήρχαν και 
άλλοι, αλλά έχουν χαθεί στο πέρασμα 
του χρόνου - είναι γύρω στους 97. Είναι 
μεγάλος αριθμός και πραγματικά είναι δι-
ασκορπισμένοι μέσα στο Α' νεκροταφείο, 
όπου όπως γνωρίζετε είναι η μεγαλύτερη 
γλυπτοθήκη της Ελλάδας, αλλά και ένα 
πάνθεον του Ελληνισμού, της νεώτερης 
ελληνικής ιστορίας» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η ιστορικός τέχνης, Ζέττα Αντωνοπού-
λου, προσθέτοντας ότι «ανάμεσα σε όλες 
τις προσωπικότητες που έχουν ενταφι-
αστεί εκεί - πολιτικούς, επιστήμονες, 
καλλιτέχνες - υπάρχουν και τάφοι των 
αγωνιστών του 1821. Κάποιοι είναι πολύ 
εμφανείς, δηλαδή παρατηρώντας τα επι-
γράμματα ή τα εικονιζόμενα πρόσωπα, 
μπορεί να τους εντοπίσει κανείς εύκολα. 
Κάποιοι άλλοι μας δυσκόλεψαν να τους 
βρούμε και να τους αναγνωρίσουμε, για-
τί έχει αλλοιωθεί αρκετά η μορφή τους, 
ή μπορεί να είναι κάποια επιγραφή σε 
μια πλάκα μόνο και μετά να ακολουθούν 
άλλα ονόματα της οικογένειας».
Η περιήγηση στο Α' νεκροταφείο γίνε-
ται στο πλαίσιο της δράσης «Αθηναϊκές 
διαδρομές βιβλίου» που διοργανώνει το 
Athens Culture Net του δήμου Αθη-
ναίων, και η έρευνα πάνω στην οποία 
στηρίχτηκε η συγκεκριμένη διαδρομή, 
αφορά τους τάφους τόσο αγωνιστών της 
Επανάστασης, όσο και λογοτεχνών, και 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ενώ ακαδημαϊκός υπεύθυνος 
είναι ο ιστορικός τέχνης Δημήτρης Παυ-

λόπουλος. Η προσέγγιση των ταφικών 
μνημείων από μια ομάδα ερευνητών, όχι 
από τη σκοπιά της γλυπτικής τέχνης, 
αλλά των ιστορικών προσώπων μιας συ-
γκεκριμένης περιόδου, είναι πρωτότυπη. 
«Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι η προσέγγιση 
στο Α' νεκροταφείο αφορά κυρίως την 
γλυπτική» εξηγεί η κ. Αντωνοπούλου, 
«δηλαδή οι περισσότεροι περίπατοι μι-
λούν για τα ταφικά μνημεία μόνο από την 
πλευρά της ιστορίας της τέχνης και λι-
γότερο όσον αφορά τα ίδια τα πρόσωπα. 
Εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε 
έναν άλλο δρόμο, να ακολουθήσουμε τα 
πρόσωπα και μετά να εξετάσουμε τη μορ-
φή του κάθε μνημείου και ότι έχει αυτό να 
μας πει. Ελπίζω να λειτουργήσει και ως 
πρότυπο, έτσι ώστε να εντοπιστούν προ-
σωπικότητες και με άλλες ιδιότητες μέσα 
στο Α' νεκροταφείο». Άμεσα θα ακολου-
θήσει ανάλογη περιήγηση αναφορικά με 
τους λογοτέχνες, των μνημεία των οποί-
ων βρίσκονται στο Α' νεκροταφείο.
Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις αγωνι-
στών της επανάστασης, δόθηκε μια αντί-
στροφη απάντηση, δηλαδή το πού βρί-
σκονται τα ταφικά μνημεία για τα οποία 
υπήρχαν ελλιπή στοιχεία. «Μπορεί να 
υπήρχε η πληροφορία ότι κάποιος πέθα-
νε στην Αθήνα, αλλά έχουμε περιπτώσεις 
που έχουμε μετακομιδές οστών και προς 
το Α' νεκροταφείο και από το Α' νεκροτα-
φείο προς αλλού. 
Για παράδειγμα, ο τάφος του Οδυσσέα Αν-
δρούτσου είναι ένα κενοτάφιο, καθώς τα 
οστά του έχουν μεταφερθεί στην Πρέβε-
ζα. Παρόλ' αυτά, το ταφικό του μνημείο 
μένει στο Α' νεκροταφείο. Αντίστοιχα τα 
οστά του Κολοκοτρώνη, έχουν μεταφερ-
θεί στην Τρίπολη. Αλλά ο τάφος εκεί είναι 
ένας οικογενειακός τάφος, όπου είναι όλη 
η οικογένεια μαζεμένη και μάλιστα εί-
ναι μια ιδιαίτερη περίπτωση» σημειώνει 
η ιστορικός τέχνης. Όπως εξηγεί η ίδια, 
«το πιο σημαντικό είναι ο ίδιος ο εντοπι-
σμός αυτών των τάφων και αυτών των 
προσώπων, δηλαδή η συγκρότηση ενός 
καταλόγου που θα δημοσιευτεί σύντομα, 
για να έχουμε μια εικόνα, ποιοι τάφοι των 
αγωνιστών σώζονται σήμερα στο Α' νε-
κροταφείο. Άρα έχουμε ένα σύνολο και 

Περίπατος ιστορίας 
και αυτογνωσίας
Οι 97 τάφοι των αγωνιστών του 1821 στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών

Αγνώστου, Πενθούσα Μορφή, λεπτομέρεια από το ταφικό μνημείο Κίτσου Τζα-
βέλλα, μάρμαρο, Α’ Κοιμητήριο Αθηνών
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είναι ενδιαφέρον και αυτό ακριβώς: δη-
λαδή ποιες προσωπικότητες είναι αυτές, 
για κάποιες έχουμε στοιχεία, για κάποιες 
πολύ λίγα, για κάποιους ακόμα ψάχνου-
με». Η κ. Αντωνοπούλου ευελπιστεί ότι 
η συγκρότηση του καταλόγου θα ανοί-
ξει δρόμους ώστε να εντοπιστούν ακόμα 
περισσότερες πληροφορίες για τα ίδια τα 
πρόσωπα, των οποίων τα μνημεία έχουν 
εντοπιστεί έως τώρα. 
«Μας ενδιαφέρει βεβαίως και η μορφή 
του ταφικού μνημείου δηλαδή τι είναι 
αυτό που βλέπουμε σήμερα, κατά πόσο 
αντιστοιχεί ή όχι στην αρχική μορφή του 
τάφου, όσο είναι αυτό εφικτό να το ανα-
καλύψουμε, εάν έχουμε σημαντικούς γλύ-
πτες, όπως είναι για παράδειγμα οι αδερ-
φοί Φιτάλη, διάσημοι γλύπτες της εποχής 
του 19ου αιώνα που φιλοτέχνησαν μνη-
μεία. Μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε το 
πώς απεικονίζονται, εάν απεικονίζονται 
οι αγωνιστές του 1821, εάν έχουμε αυτή 
τη σύνδεση με την αρχαιότητα, που ούτως 
ή άλλως ακολουθεί η ταφική γλυπτική. Η 
ταφική τέχνη αντλεί πάρα πολύ από τον 
ρομαντισμό και τον κλασικισμό, άρα έχου-
με αυτή τη στροφή στο αρχαίο παρελθόν 
και πολλά ταφικά μνημεία είναι νεοκλασ-
σικά, όπως παρατηρείται στο σύνολο του 
κοιμητηρίου» εξηγεί η ιστορικός τέχνης. 

«Στην πλειονότητά τους, τα μνημεία που 
σώζονται σήμερα έχουν αυτή τη σύνδεση 
με το αρχαίο παρελθόν, αλλά αυτό εντάσ-
σεται γενικότερα στον τομέα της ταφικής 
τέχνης» προσθέτει. Όπως επισημαίνει δε, 
η ίδια, πρέπει να φανταστούμε το κοιμη-
τήριο τον 19ο αιώνα ως «ένα χώρο εργασί-
ας της γλυπτικής και μαρμαρογλυπτικής, 
ο οποίος φυσικά αντλούσε πάρα πολύ από 
τις ανασκαφές που έγιναν τότε στην πόλη 
(τότε ήταν που έγινε και η ανασκαφή για 
τον Κεραμεικό), αλλά και με την ίδια την 
ανάπτυξη της γλυπτικής στην Ελλάδα, η 
οποία, όταν άρχισε να διδάσκεται στο Πο-
λυτεχνείο, οι πρώτοι δάσκαλοι ήταν από 
τη Δύση. Άρα υπάρχει αυτή η εναλλαγή 
των μοτίβων και οι επιρροές και από την 
δυτική τέχνη και τον κλασικισμό αλλά και 
από την ελληνική αρχαιότητα». Η παρα-
τήρηση αυτή επιβεβαιώνεται «σε πολλά 
μνημεία αγωνιστών, και ειδικά αγωνι-
στών που είχαν και πολιτική ή διπλωμα-
τική δράση. Από την άλλη, βλέπουμε 
τάφους πάρα πολύ ταπεινούς, δηλαδή 
απλές επιτύμβιες πλάκες, που νομίζω ότι 
αυτό ανάγεται περισσότερο στην πρώιμη 
μορφή που θα πρέπει να είχαν οι τάφοι» 
επισημαίνει η κ. Αντωνοπούλου. Πάντως, 
«ο καθένας φέρει τη σημασία του και τη 
συγκίνησή του» τονίζει.

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Κοσμάς 
Κοκκίδης, Γεώργιος Κοζάκης Τυπάδλος, 
Ανδρέας Μεταξάς, Ανδρέας Ζαΐμης, η 
Νίκη Τζαβέλα, γυναίκα του Κίτσου Τζα-
βέλα έχουν ταφεί, μεταξύ πολλών άλλων, 
στο Α' νεκροταφείο Αθηνών, όπου επίσης 
βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος όπου 
έχουν μετακομιστεί τα οστά της θρακιώ-
τισσας καπετάνισσας Δόμνας Βισβίζη και 
του συζύγου της, Αντώνη. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι φέτος την 25 
Μαρτίου αρκετοί πολίτες επισκέφτηκαν 
το Α' νεκροταφείο με σκοπό να εντοπί-
σουν τους τάφους αγωνιστών του 1821: 
«Έχουμε συνηθίσει την έννοια του αγω-
νιστή στο πεδίο της μάχης, και λόγω των 
απεικονίσεών τους σε έργα τέχνης, είτε 
στη γλυπτική στο δημόσιο χώρο, είτε σε 
πίνακες, σε γκραβούρες, σε σχέδια. Δύ-
σκολα αναλογίζεται κάποιος ότι μπορεί να 
επισκεφτεί τα ταφικά μνημεία των αγωνι-
στών και αυτό είναι πολύ σημαντικό και 
για το ίδιο το κοιμητήριο. 
Ο κοιμητηριακός χώρος είναι πολύπλευ-
ρος, μπορεί εκεί κανείς να δει και να 
νιώσει πάρα πολλά πράγματα. Συνδέεται 
νομίζω κανείς με το παρελθόν του εκεί, 
με την ιστορία της Ελλάδας» καταλήγει η 
ιστορικός τέχνης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Σoφία Μανδηλαρά

Οι τάφοι των αγωνιστών 
που έχουμε εντοπίσει 
είναι γύρω στους 97. Εί-
ναι μεγάλος αριθμός και 
πραγματικά είναι δια-
σκορπισμένοι μέσα στο Α' 
νεκροταφείο, όπου όπως 
γνωρίζετε είναι η μεγα-
λύτερη γλυπτοθήκη της 
Ελλάδας, αλλά και ένα 
πάνθεον του Ελληνισμού, 
της νεώτερης ελληνικής 
ιστορίας

Εξωτερική άποψη του Α' νεκροταφείου Αθηνών. Δεξιά ο τάφος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
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Η Μαρίνα Προβατίδου και η 
Caroline Koenders μοιράζουν 
τον χρόνο τους, τις καλλιτεχνικές 
τους αναζητήσεις και τη ζωή τους 

ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Η 
Μαρίνα ζει τον μισό χρόνο στη Θεσσαλονίκη 
και τον μισό στο Αϊντχόφεν. Ταξιδεύει και 
ανακαλύπτει νέους τόπους και βιώματα που 
κάνουν το έργο της ενδιαφέρον. Η Caroline, 
από το Ναϊμέγκεν, έχει ζήσει δέκα χρόνια 
στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Νέα Ελληνικά 
στις αρχές του '90 στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο και τα τελευταία χρόνια, προσωπι-
κός της παράδεισος είναι η Πρέβεζα.
Η Μαρίνα επιμελείται την έκθεση «Μικρές 
Οδύσσειες», ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ με 
150 έργα, που γεννήθηκε το 2020 στην Ολ-
λανδία και έχει στόχο να «χτίσει» γέφυρες 
πολιτισμού μεταξύ Ελλήνων και Ολλανδών 
καλλιτεχνών. Οι καλλιτέχνες πειραματίζο-
νται με διαφορετικές μεθόδους και τεχνι-
κές της φωτο-χαρακτικής και αφηγούνται 
μέσα από συμβολικές εικόνες τις «Μικρές 
Οδύσσειές» τους στην έκθεση που παρου-
σιάζεται μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, στο Van 
Abbe House Eindhoven της Ολλανδίας, και 
θα ταξιδέψει στον Μάρτιο του 2022 στο Γενί 
Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης).
Η Caroline όταν εργάζεται στο στούντιό της 
στην Ολλανδία ακούει πάντοτε ελληνική 
μουσική, κυρίως Θεοδωράκη και Χατζιδά-
κι, τους οποίους αγαπούσαν και οι γονείς 
της. Οι επιρροές της και ο χώρος που δημι-
ουργεί είναι γεμάτος Ελλάδα. Δεν είναι μόνο 
η μουσική. Είναι τα κοχύλια, οι πέτρες, κάθε 
τι που την «ταξιδεύει» στον προσωπικό της 
παράδεισο, ένα μικρό κομμάτι γης στην 
Ήπειρο, όπου έχει δημιουργήσει έναν ξενώ-
να καλλιτεχνών, όπου γίνονται μαθήματα 
χαρακτικής και ζωγραφικής. Όταν επέστρε-
ψε από τη Θεσσαλονίκη στην Ολλανδία, «η 
Ελλάδα δεν έφυγε από την καρδιά μου», 
λέει. Έτσι αποφάσισε πριν από 22 χρόνια να 
αγοράσει ένα μικρό σπίτι στην Πρέβεζα και 
τονίζει με ενθουσιασμό ότι αγαπάει τα πά-
ντα στην Ήπειρο: τη μουσική, τους ανθρώ-
πους, τη νοοτροπία, τις γεύσεις, το τοπίο. 
Εκεί νιώθει πλέον «σαν στο σπίτι» της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Δήμητρα Κεχαγιά

Ο ελληνικός παράδεισος μιας 
Ολλανδής εικαστικού στην Ήπειρο
...και ο επαγγελματικός παράδεισος μιας Ελληνίδας στην Ολλανδία

Πάνω η Μαρίνα Προβατίδου στο εργαστήριο της Caroline Koenders (κάτω)
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Παράλληλες κι όχι συγκλίνουσες
ελληνο-ολλανδικές «Μικρές Οδύσσειες»
Συμμετέχοντας στην έκθεση που «τρέχει» αυτήν την περίοδο στην Ολ-
λανδία, η Καρολίνα παρατηρεί ότι οι «Μικρές Οδύσσειες» Ελλήνων 
και Ολλανδών δεν έχουν πολλά κοινά στοιχεία. «Οι Έλληνες καλλιτέ-
χνες κάνουν περισσότερο πολιτικό σχόλιο μέσα από τα έργα τους, είναι 
διανοούμενοι. Οι Ολλανδοί έχουμε το πλεονέκτημα να μην μας πιέζει 
κάτι στην καθημερινότητά μας, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, οπότε 
τα έργα είναι πιο "ποιητικά", με διαφορετική προσέγγιση στο τι είναι 
τέχνη», τονίζει και εξηγεί ότι εκεί, ένας καλλιτέχνης μπορεί να ζήσει 
με κρατική επιχορήγηση, κάτι που θεωρείται αδιανόητο στην Ελλάδα. 
Φέρνει, μάλιστα, σαν παράδειγμα το 80 τμ στούντιο που νοικιάζει στο 
κέντρο της πόλης, για το οποίο επειδή είναι δημόσιο δίνει μόνο 200 
ευρώ, ενώ αν ήταν ιδιωτικό θα κόστιζε περίπου χίλια ευρώ κι αυτό, 
όπως αναφέρει, «κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη».
Σε αυτή την αντιμετώπιση των καλλιτεχνών στην Ολλανδία αναφέρεται 
και η εικαστικός Μαρίνα Προβατίδου, «ψυχή» της έκθεσης και εμπνεύ-
στριά της, η οποία βρέθηκε εκεί για πρακτική σε ιδρύματα τέχνης, πριν 
από πέντε χρόνια κι έκτοτε ζει έξι μήνες στην Ολλανδία κι έξι μήνες στη 
Θεσσαλονίκη. «H μετάβασή μου στο εξωτερικό και η ενεργοποίησή μου 
εκεί ως καλλιτέχνης μου έκανε πολύ καλό», σημειώνει, αναφερόμενη 
στις ευκαιρίες που έχει ένας καλλιτέχνης να δημιουργεί, να συναντήσει 
άλλους καλλιτέχνες και να ανοίξουν οι ορίζοντες της τέχνης του, χω-
ρίς το άγχος του βιοπορισμού. «Όταν βρίσκομαι στην Ολλανδία υπάρχει 
μεγαλύτερη η ανάγκη μου για να κρατήσω μέσα μου για πάντα την Ελ-
λάδα που χάνω. Όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα, μού αρέσει να μιλώ για 
την εμπειρία μου στην Ολλανδία, για μια χώρα όπου το κράτος και η 
υπηρεσίες τους είναι άψογα οργανωμένες», επισημαίνει.
Η Caroline προσθέτει ακόμη ότι οι διαφορές Ελλήνων και Ολλανδών 
καλλιτεχνών έχουν να κάνουν και με άλλα θέματα, όπως το προσφυ-
γικό. «Στην Ολλανδία μπορούμε να γυρνάμε το κεφάλι από την άλλη. 
Έχουμε την πολυτέλεια να μην το σκεφτόμαστε. Στην Ελλάδα δεν γί-
νεται», σημειώνει.

Μνήμες από τον Πόντο 
στο Αϊντχόφεν
Τα έργα της Μαρίνας Προβατίδου -ακόμη και τα πιο σύγχρονα, όπως 
τονίζει- εμπεριέχουν πάντοτε το ποντιακό στοιχείο. Με καταγωγή από 
τη Σφενδάμη Πιερίας, εξηγεί ότι «οι Πόντιοι συνηθίζουν να φέρνουν 
την πολιτιστική τους ταυτότητα ως σφραγίδα σε έναν τόπο» κι αυτό 
έγινε ως καλλιτεχνική περφόρμανς και στις «Μικρές Οδύσσειες», χο-
ρεύοντας με νταούλι στα εγκαίνια της έκθεσης.
Με τον πολιτιστικό ελληνο-ολλανδικό διάλογο που δημιούργησε και ορ-
γάνωσε μαζί με την ομάδα της, τον Rob, την Anne και τον Χάρη, θέλησε 
να περάσει από το «εγώ» στο «εμείς». «Βιώσαμε μια εποχή εγκλεισμού, 
μη συνάντησης με τον άλλο, με εμπόδια στη διά ζώσης επικοινωνία. 
Θέλησα, λοιπόν, να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί και 
μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών να γίνουμε πλουσιότεροι», σημειώνει.
Στην έκθεση «Μικρές Οδύσσειες», που πραγματοποιείται με την υπο-
στήριξη του Cultuur Eindhoven και του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσ-
σαλονίκης, συμμετέχουν οι εξής καλλιτέχνες: Ιωάννης Αναστασίου, 
Λάρα Βρεττού, Ελένη Γιανναδάκη, Βασίλης Καρκατσέλης, Κώστας 
Κουμλής, Αργύρης Λιαπόπουλος, Ιωάννης Μονογιός, Ευθύμης Μου-
ρατίδης, Ιωάννης Μπελημπασάκης, Στέλιος Ντεξής, Μυρτώ Βουνά-
τσου,Γιώργος Πάλλης, Στεφανία Πατρικίου, Μαρίνα Προβατίδου, Θα-
νάσης Ράπτης, Γιάννης Σταμενίτης, Αναστασία Τσετουλίδου, Γιάννης 
Χολογγούνης, Roman Zouev, Anouk Bax, Gery Bouw,  Bart Elfrink, 
Caroline Koenders, Kees de kort, Esther Kokmeijer, Lizzeteh, Paul 
Legeland, Jordie Rovers, Ingrid Simons, Mariëlle van den Bergh, Piet 
den Blanken, Bea van der Heijden, Helma Veugen, Rogier Walrecht 
και Marinos Tsagkarakis.
Στο μεταξύ, η Μαρίνα Προβατίδου, με το έργο «Golden Magnolia» εί-
ναι μία από τις δύο Ελληνίδες δημιουργούς, μαζί με τη Φλωρεντία Οι-
κονομίδου, που συμμετέχουν με τα έργα τους -ύστερα από πρόσκληση 
του Μουσείου Τυπογραφίας στην Κίνα και της Ολυμπιακή Επιτροπής- 
στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν τον Φε-
βρουάριο του 2022 στο Πεκίνο. 
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ΓΟΥΟΛΤ ΝΤΊΣΝΕΪ

Η σκοτεινή προσωπικότητα 
πίσω από τον Μίκι Μάους

Το όνομα του παραμένει ένα 
από τα δυνατότερα "brand 
name" στον χώρο του θεάμα-
τος και της ψυχαγωγίας, αλλά 

και ως του μεγαλύτερου παραμυθά 
που πέρασε από τον κινηματογρά-
φο, πέρα από τις ευφυείς επιχειρη-
ματικές του επιλογές, που έστησαν 
μία αυτοκρατορία με δεκάδες 
δισεκατομμύρια κέρδη και απήχηση 
σε όλο τον κόσμο.
Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ, σχεδόν πριν ακόμη 
ανδρωθεί, τον Οκτώβριο του 1923, 
σε ένα γκαράζ στην Καλιφόρνια, 
ιδρύει την κινηματογραφική εταιρεία 
Disnay, βάζοντας σε εφαρμογή μια 
ιδέα που είχε για τη μαζική διασκέ-
δαση, με αθάνατους αγαπημένους 
ήρωες κινουμένων σχεδίων, που 
εντυπωσίασαν στην εποχή του και 
κυριαρχούν ακόμη και σήμερα σε 
όλο τον κόσμο.
Εκεί θα του έρθει η ιδέα να αντικα-
ταστήσει τον «Όσβαλντ το Τυχερό 
Κουνέλι», που δεν είχε την απήχηση 
που περίμενε, με το πιο διάσημο 
ποντίκι, τον Μίκι Μάους. Μάλιστα, 
όπως λέγεται, αρχικά μαζί με τη 
σύζυγό του, τον ονόμασαν Μόρτιμερ 
Μάους, αλλά η συνεργάτης του 
Λίλιαν Μπάουντς θεώρησε ότι ήταν 
πολύ πομπώδες και αντιπρότεινε το 
Μίκι, ένα σαφώς πιο οικείο και παι-
χνιδιάρικο όνομα. Το πιο χαριτωμένο 
χειροποίητο ποντικάκι θα δώσει μία 
πρωτοφανή ώθηση στον Ντίσνεϊ, 
καθιστώντας τον ως τον ρέκορντμαν 
των Βραβείων Όσκαρ, με 26 συνολι-
κά χρυσά αγαλματίδια στη συλλογή 
του, από 59 συνολικές υποψηφιό-
τητες! Και φυσικά και πολλές άλλες 
βραβεύσεις και διακρίσεις, αλλά που 
μοιάζουν λεπτομέρειες μπροστά 
στη φήμη και την αποθέωση που 
γνώρισε, ακόμη και όταν άρχισαν 
να γίνονται γνωστές οι σκοτεινές 
πτυχές του χαρακτήρα του.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 120 
χρόνων από τη γέννησή του (5 
Δεκεμβρίου του 1901) είναι ευκαιρία 
να ξεφυλλίσουμε το βιβλίο της ζωής 
του εμπνευσμένου δημιουργού, 
που μας χάρισε μια σειρά από αρι-
στουργηματικές ταινίες κινουμένων 
σχεδίων, έστησε μια βιομηχανία 
θεάματος, που ακόμη και σήμερα 
ανθεί απλωμένη και σε άλλους 
τομείς, αλλά ταυτόχρονα στην προ-
σωπική του ζωή μεταμορφωνόταν 
σε έναν μισάνθρωπο, καθώς ήταν 
αθεράπευτος μισογύνης, σκληρός 
ρατσιστής, βάναυσος εργοδότης, 
ασυνείδητος καταδότης, με πλούσια 
δράση κατά τη διάρκεια του Μα-
καρθισμού, ενώ πιθανότατα έτρεφε 
θετικά αισθήματα και στον ναζισμό.
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Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ γεννήθηκε το 
1901 στο Σικάγο, το τελευταίο 
παιδί μιας πολύτεκνης οικογέ-
νειας. Η μητέρα του Φλόρα Κολ 

ήταν δασκάλα και ο πατέρας του Ελίας 
ήταν εργολάβος οικοδομών, ενώ σε ηλι-
κία 14 ετών άρχισε να σπουδάζει ζωγρα-
φική στο Ινστιτούτο Τέχνης του Κάνσας 
και παράλληλα πουλούσε εφημερίδες, 
Στα 20 ξεκίνησε να εργάζεται σε καλλιτε-
χνικό στούντιο στην ίδια πόλη. Τα 40 δο-
λάρια που έβγαζε την εβδομάδα δεν του 
έφταναν για να δημιουργήσει τη δική του 
δουλειά και αναγκάστηκε να δανειστεί για 
την πρώτη εταιρεία παραγωγής κινουμέ-
νων σχεδίων, ενώ το 1923 θα μετακομίσει 
στο Λος Άντζελες όπου θα ξεκινήσει η 
θριαμβευτική του πορεία.
Μαζί με τους συνεργάτες του θα δουλέψει 
πολύ για τον σχεδιασμό του Μίκι. Η σκέ-
ψη του στηρίχθηκε στην απλότητα του 
σχεδίου, αλλά και πώς θα μπορούσε να 
ελκύσει το παιδικό μάτι. Στρογγυλά αυ-
τιά, κορμός σε σχήμα αχλαδιού, μεγάλες 
πατούσες, ενώ στα χέρια του έβαλε γάντια 
για να δέσει το σκίτσο. Σε μεγάλο βαθμό 
το ευφάνταστο σκίτσο ήταν του στενού 
συνεργάτη του Όουμπ Άιουερκς, αλλά ο 
Ντίσνεϊ είναι αυτός που κατάφερε να κά-
νει το θαύμα. Να του δώσει ψυχή.

ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Με την τεχνογνωσία και τη σκληρή εργα-
σία όλων όσοι δούλευαν στην Disnay, θα 
ακολουθήσουν αρκετές τεράστιες επιτυ-
χίες, ενός σινεμά που έδινε σε δύσκολες 
εποχές στον λαό μία οικονομική διέξο-
δο διασκέδασης και ανάτασης. Όλες στο 
ύψιστο επίπεδο ποιότητας και βεβαίως 
αθάνατες, όπως και το όνομα του Ντίσνεϊ. 
Ορισμένες μόνο είναι: «Ντάμπο» (1941), 
«Σαλούδος Αμίγκος» (1943), «Τρεις Κα-
μπαλέρος» (1945), «Σταχτοπούτα» 1950, 
«Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» 
(1951), «Πιτερ Παν» (1953), «Η Λαίδη και 
ο Αλήτης» (1955), «Η Ωραία Κοιμωμένη» 
(1959), «Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας», 
«Το Σπαθί του Βασιλιά Αρθούρου» (1963).

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

Το 1955 θα ιδρύσει το θεματικό πάρκο 
Ντίσνεϊλαντ στην Καλιφόρνια, το οποίο 
έχουν επισκεφτεί πάνω από 700.000.000 
άνθρωποι, ενώ ακολούθησαν και άλλα σε 
διάφορα σημεία της γης, με πιο γνωστό 
εκείνο στο Παρίσι. Κάτι που δεν αμφισβη-
τείται είναι ότι ο Ντίσνεϊ ήταν το ίδιο ευ-
φυής τόσο στο δημιουργικό καλλιτεχνικό 
κομμάτι όσο και στο επιχειρηματικό. Στα 
43 χρόνια της πορείας του στη σόουμπιζ 
υπήρξε ίσως η κορυφαία φυσιογνωμία 
ως δημιουργός της μαζικής ψυχαγωγίας, 
πάντα πειραματιζόμενος με τις νέες τεχνι-
κές, ενώ δικαίως θα χαρακτηριστεί ως ο 

κυριότερος εκπρόσωπος του «αμερικάνι-
κου ονείρου».

ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ

Ωστόσο, πίσω από το όνειρο έκρυβε τον 
σκοτεινό χαρακτήρα του, που δημιούρ-
γησε εφιάλτες σε αρκετούς ανθρώπους 
του θεάματος, μη αρεστούς στους ακραί-
ους υπερσυντηρητικούς κύκλους με τους 
οποίους συγχρωτιζόταν. Βάσιμες φήμες 
τον θέλουν μισογύνη και πως παρά τα μυ-
θικά κέρδη του έτρεμε στην ιδέα να χάσει 
λίγα δολάρια για μια άδεια τοκετού...
Κατηγορήθηκε ότι υπήρξε μέλος ενός 
αντισημιτικού λόμπι, αλλά και θαυμα-
στής του Χίτλερ, καθώς είχε προσκαλέσει 

την Λένι Ρίφενσταλ, γνωστή κινηματο-
γραφίστρια του ναζιστικού «έπους», στα 
στούντιο της Disnay λίγο μετά τη Νύχτα 
των Κρυστάλλων...
Ακόμη, πρωταγωνίστησε ως από τους 
πιο πρόθυμους συνεργάτες της Επιτρο-
πής Αντιαμερικανικών Ενεργειών του 
Μακάρθι, καταδίδοντας ακόμη και έμπι-
στους συνεργάτες του και υπαλλήλους 
του με την υποψία ότι είχαν σχέσεις με 
την μαρξιστική ιδεολογία.
Οι πληροφορίες που έδωσε στον Μακάρθι 
έβαλαν αρκετούς καλλιτέχνες στην περι-
βόητη «μαύρη λίστα» καταστρέφοντάς 
τους επαγγελματικά και διευρύνοντας το 
κλίμα τρομοκρατίας και υστερίας που είχε 
στοιχειώσει το Χόλιγουντ.

Πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου του 1966, σε 
ηλικία 65 ετών, από καρκίνο του πνεύμο-
να κι ενώ είχε δει το γκαράζ, απ' όπου ξε-
κίνησε, να γίνεται μία σωστή αυτοκρατο-
ρία, που ακόμη και σήμερα θεωρείται από 
τις ισχυρότερες στις ΗΠΑ, με τζίρο δεκά-
δων δισεκατομμυρίων το χρόνο, 134.000 
εργαζόμενους και άλλα πολλά που αφο-
ρούν οικονομικούς αναλυτές. Εμείς ας 
κρατήσουμε την καλή του πλευρά, εκείνη 
που είδαμε με τα μάτια μας, του μεγάλου 
παραμυθά, του μάστορα της εικόνας, της 
ανεξάντλητης φαντασίας, που έκανε δι-
σεκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη γη 
να διασκεδάζουν με τους χάρτινους αλλά 
ολοζώντανους χαρακτήρες του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Ο ΜΙΚΙ ΜΑΟΎΣ ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΤΗΚΕ για πρώτη φορά τον Μάιο του 1928, σε μία 
δοκιμαστική προβολή, χωρίς να βρει διανομέα. Έτσι προχώρησε στο επόμε-

νο βήμα, δημιουργώντας το πρώτο καρτούν με ήχο. Η ταινία, «Ατμόπλοιο 
Γουίλι», που είχε διάρκεια περίπου 8 λεπτά, προβλήθηκε για πρώτη 

φορά στις 18 Νοεμβρίου του 1928 στη Νέα Υόρκη, έλαβε δι-
θυραμβικές κριτικές και τα φιλμάκια με τον Μίκι έγιναν 

ιδιαιτέρως δημοφιλή. Ο Μίκι θα εμφανιστεί σε περισσό-
τερες από 120 ταινίες, πέντε απ' τις οποίες σε μεγάλου 
μήκους. 
Το 1934 θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το διασημότε-
ρο παπί του κόσμου, τον Ντόναλντ, αρχικά σε δευτερεύ-

οντα ρόλο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αρκετοί 
λατρεμένοι χαρακτήρες όπως η Μίνι, ο Γκούφι, ο Πλούτο 

κλπ. Η δημιουργική φαντασία των συντελεστών αλλά και 
εξαιρετικών καλλιτεχνών που είχε δίπλα του, θα μετατρέ-

ψει τη βιοτεχνία του Ντίσνεϊ σε μία βιομηχανία και το 1934 
θα βρεθεί με προσωπικό που ξεπερνούσε τα 700 άτομα.
Η Χιονάτη, ο Πινόκιο και η Φαντασία
Το 1937 είναι μια χρονιά ορόσημο για τον ίδιο και την 
εταιρεία του. Μετά από προετοιμασία τριών χρόνων θα 
παρουσιάσει την πρώτη ταινία, κινουμένων σχεδίων, 
μεγάλου μήκους «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι», όπου 

εφαρμόζει πρωτοποριακές τεχνικές, όπως το πολυπλάνο, 
ενώ η δουλειά που έγινε στο σκίτσο -φυσικά στο χέρι- πα-

ραμένει ακόμη και σήμερα αξεπέραστη. Άλλωστε το φιλμ 
θα κοστίσει περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια, αλλά 

θα τα φέρει πίσω στο πολλαπλάσιο, καθώς η τε-
ράστια επιτυχία της στο ταμείο μεταφράστηκε 
σε 8 εκατ. δολάρια, ένα απίστευτο ποσό για την 
εποχή. 
Το 1940 ακολουθεί ο κλασικός «Πινόκιο», ενώ 

την ίδια χρονιά θα παραδώσει τη «Φαντασία», ένα 
φιλμ χάρμα ιδέσθαι, που λάτρεψαν ακόμη περισ-

σότερο οι ενήλικες. Ένα φιλμ στο οποίο η εικόνα 
ακολουθούσε τα κομμάτια κλασικής μουσικής που 

πλημμύριζαν τη μεγάλη οθόνη.

Ο Μίκι, ο Ντόναλντ 
και τ' άλλα χάρτινα παιδιά
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Εδώ και κάνα μήνα είναι σε εξέλιξη μια 
κόντρα μεταξύ Beatles και Stones, που 
μοιάζει (και είναι) μια διαφωνία μπαρ-
μπάδων σε συνοικιακό καφενείο για τα 

πάντα: Από το πιο χάπι είναι καλύτερο για την 
πίεση, μέχρι το ποδόσφαιρο και την πολιτική.
Πριν από 53 χρόνια πάντως, αυτές οι κόντρες 
είχαν νόημα. Οι Beatles είχαν κυκλοφορήσει 
καμιά δεκαριά μέρες νωρίτερα το White Album 
που ήταν μεν τέλειο, αλλά δεν είχε ένα κομμάτι 
που σίγουρα, οι Πολ και Τζον θα λύσσαγαν να το 
είχαν γράψει αυτοί.
Το Sympathy for the Devil που ανοίγει το 
Beggar’s Banquet των Stones, είναι φάνκι, είναι 
maximum rock ‘n’ roll, είναι προβοκατόρικο, εί-
ναι ένα από τα καλύτερα μουσικά κομμάτια που 
γράφτηκαν σε αυτή τη γωνία του γαλαξία.

Το Beggar’s Banquet ήταν το 9ο άλμπουμ της 
μπάντας και ουσιαστικά, το τελευταίο με το φυ-
σικό της αρχηγό Μπράιαν Τζόουνς εν ζωή. Η ολί-
σθησή του ωστόσο, είχε φέρει τον Ρίτσαρντς σε 
πρώτο πλάνο και μαζί με τον Τζάγκερ έγραψαν όλα 
τα κομμάτια του δίσκου, πλην του Prodigal Son.
Εκτός όμως από το εικονοκλαστικό Sympathy…, 
ο δίσκος είχε και άλλους δυναμίτες. Ένας από 
αυτούς ήταν το Street Fighting Man, ένα από 
τα πιο πολιτικά κομμάτια που έγραψαν ποτέ οι 
Stones, το οποίο πρακτικά εξυμνεί τις, σε εξέλι-
ξη ή μόλις τελειωμένες, εξεγέρσεις σε Ευρώπη 
και ΗΠΑ. Η μπάντα ήρθε σε επαφή με τον Ζαν 
Λικ Γκοντάρ για να δημιουργηθεί το φιλμ 1+1 ή 
Sympathy for the Devil του 1969 και τσουπ, οι 
Stones χαρακτηρίστηκαν και μαοϊκοί. Το φιλμ 
του Γκοντάρ όμως είναι μια άλλη ιστορία, που θα 
ειπωθεί αργότερα.
Το Beggar’s Banquet σχετίζεται και με μια ακόμα 

ταινία, καθώς το Rock’n’Roll Circus αρχικά προ-
οριζόταν για την προώθηση του δίσκου και γυρί-
στηκε μια βδομάδα μετά την κυκλοφορία του δί-
σκου. Τελικά, κυκλοφόρησε 30 χρόνια αργότερα.
Εν τέλει, το Beggar’s Banquet ήταν ένα σχεδόν 
τέλειο άλμπουμ, Επίσης, εισήγαγε την «κουλ-
τούρα του καμπινέ» πολύ πριν προκύψει το 
Trainspotting, αλλά πολύ αργότερα. Η γνωστή 
φωτό εξωφύλλου δεν χρησιμοποιήθηκε παρά 
για τις CD εκδόσεις του δίσκου, καθώς αρχικά 
είχε απορριφθεί, έναντι ενός ψιλοξενέρωτου 
καλλιγραφικού εξωφύλλου.
Πρόσθετα στο μύθο, ήταν τα «ου,ουουουου» του 
Sympathy…, στα οποία συμμετέχουν η Ανίτα Πά-
λεμπεργκ και η Μαριάν Φέιθφουλ.
Επίσης, ήταν η κατακλείδα της πρώτης περιόδου 
των Stones. Στην επόμενη φάση τους έβγαζαν 
για 3 χρόνια μόνο αριστουργήματα, με τα οποία 
ισοφάριζαν τις κορυφαίες στιγμές των Beatles… 

Γράμματα αγάπης στον mister D
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