
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ◾ ΤΕΥΧΟΣ #185



Η ψηφιακή εφημερίδα του typos-i.gr
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

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

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20222|Γιάννενα

… και ένα αντίο με τρία 
κλωνάρια δάφνης
ΜΕ ΤΙΜΕΣ αρχηγού κράτους έγινε σήμερα το μεση-
μέρι η ταφή του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κάρολου Παπούλια στο Νησί των Ιωαννίνων. Το 
τιμητικό σάλπισμα διακόπηκε τρεις φορές από την 
ομοβροντία του αγήματος. Μέσα σε κλίμα συγκίνη-
σης συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι τον συνόδευ-
σαν στην ταφή του στο νεκροταφείο στο Νησί των 
Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/kai-ena-antio-me-tria-
klwnaria-dafnhs

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ένας νέος πολιτιστι-
κός χώρος στην οδό 
Ανεξαρτησίας
TΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια, στην οδό Ανεξαρτησίας 85, 
στο διατηρητέο κτίριο του Καφωδείου, στεγάζεται 
η Ανώτερη Επαγγελματική και Ερασιτεχνική Σχολή 
Χορού «Αριστέα Λίτου».
https://typos-i.gr/article/enas-neos-politistikos-
xwros-sthn-odo-ane3arthsias

Οι διακοπές του κ. Μητσοτάκη στην Ήπειρο
ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ πρακτορείο ειδήσεων ΑΠΕ-ΜΠΕ ενημερώνει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης αναχωρεί σήμερα το απόγευμα με την οικογένειά του για την Ήπειρο, «όπου θα βρίσκεται τις 
επόμενες μέρες». Στη λιτή ανακοίνωση, επισημαίνεται ακόμη ότι ο πρωθυπουργός «την Τετάρτη θα 
επιστρέψει στην Αθήνα προκειμένου να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία για τον Κάρολο Παπού-
λια»..
https://typos-i.gr/article/oi-diakopes-toy-k-mhtsotakh-sthn-hpeiro

Δύο καταγεγραμμένα 
κρούσματα «Ο» 
στα Ιωάννινα
ΔΥΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ της μετάλλαξης «Ο» αναφέρει το 
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης σήμερα. 
Πρόκειται για την τακτική εβδομαδιαία αναφορά, 
στην οποία ωστόσο δεν αναφέρεται ο χρόνος εντο-
πισμού.
https://typos-i.gr/article/dyo-katagegrammena-
kroysmata-o-sta-iwannina
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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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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 2021 ήταν σχεδόν 
αμιγώς… πανδημικό, 
ειδησεογραφικά. Οι 
αλλεπάλληλες αλλαγές, 

περιορισμοί, ρυθμίσεις, οι δια-
φόρων ειδών έλεγχοι, υγειονο-
μικοί και μη που μπήκανε στη 
ζωή μας φέτος, οι διαδοχικές 
καραντίνες, καθολικές και μη, 
με τις οποίες ζούμε εδώ και σχε-
δόν δύο χρόνια, είχαν τη μερίδα 
του λέοντος στην ανάγνωση, 
στο typos-i.gr.
Οι χρηστικές ειδήσεις τύπου «τι 
κάνω για/τι κάνω όταν» είχαν 
την τιμητική τους, ενώ ακο-
λούθησαν τα… πρόστιμα λόγω 
συναθροίσεων παντός είδους, 
καθώς και οι ανθρώπινες απώ-
λειες.
«Σφήνα» στις ειδήσεις covid 
μπήκανε οι βάσεις του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, όπως 
προέκυψαν φέτος από τις 
πανελλαδικές εξετάσεις, ειδικά 
με την επιρροή της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής.
Ακόμα, το θέμα της κεντρικής 
πλατείας και οι πολλές καθυ-
στερήσεις, παλινδρομήσεις και 
η… λαϊκίστικη εσάνς που έχει 
αποκτήσει το θέμα, ήταν επίσης 
ανάμεσα στα δημοφιλή.
Τέλος, η «κουτσουρεμένη» 
συνέχεια της Ιόνιας μέχρι Κα-
καβιά, αφού ένας ενιαίος οδικός 
άξονας μέχρι τα σύνορα δεν 
κρίθηκε «αναγκαίος» ή πιο σω-
στά, κερδοφόρος, ήταν επίσης 
ανάμεσα στα πιο διαβασμένα 
του 2021.

Τι διαβάστηκε περισσότερο 
στον Τύπο Ιωαννίνων, 
τη χρονιά που έφυγε

8/7 Μέσω gov.gr το αποτέλεσμα του rapid test

16/8 Πρόστιμο σε πανηγύρι στα Γιάννενα

28/8 Τα πάνω και τα κάτω του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

3/4 Γιάννενα: Τι ισχύει στη «νέα» καραντίνα» 

13/4 Αποχαιρετώντας το έργο «Ιωάννινα-Κακαβιά»; 

3/3 Τι ισχύει μέχρι 16 Μαρτίου για σχολεία, καταστήματα

27/8 Οι βάσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

16/3 Μια νέα πλατεία στα Γιάννενα; 

28/2 Σύλληψη για «παράνομη συνάθροιση» στα Γιάννενα

11/2 Ξανά σε συναγερμό το «Χατζηκώστα» 

Οι 10 πιο διαβασμένες ειδήσεις το 2021, στο typos-i.gr

…και τι ακούσατε
Το podcast του Τύπου Ιωαννίνων «Ο Τύπος στο μικρόφωνο» είναι 
πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του typos-i και… ακούγεται, ολοένα και 
περισσότερο.
Τα πέντε πιο δημοφιλή επεισόδια για το 2021, ήταν τα εξής:
«Λάκμος», το ντοκιμαντέρ του βουνού: Μια παρουσίαση του ντοκιμα-
ντέρ του Παναγιώτη Παπουτσή
Ο Γκράμσι, το ποδόσφαιρο, οι εργάτες και ο Δάντης, όλοι μαζί: Μια 
συνέντευξη με τον συγγραφέα Αλμπέρτο Προυνέτι
Λογοκρίνοντας τους Clash και τον Καζαντζίδη: Πώς ο «νόμος Λιβά-
νιου» θα επηρέαζε την ελευθερία λόγου, στην Ελλάδα
Εμβολιαστικό διαβατήριο: Η αποτυχία της «συντόμευσης» της πανδη-
μίας: Από την άνοιξη του 2021 ήδη, φαινόταν ότι η πανδημία δεν ήταν 
διατεθειμένη να υποχωρήσει εύκολα…
Το ροκενρόλ παίζει Θεοδωράκη: Με αφορμή το θάνατο του Μίκη Θε-
οδωράκη, ανατρέχουμε στις διασκευές κομματιών του από ροκ συ-
γκροτήματα, ελληνικά και ξένα.

Πολιτισμός: Το δύσκολο 2021 
Ο πολιτισμός και γενικότερα οι εκδηλώσεις, δεν πέρασαν καλά, ούτε 
το 2021. Οι περιορισμοί και συχνά, οι «στοχοποιήσεις» κάθε μορφής 
πολιτιστικής δραστηριότητας, δημιούργησαν την έντονη εντύπωση 
ότι μια σειρά μέτρα συντάχθηκαν με δύο μέτρα και σταθμά. 
Η «δίψα» όμως του κοινού για εκδηλώσεις, αποτυπώθηκε και στα πιο 
διαβασμένα του πολιτισμού, στον Τύπο Ιωαννίνων, τη χρονιά που φεύ-
γει. Προγράμματα εκδηλώσεων, αλλά και στιγμές όπως για παράδειγ-
μα η επίσκεψη του χολυγουντιανού παραγωγού Σιντ Γκάνις στα Ιωάν-
νινα, κράτησαν το αναγνωστικό ενδιαφέρον. Δυστυχώς, δεν έλειψαν 
οι απώλειες και στον καλλιτεχνικό χώρο της πόλης.
Στα πιο διαβασμένα/ακουσμένα, ήταν το podcast για το βιβλίο του 
Κώστα Κρομμύδα για τον Λευτέρη Μαντζίκα, που κυκλοφόρησε από 
τις εκδόσεις «Διόπτρα».
Τα πέντε πιο διαβασμένα άρθρα του πολιτισμού στο typos-i ήταν τα 
εξής:
■Παραστάσεις και συναυλίες που αναμένονται στα Γιάννενα
■Από τα Γιάννενα στο Χόλυγουντ
■Ο «Ακάκιος», η Λιγοψά και άλλες ιστορίες
■Αποχαιρετώντας ένα νέο άνθρωπο…
■Ιστορία χωρίς όνομα, στα Γιάννενα

Διαβάζοντας τα Χριστούγεννα

Podcast: 



Διαβάζοντας τα Χριστούγεννα
Στις φετινές γιορτές, ο Τύπος Ιωαννίνων διαλέγει 

και πάλι χριστουγεννιάτικα διηγήματα, γνωστά και λιγότερο γνωστά. 
Φέτος όμως, οι αναγνώστες τους είναι διαφορετικοί.

Πρόσωπα της πολιτικής σκηνής των Ιωαννίνων, 
διαβάζουν ιστορίες του Τσέχωφ, του Τολστόι, 

του Ντοντέ, του Παπαδιαμάντη και άλλων.

Η νέα σειρά podcasts του Τύπου είναι «στον αέρα»!

Podcast: 
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Εμανουέλ Μακρόν, Μάριο Ντράγκι ή Ολαφ Σολτς; Ποιος 
θα αντικαταστήσει την Αγγελα Μέρκελ στην ατμομη-
χανή της Ευρώπης ;
Η κούρσα του 2022 για την ευρωπαϊκή ηγεσία έχει 
ξεκινήσει, σύμφωνα με τους αναλυτές και οι προσδο-
κίες κινδυνεύουν να διαψευσθούν.
Τελικά, είναι πιθανόν ότι κανένας ηγέτης δεν έχει αυ-
τήν την στιγμή την ικανότητα να ηγηθεί μόνος του, 
δεδομένων των προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται 

αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση: υποχώρηση του 
κράτους δικαίου στους κόλπους της, κίνδυνος γεωπο-
λιτικής περιθωριοποίησης και συνέπειες του Brexit.
Η Αγγελα Μέρκελ σφράγισε την Ευρώπη εφαρμόζο-
ντας την διαχείριση της άμβλυνσης των αιχμών και 
συμβάλλοντας έτσι στην διατήρηση της συνοχής 
μέσα από την μακρά σειρά των κρίσεων που πέρασε 
η Ένωση
Θεωρείται ντε φάκτο ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του ελεύθερου κόσμου», σχολίασε στο blog του 
ο Sebastian Reiche, καθηγητής του Πανεπιστημίου 
IESE της Ναβάρας.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του think tank 
European Council on Foreign Relations, το 41% των 
ευρωπαίων πολιτών θα ψήφιζαν, αν μπορούσαν να 
ψηφίσουν, την Αγγελα Μέρκελ ως πρόεδρο της Ευρώ-
πης, έναντι μόνο 14% για τον Εμανουέλ Μακρόν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

2022 Η Ευρώπη αναζητεί 
επειγόντως ηγεσία
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Ευκαιρία για τον Μακρόν
 

Στον πρόεδρο της Γαλλίας προσφέρεται μία 
ευκαιρία με εφαλτήριο την εξάμηνη γαλλική 
προεδρία της ΕΕ που το Παρίσι αναλαμβάνει 
από την 1η Ιανουαρίου.

Η αποχώρηση της Μέρκελ «θα μπορούσε να δώσει 
την ευκαιρία στο γαλλικό όραμα για την Ευρώπη να 
ξεδιπλωθεί», μία φιλοδοξία που τρέφει ο Εμανουέλ 
Μακρόν από την άφιξή του στο Μέγαρο των Ηλυσί-
ων, σύμφωνα με ανάλυση του Alexandre Robinet-
Borgomano που δημοσιεύεται από το Institut 
Montaigne.
«Ο πρόεδρος Μακρόν ηγείται της κούρσας» για την 
ηγεσία της Ευρώπης, «την στιγμή που οι αυτόκλητες 
απόπειρές του για να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
σαφές πολιτικό όραμα έχουν μέχρι στιγμής φρενα-
ριστεί», γράφει η Helen Thompson, καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου του Cambridge σε πρόσφατο άρθρο 
της στους New York Times.

Σούπερ Μάριο
 

Στο πλαίσιο αυτό, η γαλλοϊταλική συνθήκη που 
υπέγραψε με τον Μάριο Ντράγκι δεν πέρασε 
απαρατήρητη, την στιγμή που στην μετά το 
Brexit Ευρώπη δημιουργούνται νέες συμμα-

χίες.
Ακόμη περισσότερο που ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, 
μετά και το εμβληματικό του πέρασμα από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, θεωρείται επίσης εν δυνά-
μει υποψήφιος για την ευρωπαϊκή ηγεσία.
«Ο Μάριο Ντράγκι θα μπορούσε να αναπληρώσει το 
κενό που άφησε η Αγγελα Μέρκελ ως δημιουργός συ-
ναίνεσης» στην ΕΕ «και, αντίθετα με την προσέγγιση 
της Μέρκελ, θα μπορούμε να εισαγάγει νέο δυναμι-
σμό στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον οικονομικό 
και τον αμυντικό τομέα», σύμφωνα με την Nicoletta 
Pirozzi, του think tank Istituto Affari Internazionali 
της Ρώμης.
Όμως, ο Μάριο Ντράγκι είναι πιθανόν να μετακινηθεί 
εντός του 2022 στην Ιταλική Προεδρία.
Και ο πρόεδρος της Γαλλίας έχει μπροστά του μία δύ-
σκολη χρονιά, έχοντας να αντιμετωπίσει την άνοιξη 
τις προεδρικές εκλογές με αβέβαιο αποτέλεσμα.
Ετσι, η Γαλλία μπορεί να απορροφηθεί σε εσωτερικές 
πολιτικές ανησυχίες που θα φρενάρουν την ανάπτυξη 
των μεγάλων ευρωπαϊκών οραμάτων.

Η «Μεγάλη Ελβετία»

Και ο Ολαφ Σολτς; Στην Γερμανία, την επονο-
μαζόμενη «Μεγάλη Ελβετία» για την προ-
σήλωσή της στην οικονομική ευημερία και 
την αποστασιοποίησή της από τα μεγάλα 

διεθνή θέματα, εμφανίζεται μία τάση αλλαγής.
«Θέλουμε να αυξήσουμε την στρατηγική κυριαρχία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και να υπερασπισθούμε 
καλύτερα «τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα», ανα-
φέρεται στην συμφωνία της νέας κυβέρνησης συνα-
σπισμού.
Αλλά, για να γίνει αυτό, θα χρειασθεί ο διάδοχος της 
Αγγελα Μέρκελ να κάνει την ρήξη με τον «Μερκε-
λισμό», την «διπλωματία» της διαρκούς αναζήτησης 
συμβιβασμών, της αναμονής στις κρίσεις και προτε-
ραιότητας προς τα οικονομικά συμφέροντα , ακόμη 
και όταν πρόκειται για σχέσεις με αυταρχικά καθε-
στώτα όπως η Ρωσία και η Κίνα.
Διότι το σύστημα αυτό φθάνει στα όριά του. «Δεν θα 
καταφέρει να επιβιώσει της αποχώρησης Μέρκελ», 
διότι δεν επιτρέπει την επιτυχή διευθέτηση των προ-
βλημάτων της Ευρώπης, όπως η πανδημία, η κλι-
ματική αλλαγή και ο διεθνής γεωπολιτικός ανταγω-
νισμός», σύμφωνα με την ανάλυση των Piotr Buras 
και Jana Puglierin στο ECFR (European Council of 
Foreign Relations).

ΑΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΏΠΗ;
Ο Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρικτής των πιο ριζοσπαστικών λύσεων, είναι αυτήν 
την στιγμή το φαβορί;
«Ακόμη και αν μία ηγεσία Μακρόν παραμένει ενδεχόμενο (…) δεν είναι πολύ πι-
θανή» εξαιτίας των δυσκολιών που θα έχει να συμπήξει τις αναγκαίες συμμαχί-
ες, προειδοποιεί ο καθηγητής Sebastian Reiche. Το Παρίσι (και όχι το Βερολίνο;) 
βαρύνεται, κατά την γνώμη του, από την υποψία ότι θέλει να χρησιμοποιήσει την 
Ευρώπη για να υπερασπισθεί κυρίως τα δικά του συμφέροντα.

Η Helen Thompson είναι ακόμη περισσότερο απαισιόδοξη. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει αποδυναμωθεί από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, είναι 
βαθιά διαιρεμένη εσωτερικά και δεν μπορεί να αυτή την στιγμή να έχει ηγεσία, κα-
νείς δεν θα γίνει ο καινούργιος "κα. Μέρκελ" », λέει η καθηγήτρια του Cambridge.
«Η πραγματικότητα, για να το πω χοντρά, είναι ότι ούτε ο γερμανός καγκελάριος 
ούτε η γαλλική κυβέρνηση μπορούν να ηγηθούν της Ευρώπης (…) και, απουσία 
ηγεσίας, η Ευρώπη οδεύει προς την στασιμότητα», λέει.
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Έξι «ορόσημα» του 2022 Η ΣΤΕΨΗ ΤΟΥ ΣΙ

Ο Σι Πινγκ συχνά χαρακτηρί-
ζεται ο πιο ισχυρός ηγέτης 
της Κίνας από την εποχή 
του Μάο. Το φθινόπωρο 
πρόκειται να επανεκλεγεί 
για μια τρίτη θητεία επικε-
φαλής του κόμματος --και 
συνεπώς της χώρας-- από το 
20ο Συνέδριο του Κινεζικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος. 
Από την άνοδό του επικε-
φαλής της χώρας, ο 68χρο-
νος ηγέτης συγκέντρωσε 
στα χέρια του την εξουσία, 
κυρίως τροποποιώντας το 
σύνταγμα για να μπορέσει 
να παραμείνει στη θέση του 
πέραν του ορίου των δύο 
θητειών.
Η άνοδός του συνοδεύεται 
από μια αυστηροποίηση 
των μέτρων εναντίον κάθε 
μορφής αμφισβήτησης, 
είτε πρόκειται για το Χονγκ 
Κονγκ είτε για την αυτόνομη 
περιφέρεια των Ουιγούρων 
στο Σιντζιάνγκ (βορειοδυ-
τική Κίνα), όπου κατοικούν 
κυρίως μουσουλμάνοι.
 
 

ΕΝΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 
ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ

Το Κατάρ θα φιλοξενήσει 
από 
τις 21 Νοεμβρίου ως τις 18 
Δεκεμβρίου το πρώτο Μου-
ντιάλ που οργανώνεται στη 
Μέση Ανατολή, ελπίζοντας 
να αλλάξει την αμφιλεγόμε-
νη εικόνα αυτού του μικρού, 
αλλά πλούσιου εμιράτου του 
Κόλπου που επένδυσε δισε-
κατομμύρια στον αθλητισμό.
Η Ντόχα αντιμετώπισε κατη-
γορίες για εξαγορά ψήφων 
αφού επελέγη το 2010 για 
να φιλοξενήσει το Μουντι-
άλ και επικρίθηκε για τον 
τρόπο που μεταχειρίστηκε 
τους μετανάστες εργάτες, 
ιδιαίτερα αυτούς που κα-
τασκεύασαν τα γήπεδα του 
Μουντιάλ.
Θα είναι επίσης η πρώτη 
φορά που το Μουντιάλ θα 
διεξαχθεί το φθινόπωρο, 
ώστε να αποφευχθεί η απο-
πνικτική ζέστη του καλοκαι-
ριού στο Κατάρ.

Εκλογές υψηλού κινδύνου για τον Τζο Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα πρωτοφανές 
Μουντιάλ ποδοσφαίρου και προσδοκώμενη αναγέννηση των μεγάλων φεστιβάλ: ιδού μερικά από 
τα μεγάλα γεγονότα που αναμένονται το 2022.

Ολυμπιακοί Αγώνες 
υπό παρακολούθηση στο Πεκίνο

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΕΠΙ-
ΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΡΙΟ…

Το καρναβάλι του Ρίο ντε 
Ζανέιρο προετοιμάζει τη 
μεγάλη επιστροφή του, από 
τις 25 Φεβρουαρίου ως την 
1η Μαρτίου, έπειτα από δύο 
χρόνια αναμονής εξαιτίας της 
πανδημίας.
Ο δήμαρχος της πόλης Εντου-
άρντο Πάες διαβεβαίωσε 
πως δεν θα επιβάλει κανένα 
κανόνα φυσικής αποστα-
σιοποίησης ούτε τη χρήση 
μάσκας, χάρη στην πρόοδο 
της επιχείρησης εμβολιασμού 
στη χώρα αυτή, καθώς 60% 
των Βραζιλιάνων έχουν ήδη 
εμβολιαστεί με δύο δόσεις.
Οι αρχές εξαρτούν πάντως 
τη διεξαγωγή του καρναβα-
λιού, το οποίο προσελκύει 
κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια 
τουρίστες, από την επιδημιο-
λογική κατάσταση.
 

…ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΣΤΟ ΓΚΛΑΣΤΟΝ-
ΜΠΕΡΙ

Το θρυλικό βρετανικό φεστι-
βάλ μουσικής του Γκλάστο-
νμπερι είναι προγραμματι-
σμένο από τις 22 ως τις 26 
Ιουνίου, για πρώτη φορά από 
το 2019.
Η Covid είχε χαλάσει τη γιορ-
τή των 50ων γενεθλίων του 
φεστιβάλ το 2020. Η έκδοσή 
του για το 2021, για την οποία 
είχαν πουληθεί 135.000 
εισιτήρια, χρειάστηκε επίσης 
να ματαιωθεί.
Μέχρι στιγμής έχει αποκα-
λυφθεί μόνο μία συμμετοχή, 
αυτή της Αμερικανίδας Μπίλι 
Έιλις, η οποία θα γίνει στα 20 
της η πιο νεαρή καλλιτέχνιδα 
που θα κλείσει μια βραδιά 
του φεστιβάλ αυτού.

Εκλογές κρίσιμες για τον Μπάιντεν

Η παγκόσμια ελίτ των χειμερινών 
σπορ έχει ραντεβού στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του Πεκίνου από τις 
4 ως τις 20 Φεβρουαρίου, για τους 

οποίους η Κίνα έχει θέσει σε εφαρμογή δρα-
στικά μέτρα, αναμφίβολα τα πιο εκτεταμένα 
που έχουν επιβληθεί για μεγάλο αθλητικό 
γεγονός από την αρχή της πανδημίας.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι 
εμβολιασμένοι ή να τηρήσουν καραντίνα 21 

ημερών. Στη συνέχεια θα ενσωματωθούν σε 
μια «υγειονομική φούσκα» για όλη τη διάρ-
κεια των Αγώνων. Μόνο άνθρωποι που ζουν 
στην Κίνα μπόρεσαν ή θα μπορέσουν να αγο-
ράσουν εισιτήρια.
Οι απειλές για μποϊκοτάζ, που συνδέονται 
με το θέμα των δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που στη χώρα, και η υπόθεση της τενίστριας 
Πενγκ Σουάι πλανώνται επίσης πάνω από 
τους Ολυμπιακούς αυτούς.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα επι-
χειρήσει να ανακτήσει τον έλεγχο 
των δύο σωμάτων του αμερικανικού 
Κογκρέσου στις εκλογές των μέσων 

της προεδρικής θητείας που θα διεξαχθούν 
στις 8 Νοεμβρίου.
Λίγο λιγότερο από ένα χρόνο πριν απ' αυτές 
τις εκλογές, οι οποίες είναι παραδοσιακά ευ-
αίσθητες για το κόμμα που βρίσκεται στην 
εξουσία, οι δημοκρατικοί επιδεικνύουν έναν 
κάποιο αναβρασμό, έπειτα από μια ηχηρή 

ήττα στις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη 
της Βιρτζίνια και μια νίκη με διαφορά μικρό-
τερη απ' ό,τι προβλεπόταν στο Νιού Τζέρσεϊ. 
Όλα αυτά με φόντο τη μείωση της δημοτικό-
τητας του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ο Κέβιν 
Μακάρθι, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβλέπει 
ένα ρεπουμπλικανικό κύμα και στοιχηματί-
ζει ότι το κόμμα του θα κερδίσει 60 επιπλέον 
έδρες, από τις 213 που κατέχει σήμερα (ένα-
ντι 221 για τους δημοκρατικούς).
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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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25 χρόνια χωρίς 
τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι

Τα είχε όλα! Ήταν ένας από τους πιο 
γοητευτικούς άνδρες, ο ορισμός του 
ιδανικού λατίνου εραστή, που δεν 
χρειαζόταν να κάνει τίποτα για να 
σκλαβώσει από ερωτικό πάθος μια 
καρδιά, πέρα από μία ματιά, πάνω 
από μία εφημερίδα ή ένα φλιτζάνι 
καφέ. Και συνάμα μοντέλο καλαι-
σθησίας, αλλά και περιφρόνησης της 
ματαιοδοξίας, παρότι ένας εκ των 
κορυφαίων Ευρωπαίων ηθοποιών, 
που τα κατάφερε με το πηγαίο υπο-
κριτικό του ταλέντο. 
Έγινε είδωλο, μέτρο σύγκρισης και 
φυσικά επηρέασε όσο λίγοι τον όρο 
«ζεν πρεμιέ», καταφέρνοντας να τον 
κάνει κομμάτια και να τον ανασυνθέ-
σει με τον δικό του ξεχωριστό ευφυή 
τρόπο. Ο αθεόφοβος, μπήκε στην 
αρένα, έπαιξε μόνος του απέναντι 
στο θηρίο του Χόλιγουντ και το έκανε 
να ψάχνει έστω και απομιμήσεις του. 
Και όσο το Χόλιγουντ έβρισκε απομι-
μήσεις, αυτός υπονόμευε το είδωλο 
του λατίνου εραστή, όπως στο «Μπελ 
Αντόνιο» και έβγαινε ακόμη πιο δυ-
νατός, ακόμη πιο ελκυστικός…
Ναι, δεν θα μπορούσε να είναι άλ-
λος από τον αξέχαστο Μαρτσέλο 
Μαστρογιάνι, που χάσαμε πριν 25 
χρόνια (19 Δεκεμβρίου 1996), τον 
τεράστιο ηθοποιό, που έπαιξε πραγ-
ματικά τα πάντα, εκτός από γουέ-
στερν, συνεργάστηκε με όλα τα θη-
ρία της σκηνοθεσίας στην Ιταλία και 
την Ευρώπη, γυρίζοντας περίπου 
150 ταινίες, ένα ρεκόρ για πρωταγω-
νιστή του δικού του μεγέθους. Ήταν, 
όμως, για πολλούς και το άλτερ έγκο 
του Φεντερίκο Φελίνι, που του προ-
σέφερε εμβληματικούς ρόλους στη 
μεγάλη οθόνη, αλλά και ο ηθοποιός 
που μπορούσε να προσαρμοστεί σε 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις, συνθή-
κες και ιδιομορφίες ρόλων, που σε 
συνδυασμό με το δικό του έμφυτο 
ταλέντο, έβαλε τη δική του σφραγίδα 
στον κινηματογράφο.
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Όλα ξεκίνησαν λίγο έξω από 
τη Ρώμη, στο χωριό Φοντάνα 
Λίρι, στις 28 Σεπτεμβρίου του 
1924, όταν η Ίντα και ο Οτόνε 

Μαστρογιάνι, ξυλουργός στο επάγγελ-
μα, απέκτησαν το πρώτο παιδί τους, τον 
Μαρτσέλο Βιντσέντσο Ντομένικο, που 
είχε θείο τον γνωστό γλύπτη Ουμπέρτο 
Μαστρογιάννι. Τα μαύρα εκείνα χρόνια με 
τον Μουσολίνι να σέρνει την Ιταλία στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μαστρογιάνι, θα 
τα βρει δύσκολα και θα συλληφθεί από 
τους ναζί, ως κρατούμενος σε ένα γερ-
μανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, όταν 
η Ιταλία προσχώρησε στις συμμαχικές 
δυνάμεις. Θα δραπετεύσει και θα κρυφτεί 
στη Βενετία. Μετά τον Πόλεμο, θα γρα-
φτεί στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, ξεκι-
νώντας παράλληλα να παίζει ερασιτεχνι-
κά στο θέατρο, ενώ το 1948 θα μπει για τα 
καλά στο χώρο του θεάματος, παίζοντας 
σε επαγγελματικούς θιάσους.
Ο Μαστρογιάνι, που το 1948 πρωταγω-
νίστησε στο θέατρο, δίπλα, μάλιστα, στη 
σύζυγο του Φελίνι, Τζουλιέτα Μαζίνα, στο 
έργο «Αντζέλικα«, θα εμφανιστεί για πρώ-
τη φορά ως ηθοποιός στο σινεμά στην 
ταινία του Ρικάρντο Φρέντα «Οι Άθλιοι», 
ενώ στη συνέχεια θα του δοθούν αρκετοί 
μικροί ρόλοι σε αρκετές ταινίες μέχρι το 
1956. Γιατί εκείνο το διάστημα τον ανα-
καλύπτει ένας βοηθός του Λουκίνο Βι-
σκόντι, ο οποίος θα του δώσει τη μεγάλη 
του ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στις 
«Λευκές Νύχτες», ένα έργο βασισμένο στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντοστογιέφ-
σκι, έχοντας δίπλα του την Μαρία Σελ και 
τον φημισμένο γόη Ζαν Μαρέ.
Αμέσως καθιερώνεται ως αδιαμφισβή-
τητος πρωταγωνιστής και τον επόμενο 
χρόνο θα έρθει και η τεράστια επιτυχία, 
η αθάνατη κλασική κωμωδία του Μάριο 
Μονιτσέλι «Ο Κλέψας, του Κλέψαντος», 
εντασσόμενος σε μία αθάνατη «συμμο-
ρία« κωμικών, κερδίζοντας το στοίχημα 
της απαιτητικής κωμωδίας. Για οποιον-
δήποτε ηθοποιό θα ήταν κατόρθωμα, 
καθώς είχε να συναγωνιστεί ιερά τέρατα 
όπως ο Τοτό, ο Βιτόριο Γκάσμαν, ο Ρενάτο 
Σαλβατόρι, αλλά και τους όχι τόσο γνω-
στούς, αλλά αξιοθαύμαστους καρατερί-
στες όπως οι Μέμο Καροτενούτο, Κάρλο 
Πισακάνε και Τιμπέριο Μούρτζα.
   
ΠΕΡΙΖΉΤΉΤΟΣ

Με τον Μαστρογιάνι, ο Φελίνι θα συνερ-
γαστεί σε αρκετά φιλμ, με σημαντικότερο 
σίγουρα το αριστουργηματικό «8½», όπου 
ο maestro αυτοψυχαναλύεται με τον πιο 
ιδιοφυή και σπαρακτικό τρόπο, μέσα από 
τη μορφή του πρωταγωνιστή του. Μετά 
από αυτόν τον ρόλο, το όνομα του Μα-
στρογιάνι δένει συνειρμικά με εκείνο του 
Φελίνι και το αντίθετο. Έτσι, ο Μαστρο-
γιάνι, ο πιο «ωραίος άνδρας της Ιταλίας», 

καθίσταται και ο πιο περιζήτητος ηθοποι-
ός του σινεμά.
   
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΉ

Γιατί ο Μαστρογιάνι, παρά την τεράστια 
επιτυχία του με τον Φελίνι και την πα-
γκόσμια αναγνώρισή του, θα συνεχίζει να 
δουλεύει πυρετωδώς με πολλούς σημαντι-
κούς Ιταλούς και Ευρωπαίους σκηνοθέτες, 
παρά την εμφανή έμφυτη οκνηρία του. Σε 
αυτό οφείλεται ίσως και η αδυναμία του 
να αρνηθεί δουλειές, αλλά και στα χρήμα-
τα που θα του έδιναν την ευκαιρία να ζει 
τη ζωή του. Θα κάνει σπουδαίες ταινίες 
με μέγιστους Ιταλούς σκηνοθέτες όπως οι 
Βιτόριο ντε Σίκα, Λουκίνο Βισκόντι, Μάριο 
Μονιτσέλι, Ντίνο Ρίζι, Μάουρο Μπολονί-
νι, Ετόρε Σκόλα, Μικελάντζελο Αντονιόνι, 
Μάρκο Φερέρι, Πιέτρο Τζέρμι, αδελφούς 
Ταβιάνι και πολλούς άλλους. Με τους Γάλ-
λους Λουί Μαλ, Ζακ Ντεμί, Ανιές Βαρντά 
και ακόμη τους Ρομάν Πολάνσκι, Ζιλ Ντα-
σέν, Τζον Μπούρμαν, Νικίτα Μιχάλκοφ, 
Ρόμπερτ Άλτμαν, Θόδωρο Αγγελόπουλο.
   
ΧΘΕΣ, ΣΉΜΕΡΑ, ΑΎΡΙΟ, ΓΙΑ… ΠΑΝΤΑ

Ο κατάλογος δύσκολα κλείνει, όπως και 
οι αθάνατες επιτυχίες του σε ταινίες όπως 

«Χθες, Σήμερα, Αύριο«, ιδανικό ζευγάρι σε 
τρεις διαφορετικές ιστορίες με τη Σοφία 
Λόρεν, «Μια Ξεχωριστή Μέρα», υποδυό-
μενος τον ομοφυλόφιλο επί Μουσολίνι 
και πάλι με τη εκπληκτική Σοφία, «Μπελ 
Αντόνιο«, με την Κλάουντια Καρντινά-
λε, «Οι Σύντροφοι», «Η Νύχτα», με την 
Ζαν Μορό, «Δράμα Ζηλοτυπίας», με την 
Μόνικα Βίτι, «Διαζύγιο αλά Ιταλικά», με 
την Στεφανία Σαντρέλι, «Η Ταράτσα», με 
τους Βιτόριο Γκάσμαν, Ούγκο Τονιάτσι, 
Ζαν Λουί Τρεντινιάν, «Η Εκρηκτική Λο-
ποδύτρια», με την Σοφία Λόρεν, «Το Με-
γάλο Φαγοπότι» με την πιο αυτοκτονική 
γκουρμέ παρέα των Μισέλ Πικολί, Ούγκο 
Τονιάτσι, Φιλίπ Νουαρέ, «Τα Μαύρα Μά-
τια», «Είναι Όλοι τους Καλά», «Το Δέρμα« 
με Μπαρτ Λάνκαστερ και Καρντινάλε, 
«Αλλοζανφάν»...
Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, παρά ταύτα, 
έβρισκε πάντα χρόνο για ερωτικές πε-
ριπέτειες, αν και παντρεμένος από το 
1950 με την ηθοποιό Φλόρα Καραμπέλα, 
με την οποία απέκτησε την πρώτη του 
κόρη Μπάρμπαρα. Η Καραμπέλα δεν του 
έδωσε ποτέ διαζύγιο, παρότι πέρα από 
τις εφήμερες ερωτικές του σχέσεις, θα 
έχει και μεγάλους και σοβαρούς δεσμούς, 
όπως με την Φέι Ντάναγουεϊ, η οποία τον 
εγκατέλειψε μετά από τρία χρόνια, περι-

μένοντας ματαίως να πάρει διαζύγιο από 
τη σύζυγό του. Όπως συνέβη και με την 
Κατρίν Ντενέβ, με την οποία απέκτησαν 
την, μετέπειτα ηθοποιό, Κιάρα Μαστρο-
γιάνι. Επίσης, ορισμένες από τις ερωτικές 
του περιπέτειες που τροφοδότησαν τις 
«κοσμικές σελίδες« και έδωσαν καλό με-
ροκάματο στους αγαπημένους του παπα-
ράτσι ήταν με τις διάσημες και πανέμορ-
φες Κλάουντια Καρντινάλε, Ανούκ Εμέ, 
Ούρσουλα Άντρες, Λόρεν Χάτον, ενώ στα 
μέσα της δεκαετίας του ’70 συνδέθηκε με 
την βρετανίδα σκηνοθέτιδα Άννα Μαρία 
Τατό, με την οποία έζησε μαζί της μέχρι 
το θάνατό του.
Ο θάνατός θα έρθει στις 19 Δεκεμβρίου του 
1996, ενώ ζει πλέον στο Παρίσι. Ο καρκί-
νος στο πάγκρεας θα τον χτυπήσει, αλλά, 
μέχρι να τον κερδίσει ολοκληρωτικά, αυ-
τός θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά. 
Ίσως γιατί πάντα πίστευε ότι «το επάγγελ-
μα του ηθοποιού, είναι το επάγγελμα ενός 
ψεύτη, το οποίο σου επιτρέπει να εξακο-
λουθείς να παραμένεις παιδί σε όλη σου 
τη ζωή». Αυτό άλλωστε ήταν ο Μαρτσέλο 
Μαστρογιάνι σε όλη του τη ζωή. Ένα παι-
δί, ευαίσθητο, γενναιόδωρο, χαρισματικό, 
που ήταν πανέμορφο και εσωτερικά, του 
άρεσε το αλήτικο, οι γυναίκες, τα ωραία 
ψέματα, η ντόλτσε βίτα…

Γλυκιά Ζωή
Η δεκαετία του '60 θα ξεκινήσει θριαμ-
βευτικά. Θα γίνει παγκόσμια γνωστός, 
καθώς θα πρωταγωνιστήσει στο περίφημο 
«Dolce Vita» του Φεντερίκο Φελίνι. Μαζί 
όμως θα αρχίσει και μια μεγάλη φιλία, 
που θα συνεχιστεί κι εκτός των κινημα-
τογραφικών πλατό και θα τον καταστήσει 
ως τον εμβληματικό πρωταγωνιστή του 
maestro. Ο Φελίνι είχε πει: «Είχα ανάγκη 
από έναν Ιταλό, από έναν φίλο που να 
δέχεται σεμνά και ταπεινά να είναι η σκιά 
μου, που να μη φυτρώνει εκεί που δεν τον 
σπέρνουν. Έτσι πήρα τον Μαστρογιάνι, τον 
ήξερα ήδη, ήταν καταπληκτικός: αφαιρε-
τικός, διακριτικός, συμπαθής, αντιπαθής, 
τρυφερός, αλαζόνας. Έτσι κι αλλιώς, ήταν 
τέλειος». Στη «Γλυκιά Ζωή», μια μυθική 
ταινία για την αθάνατη γοητεία της Ρώμης, 
αλλά και για την προφητική ικανότητα του 
Φελίνι να αποτυπώσει, με άψογη βιτριολι-
κή κομψότητα, την αβάσταχτη λάμψη της 
μπουρζουαζίας, ο Μαστρογιάνι, στον ρόλο 
του ξεναγού, πνιγμένου στις καταχρήσεις, 
είναι ο ορισμός μιας γλυκιάς μελαγχολίας, 
παρατηρώντας έναν κόσμο που δεν κοιτά 
παρά μόνο την επιφάνεια.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τέτοιες μέρες συνήθως κυ-
κλοφορούσαν ανέκαθεν 
εορταστικά άλμπουμ. Στις 
31 Δεκεμβρίου του 1977 

όμως, ανάμεσα στα υπόλοιπα, 
κυκλοφόρησε και ένα καθόλου 
χριστουγεννιάτικο: το ντεμπούτο 
των Suicide, ομώνυμο και σοκα-
ριστικό, ό,τι και να άκουγες, τότε.
Καταρχάς, οι Suicide δεν ήταν τί-
ποτα τυχαίοι: Ο Άλαν Βέγκα που 
πέθανε πριν από μια πενταετία πε-
ρίπου, έντυνε με τα ψιλοαπόκοσμα, 
οπερετικά φωνητικά του, τις μου-
σικές συλλήψεις του Μάρτιν Ρεβ 
(που ζει και βασιλεύει). Όλα αυτά, 
υπό την παραγωγική διεύθυνση του 
Κρέγκ Λέον, του τύπου που στα χέ-
ρια του μεγάλωσαν, μεταξύ άλλων, 
οι Ramones, οι Talking Heads και 
η Ντέμπορα η Χάρι με τους Blondie.
Τι στο καλό όμως ήταν το ντεμπού-
το των Suicide και μνημονεύεται ως 
ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ 
του ροκενρόλ;
Καταρχάς, ήταν και παραμένει ένα 
δύσκολο γενικά, άκουσμα. Δεύτερον, 
είναι μια από τις πιο καλές υποδεί-
ξεις, για το πώς ένα καλλιτεχνικό 
δημιούργημα μπορεί να παγιδεύσει 
το δέκτη του, όντας μινιμαλιστικό. 
Η εν τοις πράγμασι ανάλυση της 
φράσης, υπάρχει σε μια-δυο ακρο-
άσεις του Ghost Rider, του κομμα-
τιού που ανοίγει το δίσκο, με τον 
Ρεβ να λουπάρει και τον Βέγκα να 
υποδύεται τον Τζιν Βίνσεντ ανάμε-
σα στα synths. Στο ίδιο κλίμα ήταν 
και ο μικρός ταξικός ύμνος «Frankie 
teardrop», με μοναδικά «όπλα» ένα 
drum machine και ένα synth και 
μια διαπεραστική ανατριχίλα που 
προκαλεί η ακρόασή του.
Η ανάδραση του δίσκου ήταν τερά-
στια, ακόμα και ακροατήρια που δεν 
έμοιαζαν πολύ ταιριαστά με τον ήχο. 
Ο Σπρίνγκστιν έχει εντάξει το άλ-
μπουμ στις επιρροές του, ενώ ο Φα-
σμπίντερ έβαλε το Frankie Teardrop 
στη «Χρονιά με τα 13 φεγγάρια». Τη 
σήμερον, οι ιερείς του πειραματικού 
stoner Sun O))) διασκεύασαν το Che 
και πάει λέγοντας…

Ο αυτοκτονικός 
ιδεασμός των Rev/Vega
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ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ 2021 
Σημαντικά πρόσωπα 

που έφυγαν από τη ζωή
Η χρονιά του 2021 σημαδεύτηκε από την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη, του πρίγκιπα 

Φιλίππου, του Τσάρλι Γουότς ή ακόμα του Ζαν-Πολ Μπελμοντό
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ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΣ
16: Φιλ ΣΠΕΚΤΟΡ, 81 
ετών, Αμερικανός μουσικός 
παραγωγός, που δούλεψε με-
ταξύ άλλων με τους Beatles 
και άλλαξε τον ήχο της ποπ 
μουσικής στη δεκαετία του 
1960 με τις ηχογραφήσεις 
Wall of Sound, πέθανε στη 
φυλακή όπου εξέτιε ποινή 
κάθειρξης.

23: Λάρι ΚΙΝΓΚ, 87 ετών, 
Αμερικανός δημοσιογράφος, 
εμβληματικός παρουσιαστής 
του CNN για πολλά χρόνια, 
μέσω των συνεντεύξεων του, 
της παραγωγής ειδήσεων, 
αλλά και των ενδυματολογι-
κών ιδιαιτεροτήτων του.

ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΣ
05: Κρίστοφερ ΠΛΑ-
ΜΕΡ, 91 ετών, Καναδός 
ηθοποιός, που έγινε γνωστός 
για τον ρόλο του στη «Με-
λωδία της ευτυχίας». Είχε 
τιμηθεί με Όσκαρ Β' ανδρικού 
ρόλου και Χρυσή Σφαίρα για 
την ταινία "Beginners".

10: Λάρι ΦΛΙΝΤ, 78 
ετών, μεγιστάνας του πορνό 
και ιδρυτής του περιοδικού 
"Hustler".

14: Κάρλος ΜΕΝΕΜ, 90 
ετών, βετεράνος πολιτικός 
και δικηγόρος που ήταν πρό-
εδρος της Αργεντινής από το 
1989 έως το 1999.

22: Λόρενς ΦΕΡ-
ΛΙΝΓΚΕΤΙ, 101 ετών, 
Αμερικανός ποιητής και 
εκδότης, το βιβλιοπωλείο City 
Lights του οποίου, στο Σαν 
Φρανσίσκο, εξελίχθηκε στο 
λογοτεχνικό καταφύγιο των 
συγγραφέων της Γενιάς Μπιτ, 
όπως του Τζακ Κέρουακ και 
του Άλεν Γκίνσμπεργκ.

ΜΑΡΤΙΟΣ
02: Μπάνι ΓΟΥΕΪΛΕΡ, 
73 ετών, θρυλικός Τζαμα-
ϊκανός τραγουδιστής της 
ρέγκε που δημιούργησε τους 
Wailers μαζί με τον Μπομπ 
Μάρλεϊ και τον Πίτερ Τος.

09: Τζέιμς ΛΕΒΙΝ, 77 
ετών, διευθυντής της Μητρο-
πολιτικής Όπερας της Νέας 
Υόρκης, έγινε στόχος πολλών 
καταγγελιών για «παρενόχλη-
ση» και «σεξουαλική κακο-
ποίηση».

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
09: πρίγκιπας Φίλιππος, 
δούκας του Εδιμβούργου, 99 
ετών, σύζυγος της βασίλισσας 
Ελισάβετ για πάνω από 73 
χρόνια.

09: DMX (Dark Man X), 50 
ετών, Αμερικανός ράπερ που 
εμφανίστηκε τη δεκαετία του 
1990, γεννημένος ως Ερλ 
Σίμονς.

14: Μπέρναρντ ΜΑ-
ΝΤΟΦ, 82 ετών, υπεύ-
θυνος για τη μεγαλύτερη 
χρηματιστηριακή απάτη στην 
Ιστορία, ύψους πολλών δε-
κάδων δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων, πέθανε στο σωφρο-
νιστικό ίδρυμα της Βόρειας 
Καρολίνας όπου εξέτιε ποινή 
κάθειρξης 150 ετών.

20: Ιντρίς ΝΤΕΜΠΙ, 68 
ετών, πρόεδρος του Τσαντ 
από το 1991, υπέκυψε στα 
τραύματα που υπέστη ενώ 
διοικούσε τον στρατό του σε 
μάχες εναντίον ανταρτών.

24: Αλμπέρ ΕΛΜΠΑΖ, 
59 ετών, Ισραηλινοαμερικα-
νός δημιουργός, διευθυντής 
δημιουργικού του οίκου 
Lanvin από το 2001 έως το 
2015, έχασε τη ζωή τους 
λόγω επιπλοκών της Covid.

24: Κρίστα ΛΟΥΝΤΒΙΧ, 
93 ετών, Γερμανίδα τρα-
γουδίστρια όπερας, που 
εμφανίστηκε στις μεγαλύτε-
ρες σκηνές του κόσμου για 
σχεδόν μισό αιώνα.

24: Μαρία Ίλβα Μπιολκάτι, 

γνωστή ως ΜΙΛΒΑ, 81 
ετών, διάσημη Ιταλίδα τρα-
γουδίστρια
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ΜΑΪΟΣ
01: Ολυμπία ΔΟΥΚΑΚΗ, 
Ελληνοαμερικανίδα ηθοποι-
ός, βραβευμένη με Όσκαρ 
Β’ γυναικείου ρόλου για την 
ταινία Moostruck (1987).

29: Γκάβιν ΜΑΚΛΑ-
ΟΥΝΤ, 90 ετών, θεατρικός, 
τηλεοπτικός και κινηματο-
γραφικός ηθοποιός, που 
είχε ενσαρκώσει τον μόνιμα 
χαμογελαστό πλοίαρχο στη 
δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 
των δεκαετιών του 1970 και 
1980 «Το πλοίο της αγάπης».

ΙΟΎΝΙΟΣ
04: Ρίτσαρντ ΕΡΝΣΤ, 87 
ετών, Ελβετός, που έχει βρα-
βευθεί με βραβείο Νόμπελ 
Χημείας το 1991.

17: Κένεθ ΚΑΟΥΝΤΑ, 
97 ετών, "KK", γνωστός ως ο 
«Αφρικανός Γκάντι», ήρω-
ας της ανεξαρτησίας της 
Ζάμπιας, της οποίας υπήρξε 
πρόεδρος από το 1964 έως 
το 1991.

30: Ντόναλντ ΡΑΜ-
ΣΦΕΛΝΤ, 88 ετών, πρώην 
επικεφαλής του Πενταγώ-
νου υπό τον Τζορτζ Ουόκερ 
Μπους, αμφιλεγόμενος αρ-
χιτέκτονας του πολέμου στο 
Αφγανιστάν και της εισβολής 
στο Ιράκ.

ΙΟΎΛΙΟΣ
07: Ντιλίπ ΚΟΥΜΑΡ, 
98 ετών, θρύλος του ινδικού 
κινηματογράφου.

ΑΎΓΟΎΣΤΟΣ
09: Πατρίτσια ΧΙΤΣΚΟΚ, 
93 ετών, Βρετανίδα ηθοποι-
ός, μοναχοκόρη του Άλφρεντ 
Χίτσκοκ και της Άλμα Ρέβιλ.

24: Τσάρλι ΓΟΥΑΤΣ, 80 
ετών, ντράμερ των Rolling 
Stones.

29: Ζακ ΡΟΓΚ, 79 ετών, 
Βέλγος, πρώην πρόεδρος 
της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής (2001-2013).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
02: Μίκης ΘΕΟΔΩΡΑ-
ΚΗΣ, 96 ετών, διεθνούς 
φήμης μουσικοσυνθέτης, με 
πλούσια αντιστασιακή δράση 
στη δικτατορία των συνταγ-
ματαρχών.

06: Ζαν-Πολ ΜΠΕΛΜΟ-
ΝΤΟ, 88 ετών, ιερό τέρας 
του γαλλικού κινηματογρά-
φου.

11: Αμπιμαέλ ΓΚΟΥ-
ΣΜΑΝ, 86 ετών, ιστορικός 
ηγέτης της μαοϊκής ανταρ-
τικής οργάνωσης Φωτεινό 
Μονοπάτι, έσπειρε τον τρόμο 
επί πολλά χρόνια στο Περού, 
όπου απέκτησε το προσωνύ-
μιο «Πολ Ποτ των Άνδεων», 
λόγω των ωμοτήτων που 
διέπραττε το κίνημά του..

17: Αμπντελαζίζ ΜΠΟΥ-
ΤΕΦΛΙΚΑ, 84 ετών, πρώ-
ην πρόεδρος της Αλγερίας 
(1999-2019)
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
18: Κόλιν ΠΑΟΥΕΛ, 84 
ετών, πρώτος Αφροαμερικα-
νός στη θέση του αρχηγού 
του γενικού επιτελείου των 
ενόπλων δυνάμεων υπό τον 
Τζορτζ Μπους, πεθανε λόγω 
επιπλοκών της Covid.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
11: Φρεντερίκ ΝΤΕ 
ΚΛΕΡΚ, 85 ετών, τελευ-
ταίος λευκός πρόεδρος της 
Νότιας Αφρικής, ο οποίος δι-
απραγματεύτηκε την ειρηνική 
μεταβίβαση της εξουσίας σε 
μια κυβέρνηση μαύρων υπό 
τον Νέλσον Μαντέλα, με τον 
οποίο μοιράστηκε το Νόμπελ 
Ειρήνης.

13: Γουίλμπουρ ΣΜΙΘ, 
88 ετών, Νοτιοαφρικανός 
συγγραφέας μυθιστορημάτων 
περιπέτειας που μεταφρά-
στηκαν σε όλο τον κόσμο.

28: Βίρτζιλ ΑΜΠΛΟΧ, 
41 ετών, σχεδιαστής μόδας, 
ιδρυτής και διευθύνων σύμ-
βουλος του οίκου Off-White 
και καλλιτεχνικός διευθυντής 
της ανδρικής συλλογής της 
Louis Vuitton.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
11: Αν ΡΑΪΣ, 80 ετών, 
Αμερικανίδα συγγραφέας, η 
οποία έχει γράψει μυθιστορή-
ματα φαντασίας και βρυκολά-
κων , μεταξύ των οποίων το 
«Συνέντευξη με έναν βρυκό-
λακα».

26: Ντέσμοντ ΤΟΥΤΟΥ, 
90 ετών, Νοτιοαφρικανός 
αγγλικανός αρχιεπίσκοπος, 
νομπελίστας Ειρήνης και 
ήρωας του αγώνα κατά του 
απαρτχάιντ.

26: Έντουαρντ Ο. ΓΟΥΙΛ-
ΣΟΝ, 92 ετών, βιολόγος, 
φυσιοδίφης και συγγραφέας, 
ο επονομαζόμενος «σύγχρο-
νος Δαρβίνος».

28: Σαμπίνε ΒΑΪΣ, 97 
ετών, Γαλλοελβετίδα φωτο-
γράφος, μεγάλη εκπρόσωπος 
της γαλλικής ουμανιστικής 
σχολής.

28: Χάρι ΡΙΝΤ, 82, πρώην 
επικεφαλής της πλειοψηφί-
ας των Δημοκρατικών στη 
Γερουσία των ΗΠΑ, που συνέ-
βαλε σημαντικά το 2010 να 
εξασφαλιστεί η ψήφιση από 
το Κογκρέσο του νόμου για 
την ασφάλιση υγείας και την 
περίθαλψη που είναι γνωστός 
με την ονομασία Obamacare 
στις ΗΠΑ.
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Τα κύρια γεγονότα 
της χρονιάς στον κόσμο

Πανδημία της COVID-19, εισβολή στο 
Καπιτώλιο από υποστηρικτές του 

απερχόμενου τότε προέδρου των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ, επάνοδος των Ταλι-
μπάν στην εξουσία και εσπευσμένη 
αποχώρηση των Αμερικανών από το 

Αφγανιστάν, όλο και πιο ανησυχητικές 
εκθέσεις για τις κλιματικές αλλαγές. 
Ακολουθούν τα κύρια γεγονότα του 

2021 στον κόσμο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ 2021
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Η COVID-19 είναι ακόμα 
εδώ, αγώνας δρόμου 
για τον εμβολιασμό
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ που γέννησε η ανάπτυξη εμβολίων κατά της 
COVID-19, η πανδημία προκάλεσε περισσότερους θανάτους παγκο-
σμίως το 2021 (3,3 εκατομμύρια στα τέλη Νοεμβρίου), ανεβάζοντας 
τον συνολικό επίσημο αριθμό των νεκρών -ο οποίος είναι σε μεγάλο 
βαθμό υποτιμημένος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ)- σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια, κυρίως λόγω του πιο 
μεταδοτικού παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα του νέου κορονοϊού. 
Παρά την αποστολή εμπειρογνωμόνων από τον ΠΟΥ στην Κίνα, η 
προέλευση του νέου κορονοϊού εξακολουθεί να μην έχει εξιχνια-
στεί.
Τα περίπου είκοσι εμβόλια που έλαβαν έγκριση από τους μεν ή τους 
δε σε όλον τον κόσμο επέτρεψαν να χορηγηθούν περισσότερες από 
7,8 δισεκατομμύρια δόσεις, με καταφανείς ανισότητες στην πρό-
σβαση μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών, και όχι χωρίς αντίσταση 
από τους αντιεμβολιαστές.
Ο κόσμος γνώρισε εκ νέου καραντίνες και νέα λοκντάουν, ιδιαιτέ-
ρως μακρά στις κύριες πόλεις της Αυστραλίας.
Τα σύνορα ξανάνοιξαν εν μέρει. Τον Ιούλιο μπόρεσαν να διεξαχθούν 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, με έναν χρόνο καθυστέρηση και 
σχεδόν κεκλεισμένων των θυρών.
Από το φθινόπωρο, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια αναζωπύρωση της 
πανδημίας, που προκαλεί νέους περιορισμούς και αμφισβητήσεις. 
Επιτυχημένες κλινικές δοκιμές φαρμάκων κατά της COVID-19 
γέννησαν νέες ελπίδες, οι οποίες επισκιάστηκαν ωστόσο από την 
εμφάνιση του νέου παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του νέου 
κορονοϊού, το οποίο εντοπίστηκε αρχικά στη Νότια Αφρική και το 
οποίο φέρει πολλές μεταλλάξεις και είναι ενδεχομένως πολύ μετα-
δοτικό.

Σκηνές χάους στο Καπιτώλιο
ΣΤΙΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2021, εκατοντάδες υποστηρικτές του απερχό-
μενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εισβάλλουν στην έδρα του αμερικανι-
κού Κογκρέσου, θέλοντας να εμποδίσουν τα μέλη του να επικυρώσουν 
τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 
Νοεμβρίου. Οι σκηνές χάους που ακολουθούν προκαλούν αναστάτωση σε 
όλον τον κόσμο.
Πέντε άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την 
επίθεση, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός και μια διαδηλώτρια, η 
οποία σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικού της φρουράς του Καπιτωλί-
ου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξορίζεται από το Twitter, το Facebook και το YouTube, 
τα οποία τον κατηγορούν ότι χρησιμοποίησε τις πλατφόρμες τους για να 
υποκινήσει τους υποστηρικτές του στη βία πριν από την επίθεση.
Στις 20 Ιανουαρίου, ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται, με τον προκάτοχό του να 
μην είναι παρών στην τελετή ορκωμοσίας, καθώς αρνείται να αποδεχθεί 
την ήττα του.
Κατηγορούμενος από την Βουλή των Αντιπροσώπων για «υποκίνηση σε 
ανταρσία» στην επίθεση στο Καπιτώλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ αθωώνεται από 
τη Γερουσία τον Φεβρουάριο έπειτα από μια δεύτερη διαδικασία παρα-
πομπής του.

GABRIELLA CLARE MARINO/UNSPLASH
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GABRIELLA CLARE MARINO/UNSPLASH

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΤΗΝ 1Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στη 
Μιανμάρ, ο στρατός συλλαμβάνει 
την επικεφαλής της πολιτικής 
κυβέρνησης Αούνγκ Σαν Σου Τσι, 
η οποία τίθεται σε κατ’ οίκον πε-
ριορισμό, δίνοντας τέλος σε μια 
δημοκρατική παρένθεση δέκα 
ετών έπειτα από σχεδόν μισό 
αιώνα στρατιωτικού καθεστώτος.
Το πραξικόπημα αυτό προκαλεί 
διαδηλώσεις που καταστέλλο-
νται βίαια: περισσότεροι από 
1.100 πολίτες χάνουν τη ζωή 
τους και χιλιάδες αντιφρονού-
ντες φυλακίζονται.
Η Αούνγκ Σαν Σου Τσι αποτελεί 
αντικείμενο πολλών διώξεων και 
κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 
δεκαετίες στη φυλακή.
Στο Τσαντ, ο στρατηγός Μαχάματ 
Ντεμπί ανακηρύσσεται από τον 
στρατό αρχηγός του κράτους 
στις 20 Απριλίου, την επομένη 
του θανάτου του πατέρα του, 
στρατάρχη Ιντρίς Ντεμπί Ίτνο, ο 
οποίος υπέκυψε στα τραύματα 
που είχε υποστεί στη μάχη έπει-
τα από 30 χρόνια στην εξουσία.
Στο Μαλί γίνεται στις 24 Μαΐου 
δεύτερο στρατιωτικό πραξικόπη-
μα σε 10 μήνες, καθιερώνοντας 
τον συνταγματάρχη Ασιμί Γκοϊτά 
ως μεταβατικό πρόεδρο.
Στην Τυνησία, έπειτα από μήνες 
πολιτικού αδιεξόδου, ο πρόε-
δρος Καΐς Σάγεντ αναλαμβά-
νει πλήρη καθήκοντα στις 25 
Ιουλίου.
Στη Γουινέα, ο πρόεδρος Αλφά 
Κοντέ ανατρέπεται στις 5 
Σεπτεμβρίου από στρατιωτικό 
πραξικόπημα.
Στο Σουδάν, μια συμφωνία 
επαναφέρει στις 21 Νοεμβρίου 
στον πρωθυπουργικό θώκο τον 
πολιτικό Αμπντάλα Χάμντοκ, ενι-
σχύοντας παράλληλα τον έλεγχο 
του στρατού μετά το στρατιωτικό 
πραξικόπημα της 25ης Οκτω-
βρίου. Οι διαδηλώσεις κατά του 
στρατού συνεχίζονται καθώς η 
χώρα είχε ξεκινήσει μετάβαση 
προς μια πολιτική εξουσία μετά 
την ανατροπή του δικτάτορα 
Όμαρ Αλ Μπασίρ το 2019. Σε 
δεκάδες ανέρχονται οι νεκροί 
από την καταστολή των διαδη-
λώσεων.

Αυξημένη καταστολή στη Ρωσία
ΣΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ο αντιπολιτευόμενος και ακτιβιστής 
κατά της διαφθοράς Αλεξέι Ναβάλνι συλλαμβάνεται κατά 
την επιστροφή του στη Ρωσία μετά την ανάρρωσή του για 
πέντε μήνες στη Γερμανία έπειτα από τη δηλητηρίασή 
του, για την οποία κατηγορεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ 
Πούτιν και τις μυστικές του υπηρεσίες.
Τον Φεβρουάριο, ο Αλεξέι Ναβάλνι, που αποτελεί στόχο 

πολλών δικαστικών διαδικασιών, καταδικάζεται σε φυλά-
κιση δυόμισι ετών για υπόθεση απάτης που χρονολογείται 
από το 2014, για την οποία ο ίδιος καταγγέλλει ότι είναι 
πολιτικά υποκινούμενη. Οι οργανώσεις του, οι οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί «εξτρεμιστικές» από την δικαιοσύνη, 
εντάσσονται τον Αύγουστο στον κατάλογο των οργανώσεων 
που απαγορεύονται στην Ρωσία.

ΣΤΙΣ 3 ΜΑΪΟΥ, συγκρούσεις ξεσπούν στην 
κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, στο 
περιθώριο διαδήλωσης υποστήριξης των 
οικογενειών Παλαιστινίων που απειλούνταν 
με έξωση προς όφελος ισραηλινών εποί-
κων. Στη συνέχεια ξεσπούν συγκρούσεις 
ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και ισραηλινές 
δυνάμεις στην Πλατεία των Τεμενών, όπως 
και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Η Χαμάς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία 
στην Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύει από 
τις 10 Μαΐου ρουκέτες προς το Ισραήλ, το 
οποίο απαντά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει 
πόλεμος 11 ημερών ανάμεσα στα δύο στρα-
τόπεδα. Σε 260 ανέρχονται οι Παλαιστίνιοι 
που χάνουν τη ζωή τους στην Λωρίδα της 
Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στο 
Ισραήλ οι νεκροί από τις ρουκέτες που 
ρίφθηκαν είναι 13, σύμφωνα με τον στρατό.
Στις 13 Ιουνίου, το Ισραήλ αποκτά νέα 
κυβέρνηση, υπό τον επικεφαλής της εθνι-
κιστικής δεξιάς Ναφτάλι Μπένετ, σύμμαχο 
του κεντρώου Γιαΐρ Λαπίντ στο πλαίσιο ενός 
συνασπισμού που δίνει τέλος σε 12 χρόνια 
διακυβέρνησης της χώρας από τον Μπενια-
μίν Νετανιάχου.

Πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ



Η ΕΥΡΏΠΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΗ ΜΕ 
ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ, η οποία εγκατέλει-
ψε την 1η Ιανουαρίου την ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά, αντιμετωπίζει 
έλλειψη εργατικού δυναμικού, 
κυρίως στον τομέα των οδικών 
μεταφορών, η οποία επιδεινώνε-
ται από τον Ιούνιο, προκαλώντας 
ελλείψεις στα σουπερμάρκετ, τις 
παμπ ή τη διανομή καυσίμων. Το 
Brexit δημιουργεί επίσης εντά-
σεις στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως 
και μεταξύ της Βρετανίας και 
των γειτόνων της, ιδιαίτερα τη 
Γαλλία, στο ζήτημα της αλιείας ή 
αυτό των μεταναστών.
Στη Γερμανία, η καγκελάριος 
Άγγελα Μέρκελ αποχωρεί έπειτα 
από 16 χρόνια στην εξουσία. Η 
αποχώρησή της προκαλεί φόβο 
κενού στους κόλπους της ΕΕ. 
Ο Όλαφ Σολτς, επικεφαλής της 
εκλογικής λίστας των Σοσιαλδη-
μοκρατών, συνασπίζεται με τους 
Πράσινους και τους Ελεύθερους 
Δημοκράτες και την διαδέχεται 
πριν από τα Χριστούγεννα.
Τον Οκτώβριο, το Συνταγματι-
κό Δικαστήριο της Πολωνίας 
κηρύσσει ορισμένα άρθρα 
ευρωπαϊκών συνθηκών ασύμ-
βατα με το εθνικό Σύνταγμα και 
τον Νοέμβριο το Συνταγματικό 
Δικαστήριο κρίνει ότι η Ευρω-
παϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου είναι εν μέρει 
ασύμβατη με το Σύνταγμα της 
χώρας.
Οι Ευρωπαίοι το εκλαμβάνουν 
ως μια άνευ προηγουμένου επί-
θεση στην υπεροχή του δικαίου 
της ΕΕ.

ΔΙΑΡΚΗΣ υπερθέρμανση του πλανή-
τη άνω του επιθυμητού ορίου του 1,5 
βαθμού Κελσίου, το οποίο έχει οριστεί 
από την συμφωνία του Παρισιού για 
το Κλίμα, θα είχε «μη αναστρέψιμες 
επιπτώσεις στα ανθρώπινα και οικο-
λογικά συστήματα», προειδοποιούν 
σε προσχέδιο έκθεσής τους ειδικοί 
του ΟΗΕ για το κλίμα, αντίγραφο της 
οποίας εξασφάλισε τον Ιούνιο το AFP.
Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα πολ-
λαπλασιάζονται: τέλη Ιουνίου, «θόλος 
ζέστης» προκαλεί δεκάδες θανάτους 

στον Καναδά (έως 49,6 βαθμοί Κελσί-
ου) και στην αμερικανική Δύση.
Η Γερμανία και το Βέλγιο πλήττο-
νται από καταστροφικές πλημμύρες 
(περισσότεροι από 200 νεκροί, ζημιές 
δισεκατομμυρίων ευρώ) τον Ιούλιο, 
τον πιο ζεστό μήνα που καταγράφηκε 
ποτέ στη Γη, σύμφωνα με αμερικανική 
επιστημονική υπηρεσία.
Τον Αύγουστο, θερμοκρασίες ρεκόρ 
τροφοδοτούν τις πυρκαγιές στην 
Τουρκία, την Ελλάδα, την Ισπανία και 
την Αλγερία. Η Καλιφόρνια αντιμετωπί-

ζει επίσης τεράστια δασική πυρκαγιά.
Η Μαδαγασκάρη γνωρίζει για πρώτη 
φορά πείνα που οφείλεται, σύμφωνα 
με τον ΟΗΕ, στις κλιματικές αλλαγές.
Τον Νοέμβριο η διεθνής διάσκεψη 
του ΟΗΕ για το κλίμα COP26 υιοθε-
τεί συμφωνία για να επιταχύνει τον 
αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. 
Ώστόσο το «Σύμφωνο της Γλασκώβης» 
δεν εξασφαλίζει τον σεβασμό των 
στόχων της συμφωνίας του Παρισιού 
και δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα 
για βοήθεια των φτωχών χωρών.

Ακραία κλιματικά φαινόμενα
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Νίκη-αστραπή των Ταλιμπάν

ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, οι Ταλιμπάν εισβάλλουν 
στην Καμπούλ χωρίς να αντιμετωπίσουν αντίστα-
ση, έπειτα από μια επίθεση-αστραπή που ξεκί-
νησαν τον Μάιο επωφελούμενοι από την έναρξη 
της αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων και 
αυτών του ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν, είκοσι χρόνια 
μετά την εκδίωξή τους από την εξουσία από διε-
θνή συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ.
Γιγαντιαία αερογέφυρα δημιουργείται εκτάκτως στην 
Καμπούλ για να απομακρυνθούν χιλιάδες Αμερικανοί 
και Αφγανοί που είχαν συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.
Στις 31, την επομένη της αποχώρησης των 
τελευταίων Αμερικανών στρατιωτών, ο Αμερικα-
νός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπερασπίζεται την 

απόφασή του να τερματίσει τον πιο μακροχρόνιο 
πόλεμο των ΗΠΑ, παρά την έντονη κριτική για τις 
επιχειρήσεις απομάκρυνσης.
Η χώρα, η οποία δεινοπαθεί, αντιμετωπίζει κρίση 
ασφάλειας εξαιτίας της δραστηριότητας τζιχαντι-
στικών οργανώσεων, ιδιαίτερα αιματηρές επιθέ-
σεις από το Ισλαμικό Κράτος - Χορασάν (EI-K).
Αντιμέτωπη με το φάσμα μιας ανθρωπιστικής 
τραγωδίας, η διεθνής κοινότητα διερωτάται για 
τη θέση που πρέπει να υιοθετήσει απέναντι στην 
κυβέρνηση των Ταλιμπάν, πόσο μάλλον που αυτοί 
δεν έχουν δεσμευτεί, κυρίως όσον αφορά τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και των 
μειονοτήτων.

ΣΚΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ

ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, η Χεζμπολάχ κατε-
βάζει τους υποστηρικτές της και αυτούς 
του συμμαχικού της κινήματος Αμάλ 
στους δρόμους της λιβανικής πρωτεύου-
σας για να αξιώσουν την αντικατάσταση 
του δικαστή που έχει επιφορτιστεί με 
την έρευνα για την έκρηξη στο λιμάνι 
της Βηρυτού το 2020 (περισσότεροι από 
210 νεκροί), ο οποίος θέλει να ανακρίνει 
υψηλόβαθμους αξιωματούχους.
Οι διαδηλωτές δέχονται πυρά, τα οποία 
πυροδοτούν βίαια επεισόδια στα οποία 
χάνουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, στην 
πλειονότητά τους μέλη των δύο σιιτικών 
οργανώσεων, και αναβιώνουν το φάσμα 
του εμφυλίου πολέμου (1975-1990). 
Η Χεζμπολάχ και το Αμάλ επιρρίπτουν 
την ευθύνη σε ελεύθερους σκοπευτές 
του χριστιανικού κόμματος των Λιβανι-
κών Δυνάμεων, το οποίο διαψεύδει τις 
κατηγορίες.
Τα βίαια αυτά επεισόδια έρχονται να προ-
στεθούν στην σοβαρή πολιτική, οικονο-
μική και κοινωνική κρίση στην οποία έχει 
βυθιστεί ο Λίβανος, όπου η πολιτική τάξη 
κατηγορείται για διαφθορά και ανικανό-
τητα.
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Μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ, χιλιάδες μετανάστες, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, κατασκη-
νώνουν υπό χαμηλές θερμοκρασίες κατά μήκος των πολωνικών συνόρων, στην 
πλευρά της Λευκορωσίας, με την ελπίδα να εισέλθουν στην ΕΕ.
Η Δύση κατηγορεί το Μινσκ ότι ενορχηστρώνει από το καλοκαίρι αυτήν την 
συρροή σε απάντηση στις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Λευκορωσία 

μετά την καταστολή το 2020 ιστορικού κινήματος της αντιπολίτευσης. Η Λευ-
κορωσία και η Ρωσία, οι οποίες αρνούνται ότι αποτελούν την πηγή της κρίσης, 
επικρίνουν την ΕΕ που δεν δέχθηκε τους πληθυσμούς αυτούς.
Τουλάχιστον 12 μετανάστες χάνουν τη ζωή τους στις δύο πλευρές των συνό-
ρων, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις.

ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής για 
τον διαστημικό τουρισμό.
Τον Ιούλιο, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον ταξιδεύει στο διά-
στημα με όχημα της δικής του εταιρείας, της Virgin 
Galactic, στη συνέχεια ο Τζεφ Μπέζος συμμετέχει στην 
πρώτη επανδρωμένη πτήση της εταιρείας του Blue 
Origin, η οποία μεταφέρει τον Οκτώβριο τον Ουίλιαμ 
Σάτνερ, τον κυβερνήτη Κερκ του «Star Trek».
Τον Σεπτέμβριο, οι τέσσερις πρώτοι διαστημικοί τουρί-
στες του SpaceX της εταιρείας του Ίλον Μασκ, μένουν 
τρεις ημέρες στο διάστημα, στην πρώτη αποστολή σε 
τροχιά στην ιστορία χωρίς επαγγελματία αστροναύτη.
Από πλευράς κρατών, το ρομποτικό ρόβερ 
Perseverance της αμερικανικής διαστημικής υπηρε-
σίας NASA προσεδαφίζεται στον Άρη τον Φεβρουάριο.
Τον Μάιο η Κίνα προσεδαφίζει ένα μικρό τηλεκατευ-
θυνόμενο ρομπότ στον Κόκκινο Πλανήτη. Οι Κινέζοι 
κατασκευάζουν επίσης από τον Ιούνιο τον δικό τους 
διαστημικό σταθμό.

Διάστημα, ένα νέο σύνορο για τους δισεκατομμυριούχους
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