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Παραμονή στα έκτακτα 
περιστατικά…
Η ΝΕΑ ΕΚΡΗΞΗ της πανδημίας, συν τα ημίμετρα, 
ειδικά σε ό,τι αφορά την πρόληψη-διάγνωση, έχουν 
φέρει πολύ κόσμο και στα Ιωάννινα, να περιμένει 
για PCR τεστ στα έκτακτα του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου.
https://typos-i.gr/article/paramonh-sta-ektakta-
peristatika

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Σύλληψη 
για ανθρωποκτονία, 
στα Ιωάννινα
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς στα 
Ιωάννινα μια γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι σκό-
τωσε τον άνδρα με τον οποίο συζούσε.
https://typos-i.gr/article/syllhpsh-gia-
an8rwpoktonia-sta-iwannina

11 φωτογραφίες, 11 γεγονότα
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ξεπερνά εκ των πραγμάτων όλα τα γεγονότα του 2021. 
Παρόλα αυτά, παράπλευρα μεγάλα ή μικρά γεγονότα καθορίζουν την 
ταυτότητα αυτής της πόλης, που παραμένει μικρή, παρά τις (πολιτι-
κές) προσδοκίες που καλλιεργούνται ότι τα Ιωάννινα θα γίνουν κά-
ποια μέρα, κάποια στιγμή, το κέντρο των Βαλκανίων. Κάποια βήματα 
γίνονται, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς.
https://typos-i.gr/article/11-1-fwtografies-11-gegonota

2.300 άνθρωποι μείον 
στην Ήπειρο, 
-1.000 στα Ιωάννινα
ΣΥΜΦΩΝΑ με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.), την 1η Ιανουαρίου 2021 και τις εκτιμήσεις 
των μεταναστευτικών ροών έτους 2020, ο πληθυ-
σμός της Ελλάδας ήταν 10.678.632 άτομα (5.196.048 
άνδρες και 5.482.584 γυναίκες), μειωμένος κατά 
0,37% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης 
Ιανουαρίου 2020 που ήταν 10.718.565 άτομα..
https://typos-i.gr/article/2300-an8rwpoi-meion-
sthn-hpeiro-1000-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 ]

Όλο και περισσότερες εταιρίες πά-
σης φύσης, αλλά κυρίως εκείνες 
που αναγκαστικά έχουν μεγαλύ-
τερη αλληλεπίδραση με το κοινό 

(π.χ. τράπεζες, κινητή τηλεφωνία), κάνουν 
την επαφή τους με τον κόσμο εύκολη μόνο… 
στις διαφημίσεις.
Παρότι πλέον η παραδοσιακή, δια ζώσης 
εξυπηρέτηση υποκαθίσταται από εξ αποστά-
σεως μοντέλα (τηλέφωνο, ίντερνετ) ή και 
περιορίζεται λόγω πανδημίας, οι εταιρίες και 
επιχειρήσεις συχνά αδυνατούν να εξυπηρε-
τήσουν επαρκώς και η ευθύνη δεν είναι των 
εργαζομένων τους.
Η Alpha bank για παράδειγμα, Δευτέρα 3 
Ιανουαρίου, είχε τεράστια αναμονή στο τη-
λεφωνικό της κέντρο, το μοναδικό μέσο με 
το οποίο μπορεί να ζητήσουν πελάτες-ισσες 
εξυπηρέτηση. Παρότι απαντάει άμεσα γενικά 
σε άλλους τύπους επικοινωνίας (π.χ. twitter), 
η τράπεζα στην πράξη εμμένει σε δικά της 
πρωτόκολλα και αυξάνει τη γραφειοκρατία.
Οι δε εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και ίντερ-
νετ, που διαθέτουν συστήματα επικοινωνίας 

helpdesk σε πραγματικό χρόνο, όταν δεν 
υπάρχουν τεράστιες ουρές αναμονής, συχνά 
το πρόβλημα είναι τόσο μόνιμο που δεν το 
λύνει η επικοινωνία με διαφορετικό κάθε 
φορά υπάλληλο. 
Για παράδειγμα, η Nova διαθέτει helpdesk 
στο site της. Αν όμως έχετε πρόβλημα δια-
κοπών στη σύνδεσή σας, δεν είναι δεδομέ-
νο ότι θα καταφέρετε να επικοινωνήσετε με 
εκπρόσωπο της εταιρίας, αφού κάθε φορά 
που η σύνδεση κόβεται, μπαίνετε ξανά στην 
ουρά... Και συνήθως, θα πρέπει κάθε φορά 
να εξηγείτε από την αρχή το πρόβλημα…
Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης, οι επιχειρή-
σεις εκχωρούν την εξυπηρέτηση σε τρίτες 
εταιρίες, οι οποίες δεν φημίζονται ούτε για 
τις εργασιακές συνθήκες που προσφέρουν, 
ούτε όμως για την εξυπηρέτηση. 
Τα πράγματα περιπλέκονται από τη στιγμή 
που η ψηφιακή μετάβαση, την οποία οραμα-
τίζεται ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης, βάζει «στο παιχνίδι» της ψηφιακής 
απόδειξης ταυτοπροσωπιών κ.λπ., τα συστή-
ματα e-banking των τραπεζών. Μπορεί για 
παράδειγμα τράπεζα, να μη δεχτεί επαγγελ-
ματική ταυτότητα που ανακαλείται μόνο με 

απώλεια ιδιότητας μέλους, επειδή θεωρεί ότι 
«δεν είναι πρόσφατο έγγραφο». Και αν προ-
σπαθήσετε να βρείτε τηλεφωνική άκρη, θα 
σας πάρει ώρες…
Ενίοτε όμως ούτε οι πολυδιαφημισμένες 
εφαρμογές gov δουλεύουν τέλεια. Πιο πρό-
σφατο παράδειγμα, είναι το covid wallet, 
μια έξυπνη ιδέα που έχει ατέλειες. Ο κ. Πι-
ερρακάκης διαφήμισε τις 1.000.000 εγκατα-
στάσεις της εφαρμογής, η οποία πάντως δεν 
δουλεύει το ίδιο καλά, παντού.
Στην αρχή, δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή 
πιστοποιητικού απευθείας από το κινητό. 
Έπρεπε δηλαδή να σκαναριστεί, είτε από 
άλλο κινητή, είτε από έντυπο. Οπότε, στέλ-
νατε το πιστοποιητικό σε κάποια άλλη συ-
σκευή, κ.ο.κ.
Τώρα, στο app εφαρμόζεται πιλοτικά η «ψη-
φιακή ταυτότητα». Σε κάποιες περιπτώσεις 
το έγγραφο πρέπει να καταχωρείται κάθε 
φορά που ανοίγει η εφαρμογή, με διαδικασία 
που περιλαμβάνει εισαγωγή κωδικών taxis, 
επιβεβαιώσεις μέσω προωθημένων μηνυμά-
των κ.λπ. Σε άλλες περιπτώσεις, 
όταν επιχειρείται η εισαγωγή 
μέσω τραπε-
ζών και της 
υπηρεσίας Know 
Your Customer, 
οι τράπεζες 
«κολλάνε» σε 
γραφειοκρα-
τίες (όπως η 
προαναφερ-
θείσα με τα επαγ-
γελματικά έγγραφα) κ α ι 
δημιουργείται ένας ατέρμονας κύκλος. 
Και στη γενική διοίκηση ωστόσο, τα πράγ-
ματα δεν είναι πάντα δεδομένα. Για παρά-
δειγμα, μην είστε σίγουροι-ες ότι όλοι οι φο-
ρείς διοίκησης (ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) 
θα δεχτούν μια ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση 
και δεν θα σας ζητήσουν και έγγραφη…  
Ο δρόμος προς την «ψηφιακή ολοκλήρωση» 
είναι ακόμα πολύ μακρύς. Μπορεί η γραφει-
οκρατία να έχει υποχωρήσει κάπως, αλλά 
όχι τόσο όσο διαφημίζεται (και από τον ίδιο 
τον κ. Πιερρακάκη). 
Επίσης, στη θέση της έχει δημιουργηθεί ήδη 
ένα ιδιότυπο «ψηφιοκρατικό» κομμάτι, με 
διαδικασίες που δεν είναι οικίες σε αρκε-
τούς πολίτες, έστω και αν είναι αναγκαίες 
για λόγους ασφαλείας.  Επίσης, κοστίζουν σε 
χρόνο και καμιά φορά, σε χρήμα, καθώς οι 
αναμονές σε τηλεφωνικά κέντρα δεν είναι 
δωρεάν…

Πώς η εξυπηρέτηση 
γίνεται ταλαιπωρία

Ο δρόμος προς την 
«ψηφιακή ολοκλή-
ρωση» είναι ακόμα 
πολύ μακρύς. Μπο-
ρεί η γραφειοκρατία 
να έχει υποχωρήσει 
κάπως, αλλά όχι 
τόσο όσο διαφημίζε-
ται (και από τον ίδιο 
τον κ. Πιερρακάκη). 
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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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«Όμικρον»: Τσουνάμι ή κυματάκι 
για την παγκόσμια οικονομία;

Τι να περιμένουμε μετά το οικονομικό τσουνάμι 
των αρχών του 2020 που προκάλεσε η εμφάνιση 
της Covid-19 και το κενό αέρα του πρώτου εξαμή-
νου του 2021; Η αναζωπύρωση των κρουσμάτων 
της παραλλαγής Όμικρον ανησυχεί, ακόμη και αν 
οι παγκόσμιες οικονομίες συνήθισαν να ζουν με την 
πανδημία.
Οι διαστάσεις των οικονομικών επιπτώσεων που 
προκαλεί η παραλλαγή Όμικρον είναι αβέβαιες, 
αλλά η ανάπτυξη μπορεί να υπονομευθεί όσο οι 
υγειονομικοί περιορισμοί και η μεταδοτικότητα της 
Όμικρον διαταράσσουν την λειτουργία των επιχει-
ρήσεων.
Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα είχε προειδοποιήσει ήδη 
από τις αρχές του Δεκεμβρίου για την πιθανότητα 
αναθεώρησης προς τα κάτω των προβλέψεων για 
την παγκόσμια ανάπτυξη, που σήμερα είναι 5,9% 
για το 2021 και 4,9% για το 2022. Η αναθεώρηση 
αυτή μπορεί να γίνει μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, «η Όμικρον έχει ήδη συ-
νέπειες», διαπιστώνει ο επικεφαλής οικονομολό-
γος του Moody's Mark Zandi, ο οποίος προβλέπει 
ανάπτυξη 2,2% κατά το πρώτο τρίμηνο στην πρώτη 
οικονομία του κόσμου, έναντι 5,2% πριν η Όμικρον 
έλθει στο προσκήνιο. Η διαταραχή αναμένεται, 
ωστόσο, να αμβλυνθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο.
Για την ευρωζώνη, ο Andrew Kenningham, επικε-

φαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στο ερευνη-
τικό κέντρο Capital Economics, θεωρεί ότι περιορι-
σμοί όπως το ολλανδικό και το αυστριακό lockdown 
θα προκαλέσουν επιβράδυνση κατά το πρώτο τρί-
μηνο και στη συνέχεια ανάκαμψη, κυρίως αν η κο-
ρύφωση της επιδημίας σημειωθεί τον Ιανουάριο.
«Κάθε κύμα προκαλεί λιγότερες ζημίες στο σύστημα 
της υγείας και της οικονομίας σε σχέση με το προη-
γούμενο», συνοψίζει ο Mark Zandi.
Η αβεβαιότητα είναι μεγαλύτερη για τις αναδυό-
μενες οικονομίες, λόγω των χαμηλών ποσοστών 
εμβολιασμού, και την Κίνα, η οποία εφαρμόζει δρα-
κόντεια τοπικά lockdowvn στο όνομα της στρατηγι-
κής της «μηδέν Covid».
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΕΟΝ 
ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ;
 
Χιλιάδες ματαιώσεις πτήσεων κατά την 
διάρκεια των γιορτών, κρουαζιέρες που 
διακόπτονται ή ακυρώνονται, χαμηλά 
επίπεδα ξενοδοχειακών κρατήσεων: η 
Όμικρον διαταράσσει την ανάκαμψη του 
τουριστικού τομέα που έχει πληγεί βαριά 
από τα προηγούμενα επιδημικά κύματα.
Οι ειδικοί του τομέα της ψυχαγωγίας φο-
βούνται επίσης ότι η εκτίναξη των κρου-
σμάτων θα φρενάρει την όρεξη επιστρο-
φής των πελατών στα καζίνο, τα σινεμά 
και τα θέατρα.
Στα διεθνή χρηματιστήρια, οι τομείς αυτοί 
εμφανίζονταν δυναμικοί εδώ και κάποιες 
εβδομάδες. «Η αγορά μοιάζει να οραματί-
ζεται την εποχή μετά την Όμικρον», εξη-
γεί ο Alexandre Baradez, αναλυτής στην 
επενδυτική εταιρεία IG France.
Από τις 20 Δεκεμβρίου, η μετοχή της εται-
ρείας κρουαζιέρας Carnival έκανε άλμα 
κοντά στο 20%, η μετοχή της Air France 
15% και της Caterpillar σχεδόν 25%. Οι 
χρηματιστηριακές αξίες αυτές εξαρτώ-
νται σε μεγάλο βαθμό από την συγκυρία 
και επωφελούνται από τη ελπίδα επικεί-
μενης εξομάλυνσης της οικονομικής δρα-
στηριότητας.
 
Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 
ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙ;
 
Πριν από τη Όμικρον, ο πληθωρισμός στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στην ευρωζώνη 
βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο εδώ 
και δεκαετίες. Ο ρυθμός του μπορεί να 
επιταχυνθεί περαιτέρω.
«Οι άνθρωποι που μένουν στα σπίτια τους 
εξαιτίας τις Όμικρον έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες να ξοδέψουν τα χρήματά 
τους για καταναλωτικά αγαθά παρά για 
υπηρεσίες όπως η εστίαση και η ψυχα-
γωγία», τονίζει ο Jack Kleinhenz, επικε-
φαλής οικονομολόγος της Αμερικανικής 
Εμπορικής Ομοσπονδίας (NRF).
Οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες 
βρίσκονταν ήδη σε υπερθέρμανση, γεγο-
νός που οδηγεί σε ελλείψεις υλικών και 
πρώτων υλών. Μία άνοδος της ζήτησης 
που θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέ-
ρω αύξηση τιμών.
Αυτό είναι το σενάριο που ανησυχεί την 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FeD), 
που προσανατολίζεται στην επίσπευση 
της αύξησης των επιτοκίων, σύμφωνα με 
τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης.
Σε άλλες περιοχές του κόσμου, τα βραζι-
λιάνικα και νιγηριανά νοικοκυριά βλέπουν 
την αγοραστική τους δύναμη να υπονο-
μεύεται από διψήφιο πληθωρισμό και η 
βρετανική οικονομία βρίσκεται στο χείλος 
της συρρίκνωσης, σύμφωνα με τα Βρετα-
νικά Εμπορικά Επιμελητήρια ((BCC).

ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Ο πλανήτης έμαθε να ζει με την Covid-19
ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ προγράμματα οικονομικής βοήθειας στις 
επιχειρήσεις την άνοιξη του 2020, που εκτόξευσαν στα 
226.000 δισεκατομμύρια δολάρια το παγκόσμιο χρέος 
τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με το ΔΝΤ, μοιάζουν πλέ-
ον παλιά ιστορία.
«Η προσφυγή σε σχήματα όπως η αναστολή σύμβασης 
εργασίας είχε νόημα την στιγμή της απόλυτης αβεβαιό-
τητας, όταν η βιομηχανία βρισκόταν σε διακοπή λειτουρ-
γίας», υπενθυμίζει ο Niclas Poitiers, ερευνητής του ινστι-
τούτου Bruegel, αναφερόμενος στα πρώτα lockdown.
Όμως, ο πλανήτης έμαθε να ζει με την Covid-19 και «πλέ-

ον μιλάμε για την εφαρμογή περισσότερο δομημένων 
προγραμμάτων βοήθειας όπως το Build Back Better (που 
προβλέπει την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντι-
κών μεταρρυθμίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες) ή το Next 
Generation EU, το πρόγραμμα οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προγράμματα περισσότερο στοχευμένης βοήθειας πα-
ραμένουν ωστόσο αναγκαία για τους τομείς που έχουν 
πληγεί περισσότερο, όπως τα γαλλικά και βρετανικά προ-
γράμματα που απευθύνονται στον τομέα του τουρισμού, 
της εστίασης και της φιλοξενίας.

Οι διαστάσεις των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η 
παραλλαγή Όμικρον είναι αβέβαιες, αλλά η ανάπτυξη μπορεί να 
υπονομευθεί όσο οι υγειονομικοί περιορισμοί και η μεταδοτικότη-
τα της Όμικρον διαταράσσουν την λειτουργία των επιχειρήσεων.
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Επίθεση στο Καπιτώλιο: 
Έναν χρόνο αργότερα

«Δεν θα αφήσω κανέναν να 
βάλει το μαχαίρι στον λαι-
μό της δημοκρατίας» των 
ΗΠΑ: ο Τζο Μπάιντεν εκ-

φώνησε χθες Πέμπτη 25λεπτη ομιλία με 
βαρύ περιεχόμενο σε τόνο άνευ προηγου-
μένου, προσάπτοντας ευθύνες προσω-
πικά στον προκάτοχό του, τον Ντόναλντ 
Τραμπ, για την επίθεση στο Καπιτώλιο 
πριν από έναν χρόνο.
Τον κατηγόρησε πως «αποπειράθηκε να 
εμποδίσει την ειρηνική μεταβίβαση της 
εξουσίας» υποκινώντας την «ένοπλη εξέ-
γερση» για την αποτροπή της επικύρω-
σης του αποτελέσματος των εκλογών του 
2020 από το αμερικανικό Κογκρέσο.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος 

αντέδρασε όχι με μία, ούτε με δύο, αλλά 
με τρεις ανακοινώσεις, σε ύφος οργίλο, 
πιστοποιώντας-αν είχε κανείς αμφιβολία- 
ότι οι επετειακές εκδηλώσεις κάθε άλλο 
παρά συμφιλίωσαν τους Αμερικανούς, 
απεναντίας όξυναν την πολιτική αντιπα-
ράθεση.
Ο Τζο Μπάιντεν «χρησιμοποίησε το όνομά 
μου για να προσπαθήσει να διχάσει ακό-
μα πιο πολύ την Αμερική», υποστήριξε ο 
Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό το πολιτικό θέα-
τρο έχει μοναδικό σκοπό να εκτρέψει την 
προσοχή από το γεγονός ότι ο Μπάιντεν 
απέτυχε εντελώς και απόλυτα».
Στην πραγματικότητα, ο Δημοκρατικός 
πρόεδρος δεν πρόφερε ούτε μια φορά το 
όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, προτιμώντας 

να αναφέρεται σ’ αυτόν με τους όρους «ο 
πρώην πρόεδρος» και «ο ηττηθείς πρώ-
ην πρόεδρος», έχοντας ασφαλώς συναί-
σθηση του γεγονότος πως οι διατυπώσεις 
αυτές θα έκαναν έξαλλο τον δισεκατομ-
μυριούχο.
Ο κ. Μπάιντεν άφησε κατά μέρος τη συ-
νηθισμένη του προσήνεια, εκφράστηκε 
σε τόνο πολύ σκληρό στην ομιλία του στο 
«hall of statues» του Κογκρέσου – εκεί 
όπου, την 6η Ιανουαρίου 2021, παρέλαυ-
ναν οπαδοί του προκατόχου του.
Ο 79χρονος Δημοκρατικός στην ολομέτω-
πη επίθεσή του στον πρώην πρόεδρο του 
πρόσαψε πως «δημιούργησε κι επεκτεί-
νει έναν ιστό ψεμάτων για τις εκλογές του 
2020», πως το έκανε επειδή «προτιμά την 

εξουσία από το να έχει αρχές», διότι «το 
τραυματισμένο του εγώ τον κόφτει περισ-
σότερο από τη δημοκρατία μας».
Από την άλλη, ο πρώην πρόεδρος επέ-
μεινε ξανά χθες ότι στις εκλογές του 2020 
του «έκλεψαν» τη νίκη, κάτι για το οποίο 
ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις.
«Μην ξεχάσετε ποτέ το έγκλημα των προ-
εδρικών εκλογών του 2020. Μην εγκα-
ταλείψετε ποτέ», παρότρυνε ο Ντόναλντ 
Τραμπ τους υποστηρικτές του.
«Θα γίνουμε ένα έθνος που θα δέχεται 
πως η πολιτική βία θα αποτελεί κανόνα;» 
διερωτήθηκε από την πλευρά του ο Τζο 
Μπάιντεν, που επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν 
εμπλακεί, εντός και εκτός των συνόρων 
τους, σε «μάχη» στην οποία αναμετρώνται 

O Τζο Μπάιντεν μιλά για μάχη ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξοργίζεται
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«η δημοκρατία» με «τον αυταρχισμό».
«Δεν την επιδίωξα αυτή τη μάχη», διαβε-
βαίωσε ο κ. Μπάιντεν, που σύμφωνα με 
πρόσφατη δημοσκόπηση μόλις το 55% 
των Αμερικανών πιστεύει πως ήταν ο 
πραγματικός νικητής των εκλογών του 
2020.
Όμως «δεν θα αφήσω κανέναν να βάλει 
το μαχαίρι στον λαιμό της δημοκρατίας» 
στην Αμερική, επέμεινε.
Στους δημοσιογράφους που τον ρώτησαν 
εάν θεωρεί πως στην πραγματικότητα βά-
θυνε τον διχασμό στις ΗΠΑ με την ομιλία 
του, ο πρόεδρος αντέτεινε «όταν θες να 
αναρρώσεις, πρέπει να αναγνωρίζεις τη 
βαρύτητα του τραύματος».

ΡΗΞΗ

Από την άποψη του τόνου τουλάχιστον, ο 
Τζο Μπάιντεν έκανε ρήξη. Από την αρχή 
της θητείας του, αγνοεί όταν δεν περιφρο-
νεί τον Ντόναλντ Τραμπ και τους οπαδούς 
του, προτιμώντας να βασιστεί στον πραγ-
ματισμό και στο φιλόδοξο πρόγραμμα οι-
κονομικών μεταρρυθμίσεων που προω-
θεί για να συμφιλιώσει τους Αμερικανούς.
Όμως να που η προεδρία του μοιάζει 
κολλημένη στη λάσπη: οι μεταρρυθμί-
σεις του εν μέρει έχουν μπλοκαριστεί στο 
Κογκρέσο, η πανδημία έχει επιστρέψει 
δριμύτερη, ο πληθωρισμός πτοεί τους 
Αμερικανούς κι ο αρχηγός του κράτους, 
με τη δημοτικότητά του στο ναδίρ, δεν 
καταφέρνει να αξιοποιήσει την οριακή 
πλειοψηφία των Δημοκρατικών και στα 
δύο σώματα του αμερικανικού κοινοβου-
λίου, ελλείψει συνοχής στις τάξεις της πα-
ράταξής του.
 
«ΠΡΟΣΩΠΟΛΑΤΡΕΙΑ»

Όσο για τη συμφιλίωση, αυτή μοιάζει να 
απομακρύνεται ολοένα περισσότερο.
Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φά-
σματος άλλωστε, η απουσία χθες σχεδόν 
όλων των Ρεπουμπλικανών αιρετών από 
τις επετειακές εκδηλώσεις που οργανώ-
θηκαν από το Κογκρέσο πιστοποίησε, 
αν μη τι άλλο, πόσο ευρεία παραμένει η 
επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ στην παρά-
ταξη.
Κανένας Ρεπουμπλικάνος δεν ήταν πα-
ρών στο ένα λεπτό σιγής που τηρήθηκε 
στη Γερουσία. Στην άλλη αίθουσα, στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, μόλις δύο Ρε-
πουμπλικάνοι πρώτης γραμμής, ο πρώην 
αντιπρόεδρος Ντικ Τσέινι και η κόρη του, 
η βουλεύτρια Λιζ Τσέινι, που έχει έρθει σε 
ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, έκαναν την 
εμφάνισή τους.
Η κυρία Τσέινι προειδοποίησε ότι ένα 
κόμμα που βασίζεται στην «προσωπολα-
τρεία» είναι «επικίνδυνο για τη χώρα» σε 
δηλώσεις της σε δημοσιογράφους καθώς 
έφευγε.

Κανένας από τους βαρόνους των Ρεπου-
μπλικάνων δεν συμμετείχε εξάλλου στη 
νυχτερινή συγκέντρωση μπροστά στο Κα-
πιτώλιο, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι 
τελετές μνήμης.
Από απόσταση, αρκετά στελέχη του GOP 
επανέλαβαν εν χορώ την ίδια κριτική: ότι 
ο Λευκός Οίκος «εργαλειοποίησε» τις εκ-
δηλώσεις για την επέτειο.
Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γε-
ρουσία, ο Μιτς Μακόνελ, έκανε λόγο τον 
Φεβρουάριο του 2021 για «ηθική ευθύνη» 
του πρώην προέδρου στα γεγονότα της 
6ης Ιανουαρίου. Όμως χθες, έδωσε στη 
δημοσιότητα ανακοίνωση με την οποία 
κατηγορεί τους Δημοκρατικούς πως «εκ-
μεταλλεύθηκαν» την επέτειο, «για να 
προωθήσουν τους πολιτικούς τους σκο-
πούς».
Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣά-
ντις έκρινε από την πλευρά του ότι οι τε-

λετές στο Καπιτώλιο προκαλούν «αηδία».
Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ –ο οποί-
ος έχει αλλάξει αρκετές φορές θέση απέ-
ναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, επικρίνοντάς 
τον, κατόπιν μετατρεπόμενος σε παθια-
σμένο υποστηρικτή του–, κατήγγειλε από 
την πλευρά του την «ανερυθρίαστη πολι-
τικοποίηση της 6ης Ιανουαρίου από τον 
πρόεδρο Μπάιντεν».
Οι επόμενες εκλογές σε ομοσπονδια-
κό επίπεδο στις ΗΠΑ θα διεξαχθούν τον 
Νοέμβριο, όταν οι Ρεπουμπλικάνοι ενδέ-
χεται να ανακτήσουν τον έλεγχο τουλά-
χιστον ενός σώματος του Κογκρέσου, αν 
όχι και των δύο. Αν αυτό το σενάριο γίνει 
πραγματικότητα, ο Τζο Μπάιντεν θα δει 
τη δυνατότητά του να προωθεί μεταρρυθ-
μίσεις πρακτικά να εκμηδενίζεται για δύο 
χρόνια, ως το πιθανολογούμενο επαναλη-
πτικό ματς με τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP/Reuters

Ο Μπάιντεν άφησε κατά 
μέρος τη συνηθισμένη 
του προσήνεια, εκφρά-
στηκε σε τόνο πολύ 
σκληρό στην ομιλία του 
στο «hall of statues» του 
Κογκρέσου – εκεί όπου, 
την 6η Ιανουαρίου 2021, 
παρέλαυναν οπαδοί του 
προκατόχου του.
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Η Warner Music αγόρασε 
το έργο του Ντέιβιντ Μπόουι

Η 
εταιρεία Warner Chappell Music ανα-
κοίνωσε σήμερα ότι αγόρασε τα δικαι-
ώματα του ρεπερτορίου του Ντέιβιντ 
Μπόουι έναντι του ποσού των 250 και 

πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με 
δημοσιεύματα, στο τελευταίο επεισόδιο μιας 
σειράς απόκτησης καταλόγων σπουδαίων καλ-
λιτεχνών της μουσικής.
Από το πρώτο άλμπουμ «David Bowie» του 
1967 στο μεταθανάτιο «Toy», που κυκλοφό-
ρησε τον Νοέμβριο του 2021, «αυτή η ιστο-
ρική συμφωνία περιλαμβάνει το σύνολο του 
έργου του Μπόουι», ήτοι 26 άλμπουμ που 
ηχογραφήθηκαν από τον καλλιτέχνη και εκα-
τοντάδες τραγούδια, μεταξύ άλλων τα θρυλικά 
«Space Oddity», «Ziggy Stardust», «Heroes» ή 
«Let's Dance», ανακοίνωσε με ενθουσιασμό η 
Warner Chappell Music σε ένα δελτίο τύπου.
Η θυγατρική του αμερικανικού ομίλου Warner 
Music, ενός από τους κολοσσούς της μουσικής 
βιομηχανίας μαζί με τη Sony και την Universal, 
δεν διευκρινίζει το ποσό αγοράς. Αυτό θα ξε-
περάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, σύμφω-
να με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Variety.
Πρόδρομος της γκλαμ-ροκ, ικανός να δημι-
ουργεί μοναδικά σύμπαντα με τους φανταστι-
κούς χαρακτήρες του, όπως τον Major Tom ή 
τον Ziggy Stardust, ο Ντέιβιντ Μπόουι παρα-
μένει ένας από πιο επιδραστικούς μουσικούς 
του 20ου αιώνα. Ο Βρετανός θα γιόρταζε τα 
75 χρόνια του την 8η Ιανουαρίου, εάν δεν είχε 
πεθάνει πριν από σχεδόν 6 χρόνια, στις 10 Φε-
βρουαρίου του 2016, από καρκίνο.
Η συμφωνία, την οποία υπέγραψαν οι κληρο-
νόμοι του Μπόουι, σημαίνει ότι η Warner είναι 
πλέον ιδιοκτήτρια ολόκληρης της συλλογής 
του σπουδαίου καλλιτέχνη, ως δημιουργού 
και τραγουδιστή κι ενώ ο όμιλος διαχειριζόταν 
ήδη τον κατάλογό των ηχογραφημένων κομμα-
τιών του.
Η συναλλαγή αυτή είναι το τελευταίο επεισό-
διο μας μακράς σειράς εξαγορών έργων καλ-
λιτεχνών που έχουν πεθάνει ή που ζουν ακόμη, 
όμως θεωρούνται διαχρονικοί, τα οποία έχουν 
αναδειχθεί σε πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία 
κυρίως μετά την επανάσταση του streaming.
Τελευταίος σε σειρά, ο Μπρους Σπρίνγκστιν 
πούλησε το έργο του στη Sony, στα μέσα Δε-
κεμβρίου, έναντι ενός ποσού που υπολογίζεται 
στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Πριν από αυ-
τόν, η Τίνα Τέρνερ, ο Νιλ Γιανγκ και ο Μπομπ 
Ντίλαν είχαν συνάψει ανάλογες συμφωνίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP/REUTERS
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

«Οι Creedence Clearwater Revival, 
μια σχολική μπάντα από το Ελ 
Τσερίτο της Καλιφόρνια, έβγαλε 
το δεύτερό της δίσκο παραμονή 

Φώτων (για τον ανατολικό κόσμο), το 1968».
Κάπως έτσι θα μπορούσε να είχε ανακοινωθεί η 
κυκλοφορία του Bayou Country, του δίσκου όπου 
οι CCR απέδειξαν ότι το roots rock, που τότε δεν 
το λέγανε ακόμα έτσι, μπορούσε να «βγάζει δό-
ντια» και να γίνεται «ροκ του βάλτου».
Προς επίρρωση αυτού, το καλύτερο κομμάτι του 

δίσκου ήταν το Born on the Bayou, έστω και αν 
η επιτυχία και η πιο «ολοκληρωμένη» σύνθεση, 
ήταν το Proud Mary.
Και τα δύο κομμάτια ήταν σε ένα βαθμό, αυτοβι-
ογραφικά, του Τζον Φόγκερτι, αμφισβητούμενου 
(αργότερα…) ηγέτη της μπάντας.
Το μεν Proud Mary περιγράφει τη φάση της 
ζωής του, μετά την απόλυσή του από την Εθνική 
Φρουρά, που στα μέρη των βάλτων, στις ΗΠΑ, 
δεν ήταν πάντα μια απλή υπόθεση (βλ. Southern 
Comfort του Γουόλτερ Χιλ).
«Προσπάθησα να είμαι εντελώς στιχουργός, χω-
ρίς κιθάρα στα χέρια, κοιτώντας, αργά το βράδυ, 

άδειους τοίχους στο διαμέρισμά μου. Τα μικρά δι-
αμερίσματα έχουν καταπληκτικούς γυμνούς τοί-
χους, ειδικά αν δεν έχεις λεφτά να βάλεις τίποτα 
επάνω τους», περιέγραφε αργότερα ο ίδιος, για το 
πώς έγραψε ένα τρομερό κομμάτι που τοποθε-
τείται στο Νότο, χωρίς να έχει ζήσει ποτέ εκεί. 
To Bayou Country δεν ήταν απλά μια δισκάρα, 
αναλλοίωτη από το πέρασμα του χρόνου. Ήταν η 
αρχή μιας δημιουργικής καταιγίδας των CCR, οι 
οποίοι, μέσα στο 1969 έβγαλαν συνολικά τρεις δί-
σκους. Επτά μήνες αργότερα, το Green River και το 
Willy and the Poor Boys, που, αν αγαπάτε το μουσι-
κό εαυτό σας, θα πρέπει να τα ακούσετε όλα μαζί…

Τα μυστικά του βάλτου
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕ-
ΦΕΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΎΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ

Η ελληνική πολιτιστική 
διπλωματία

«Ο Κώστας Λασκαράτος μας 
αφήνει με ένα βασανιστι-
κό ερώτημα. Θα συνεχίσει 
το ελληνικό παρελθόν -ο 

"ελληνικός πολιτισμός" τον οποίο διεκδι-
κεί και η Δύση- να εξελίσσεται σε έναν 
φίλο που μας βαραίνει και δεν ξέρει πως 
να πεθάνει;». Αυτό αναρωτιέται η πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης 
Katherine Fleming, προλογίζοντας το 
βιβλίο του Κώστα Λασκαράτου «Πολιτι-
σμός και εξωστρέφεια. Ο ρόλος των μου-
σείων και άλλων πολιτισμικών φορέων 
στην πολιτιστική διπλωματία και τη δι-
εθνή αλληλοκατανόηση», που μόλις κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
Το πρώτο βιβλίο του δημοσιογράφου και 
παρουσιαστή της ΕΡΤ Κ. Λασκαράτου 
αποτελεί μια σύγχρονη ματιά στην ελλη-
νική πολιτιστική διπλωματία. Η εμπειρία 
τριών πρωθυπουργών, ενός Προέδρου 
της Δημοκρατίας και μιας φωτεινής προ-
σωπικότητας που σημάδεψε την Ελλά-
δα, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, αποτυ-
πώνονται με ενάργεια στις σελίδες αυτής 
της μελέτης: «Παράδειγμα πρώτο. Όταν 
ξένοι διπλωμάτες ζητούν από τον γραμ-
ματέα οικονομικών του 31ου αμερικανού 
προέδρου Herbert Clark Hoove να επι-
σκεφθούν την εθνική πινακοθήκη της 
χώρας, ο Andrew Mello αισθάνεται πραγ-
ματικά άσχημα και συνειδητοποιεί την 
ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου πολι-
τιστικού φορέα. Παραχωρεί μάλιστα την 
προσωπική του συλλογή ως βάση ίδρυ-
σής του.  Παράδειγμα δεύτερο.  Το 2021, 
έτος εορτασμού των 200 χρόνων από την 
εθνική παλιγγενεσία, η Ελλάδα δέχεται 
ένα εμβληματικό δώρο από τη γαλλική 
δημοκρατία η οποία παραχωρεί για ένα 
έτος στο ελληνικό κοινοβούλιο έναν 
μεγάλο τοιχοτάπητα του 18ου αιώνα με 
τίτλο "Η σχολή των Αθηνών". Το πρώτο 
μέρος του βιβλίου κάνει λόγο για την πο-
λιτιστική διπλωματία, η οποία συναντά-

ται ήδη στις εκστρατείες του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και στο Βυζάντιο, ενώ και 
κατά τον 17ο αιώνα κυριαρχεί με τις προ-
σπάθειες μεγάλων δυνάμεων να επιβά-
λουν μια κυρίαρχη διπλωματική γλώσσα 
και να ιδρύσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και ιδρύματα πολιτισμού στο εξωτερικό. 
Αλήθειες, εμμονές, στερεότυπα, εμπόδια 
και ευκαιρίες. Τολμηρά μουσεία και πο-
λιτιστικοί διάλογοι σε ακραίες συνθήκες. 
Παραδείγματα σωστής πρακτικής από 
τη διεθνή εμπειρία παρουσιάζονται εύ-
ληπτα, κάνοντας το έργο να λειτουργεί 
ως ένα πολύ διαφωτιστικό εγχειρίδιο για 
τους ανθρώπους που αγαπούν τον πολι-
τισμό και τη δύναμή του.
Το δεύτερο μέρος καταδεικνύει μέσα από 
τα παραδείγματα του Νέου Μουσείου 
Ακροπόλεως, των Βασιλικών Τάφων της 
Βεργίνας, του Βυζαντινού και Χριστιανι-
κού Μουσείου της Αθήνας, του Κέντρου 
Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέ-
χνης και του Μουσείου του Ολοκαυτώ-
ματος της Θεσσαλονίκης το πώς η πολι-
τιστική πολιτική δεν είναι μία και ενιαία. 
Ο Μίκης Θεοδωράκης, λίγο πριν φύγει 
από τη ζωή, είχε καταθέσει την άποψή 
του στον συγγραφέα. Ο μουσικοσυνθέ-
της διατυπώνει τολμηρά τη θέση του 
στο βιβλίο για τον ελληνικό λαό αλλά και 
τις ηγεσίες. «Η θέση του Μίκη αποτελεί 
σήμερα ένα αληθινό ιστορικό τεκμήριο», 
σημειώνει ο Κ. Λασκαράτος. Η έρευνα, 
η οποία αποτελεί στην ουσία μεταγρα-
φή της διδακτορικής διατριβής του, δι-
ανθίζεται από μια σειρά συνεντεύξεων 
και άρθρων προσωπικοτήτων οι οποίες 
διαδραμάτισαν ρόλο στο πεδίο της πολι-
τιστικής εξωτερικής πολιτικής, όπως ο 
τέως ΠτΔ, Προκόπιος Παυλόπουλος και 
οι πρώην πρωθυπουργοί Γιώργος Πα-
πανδρέου, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης 
Τσίπρας.   

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου
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