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«Έξυπνα» Ιωάννινα: 
μακρύς ο δρόμος
SMART CITIES, big data, Ιnternet of Τhings και 
πάει λέγοντας. Οι «έξυπνες» τεχνολογίες ξεκίνησαν 
να αποτελούν εδώ και χρόνια το κέλυφος και μιας 
πόλης (σε ιδεολογικό επίπεδο, βέβαια, η συζήτηση 
μπορεί να είναι μεγάλη). Ο ορισμός της «έξυπνης 
πόλης» έχει κατακλύσει τα πάντα: από τον πολεοδο-
μικό σχεδιασμό και την ενέργεια μέχρι τη διακυβέρ-
νηση και την καθημερινότητα.
https://typos-i.gr/article/e3ypna-iwannina-
makrys-o-dromos

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ο Δήμος Ιωαννιτών, τα 
τεστ PCR και οι τιμές
TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ανάπτυξης, στις αρχές του Ιανουαρί-
ου, όρισε την ανώτατη τιμή των 47 ευρώ για τα PCR 
τεστ. Την ίδια ώρα οι δήμαρχοι Νεάπολης-Συκεών 
και Χαλανδρίου ανακοίνωσαν ότι οι ίδιοι εξασφάλισαν 
στις τελευταίες δημοπρασίες την προμήθεια PCR τεστ 
έναντι 25 και 27 ευρώ.
https://typos-i.gr/article/o-dhmos-iwannitwn-ta-
test-pcr-kai-oi-times

Πανδημία… 
αντιδημάρχων
Τα Ιωάννινα έχουν συνολικά 12 αντιδημάρχους, 
σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Μωυσή 
Ελισάφ, 3 περισσότεροι από το προηγούμενο σχήμα.
Από τους 12 αντιδημάρχους, οι 9 έχουν αντιμισθία.
https://typos-i.gr/article/pandhmia-antidhmarxwn

Ιωάννινα: Τα περισσό-
τερα κρούσματα 
ανά ελέγχους…
Ο ΝΟΜΟΣ Ιωαννίνων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
θετικότητα σε ελέγχους, την εβδομάδα 3-9 Ιανουαρί-
ου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.
https://typos-i.gr/article/iwannina-ta-perissotera-
kroysmata-ana-elegxoys
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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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Η δραστηριότητα της Ηπείρου 
στο κοινοβούλιο
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Από την αρχή της τρέχουσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου, 
έχουν περάσει ήδη 2,5 χρόνια.
Μέσα σε αυτά, οι βουλευτές 

της Ηπείρου, που εκπροσωπούν τρία 
κόμματα συνολικά, στους τέσσερις νο-
μούς, έκαναν διάφορα πράγματα.
Με βοήθεια από το πολύτιμο εργαλείο 
που προσφέρει το Vouliwatch, μπορού-
με να σταθμίσουμε ποσοτικά τη δρα-
στηριότητά τους, πλην αυτής σε επι-
τροπές κ.λπ.
Σημειώνεται ότι η αναφορά περιγράφει 
τόσο τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 
που συνυπογράφουν μαζί με άλλους 
βουλευτές του κόμματος, όσο και αυ-
τές τις οποίες καταθέτουν κατά μόνας ή 
που συντάσσουν οι ίδιοι-ες και συνυπο-
γράφουν άλλοι βουλευτές.
Η δραστηριότητα εννοείται ότι επηρε-
άζεται από την κοινοβουλευτική θέση 
τους και κατά πόσο αυτή είναι στην 
«πολιτική αιχμή» του κόμματος. Επί-
σης, οι αντιπολιτευόμενοι παρουσιά-
ζουν πάντα μεγαλύτερη δραστηριότητα.
Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται 
στην αναφορά ο Κώστας Τασούλας, 
ως πρόεδρος του σώματος. Ο Γιώργος 
Αμυράς έχει υφυπουργική θέση από τις 
4 Ιανουαρίου 2021, όπως και ο Γιώργος 
Στύλιος, από τις 13 Αυγούστου 2021.
Συνολικά, οι δύο πιο δραστήριοι βου-
λευτές της Ηπείρου είναι ο Κώστας 
Μπάρκας (Πρέβεζα) και Μερόπη Τζού-
φη (Ιωάννινα). Έχουν ασχοληθεί κυ-
ρίως με τις θεματικές των ασφαλιστι-
κών-εργασιακών, της οικονομίας και 
της παιδείας. Οι λιγότερο δραστήριοι 
παραμένουν οι βουλευτές της ΝΔ στην 
Πρέβεζα Στέργιος Γιαννάκης και Γιώρ-
γος Στύλιος στην Άρτα.
Ενδιαφέρον έχει η παρουσία του Στ. 
Καλογιάννη, που παρότι είναι βου-
λευτής της συμπολίτευσης καταθέτει 
ερωτήματα και αναφορές που ενίοτε 
κινούνται στο κυριολεκτικό πλαίσιο του 
κυβερνητικού ελέγχου. 
Στα Ιωάννινα, τις λιγότερες ερωτήσεις 
έχει καταθέσει η Μαρία Κεφάλα (ΝΔ). 
Τέλος, σημαντική δραστηριότητα έχει ο 
μοναδικός βουλευτής του ΚΙΝΑΛ στην 
Ήπειρο, ο Χρήστος Γκόκας, στην Άρτα, 
με θέματα οικονομίας και υποδομών. 

Τι σημαίνει 
η κάθε δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έγγραφο αίτημα προς 

υπουργός για οποιαδήποτε δημόσια 
υπόθεση. Πρέπει να απαντηθούν 
εντός 25 ημερών. 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ερώ-

τημα για θέματα επικαιρότητας στον 
πρωθυπουργό ή τους-τις υπουργούς, 
που απαντούν προφορικά. Μια φορά 
την εβδομάδα απαντάει ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός σε τουλάχιστον δύο 
επίκαιρες ερωτήσεις. Αυτές οι ερω-
τήσεις συζητιούνται τρεις φορές την 
εβδομάδα στην ολομέλεια. Επίσης, 
σε μια άλλη εκδοχή της (άρθρο 138 
του κανονισμού της Βουλής), η επί-
καιρη ερώτηση που καταθέτουν βου-
λευτές προς υπουργούς συζητιέται 
κάθε Δευτέρα.

ΑΝΑΦΟΡΑ: Κατάθεση αιτημάτων ή 

παραπόνων, που «υιοθετούν» οι βου-
λευτές που τις καταθέτουν. Πρέπει 
να απαντηθούν εντός 25 ημερών. Συ-
νήθως είναι αιτήματα συνδικαλιστι-
κών φορέων, Δήμων, συλλόγων κ.ο.κ.

ΑΚΕ (Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγρά-

φων): Βουλευτές ζητούν από υπουρ-
γούς έγγραφα που αφορούν κάποια 
δημόσια υπόθεση. Οι υπουργοί πρέ-
πει να καταθέσουν τα έγγραφα εντός 
ενός μήνα-εξαιρούνται κρατικά και 
διπλωματικά απόρρητα.

ΑΚΕ+ΕΡΩΤΗΣΗ: Το ίδιο, με τη 

διαδικασία της ερώτησης

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: Εάν θεωρηθεί μια 

υπουργική απάντηση ανεπαρκής, 
τότε μια ερώτηση μπορεί να μετατρα-
πεί σε επερώτηση. 
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ΜΕΡΌΠΗ ΤΖΌΎΦΗ (ΣΥΡΙΖΑ) 

913 ερωτήσεις

11 επίκαιρες ερωτήσεις

21 επίκαιρες 
επερωτήσεις

63 αναφορές

13 ΑΚΕ

110 ερωτήσεις σε συνδυ-
ασμό με ΑΚΕ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (ΝΔ)

47 ερωτήσεις

64 Αναφορές

ΣΤΑΎΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΝΔ)

51 ερωτήσεις

104 αναφορές

10 ΑΚΕ

4 ερωτήσεις με ΑΚΕ

ΜΑΡΊΑ ΚΕΦΑΛΑ (ΝΔ)

46 ερωτήσεις

1 επίκαιρες 

13 αναφορές

ΌΛΓΑ ΓΕΡΌΒΑΣΊΛΗ (ΣΥΡΙΖΑ)

167 ερωτήσεις

19 επίκαιρες ερωτήσεις

23 αναφορές

3 ΑΚΕ

26 ερωτήσεις με ΑΚΕ 
Κυρίως Προ πο

ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΤΎΛΙΟΣ (ΝΔ)

24 ερωτήσεις

21 Αναφορές

11 ΑΚΕ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ (ΚΙΝΑΛ)

215 ερωτήσεις

3 επίκαιρες

9 επίκαιρες 
επερωτήσεις

116 αναφορές

1 ΑΚΕ

32 ερωτήσεις με ΑΚΕ

ΒΑΣΊΛΗΣ ΓΊΌΓΊΑΚΑΣ (ΝΔ)

30 ερωτήσεις

2 επίκαιρες

20 αναφορές

ΜΆΡΙΟΣ ΚΆΤΣΗΣ (ΣΥΡΙΖΑ)

502 ερωτήσεις

6 επίκαιρες

16 επίκαιρες 
επερωτήσεις

30 αναφορές

8 ΑΚΕ 

73 ερωτήσεις με ΑΚΕ 
Κυρίως οικονομία 
και ασφαλιστικό

ΚΏΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ)

1.553 ερωτήσεις

7 επίκαιρες

23 επίκαιρες 
επερωτήσεις

75 αναφορές

18 ΑΚΕ

182 ερωτήσεις με ΑΚΕ

ΣΤΈΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ΝΔ)

13 ερωτήσεις

21 αναφορές
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Η περαιτέρω ενίσχυση των ανο-
δικών τάσεων στις πληρωμές 
μέσω χρεωστικών καρτών, 
αποτελεί το βασικό χαρακτηρι-

στικό στις αγοραστικές συνήθειες των κα-
ταναλωτών στη διάρκεια των τελευταίων 
δύο ετών της πανδημίας. Για τη διευκό-
λυνση των συναλλαγών την περίοδο της 
πανδημίας και προκειμένου να περιορι-
στεί η φυσική επαφή των καταναλωτών 
με το πληκτρολόγιο των τερματικών στα 
σημεία πώλησης, το όριο του ποσού των 
ανέπαφων πληρωμών με κάρτα αυξή-
θηκε στα 50 ευρώ από τα τέλη Μαρτίου 
2020, όπως διατηρείται μέχρι σήμερα, 
μέτρο που εκτιμάται ότι συνέβαλε σε επι-
τάχυνση της χρήσης των πληρωμών με 
κάρτα στην Ελλάδα.
Όπως αναφέρεται σε ανάλυση της Τρά-
πεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), στην ενδιάμε-
ση έκθεση της, η επιτάχυνση αυτή δια-
πιστώνεται με βάση την έρευνα για την 
επίδραση της πανδημίας στη χρήση των 
μετρητών και τις συνήθειες πληρωμών 
από την πλευρά των καταναλωτών στη 
ζώνη του ευρώ που διεξήγαγε η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας για την Ελλάδα, αν και το ήμισυ πε-
ρίπου των ερωτηθέντων ανέφερε ότι συ-
νέχισε να χρησιμοποιεί τα μετρητά όπως 
και πριν την πανδημία, το 33% υποστή-
ριξε ότι τα χρησιμοποιούσε με μικρότερη 
συχνότητα. Ταυτόχρονα, το 53% ανέφερε 
ότι χρησιμοποιούσε συχνότερα ανέπαφες 
συναλλαγές με κάρτα, ενώ οι σημαντικό-
τεροι λόγοι που αναφέρθηκαν για τη λι-
γότερο συχνή χρήση των μετρητών ήταν 
η μεγαλύτερη ευκολία που προσδόθηκε 
στη χρήση των ηλεκτρονικών τρόπων 
πληρωμής, καθώς και ο πιθανός κίνδυ-
νος μόλυνσης μέσω των μετρητών ή της 
φυσικής εγγύτητας στο ταμείο, η προτρο-
πή από την κυβέρνηση/δημόσιους φορείς 
για μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρονικών 
πληρωμών ή και η δυσκολία που παρου-
σίαζε η ανάληψη μετρητών την περίοδο 
αυτή.
Η συχνότερη χρήση των συναλλαγών με 
κάρτα επιβεβαιώνεται και από τα στατι-
στικά στοιχεία των πληρωμών, σύμφωνα 
με τα οποία η αξία των εγχώριων πληρω-
μών με κάρτα διαμορφώθηκε το 2020 σε 
35 δισ. ευρώ, έναντι 24 δισ. ευρώ το 2019, 
παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση 
κατά 44% (ή 39% με βάση τον αριθμό των 

πληρωμών αυτών). Η χρήση των πληρω-
μών με - χρεωστικές κυρίως - κάρτες είχε 
επεκταθεί γρήγορα τη διετία 2015-2016 
λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν 
στις αναλήψεις μετρητών από τραπεζι-
κούς λογαριασμούς τον Ιούνιο του 2015 
και της θεσμοθέτησης στη συνέχεια σχε-
τικών κινήτρων για την προώθηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών.

ΑΥΞΗΣΗ 82%

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της 
ΤτΕ, το 2016 η αξία των εγχώριων πλη-
ρωμών με κάρτα είχε σημειώσει ρυθμό 
αύξησης 82% (ή 128% με βάση τον αριθ-
μό πληρωμών), αλλά στη συνέχεια μέχρι 
το 2018 και το 2019 ο ρυθμός αυτός είχε 
σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα 

(της τάξεως του 10% σε όρους αξίας και 
25% σε αριθμό). 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι πλη-
ρωμές με κάρτα που πραγματοποιήθηκαν 
με φυσική παρουσία σε φυσικό τερματι-
κό EFTPOS ανήλθαν το 2020 σε 28,7 δισ. 
ευρώ, αυξημένες κατά 29% σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος, ενώ η αντίστοιχη 
αξία εκείνων που πραγματοποιήθηκαν 
εξ αποστάσεως ανήλθε σε 6,8 δισ. ευρώ 
το 2020, αυξημένη κατά 71% έναντι του 
προηγούμενου έτους. 
Κατά συνέπεια, ο λόγος μετρητών-καρ-
τών (cash-card ratio) που θεωρείται στη 
βιβλιογραφία ενδεικτικός της προτίμησης 
των καταναλωτών για συναλλαγές με με-
τρητά σε σχέση με τις πληρωμές με κάρτα 
και ο οποίος καταγράφει πτωτική τάση 
εδώ και αρκετά έτη, συνέχισε να υποχω-
ρεί με εντονότερο ρυθμό το 2020, υποδη-
λώνοντας συνολικά ενίσχυση της προτί-
μησης για πληρωμές με κάρτα έναντι των 
μετρητών κατά την πανδημία.
Ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρ-
τών πληρωμών σε κυκλοφορία στην Ελ-
λάδα σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος ξεπερνά τις 18,6 εκατ. με τις 
χρεωστικές να ξεπερνούν τα 15,7 εκατ. 
και τις προπληρωμένες καρτών να φθά-
νουν τα 1,7 εκατ.
Μια επίσης αλλαγή στις συνήθειες των 
καταναλωτών, σύμφωνα με συγκλίνου-
σες εκτιμήσεις εμπόρων, είναι ότι χρησι-
μοποιούν τις χρεωστικές κάρτες για ανέ-
παφες συναλλαγές ακόμη και για ποσά 
μικρής αξίας που κυμαίνονται μέχρι και 
δύο ευρώ, όπως σε περίπτερα, διόδια, 
φούρνους. Mια τάση που έχει ξεκινήσει 
και πριν την πανδημία και ενισχύθηκε. 
Επίσης στη διάρκεια των τελευταίων ετών 
στα εκτός τραπεζικά σημεία πληρωμών 
υποχρεώσεων και λογαριασμών προστίθε-
νται και νέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
η δυνατότητα εξόφλησης σειράς λογαρια-
σμών και φορολογικών υποχρεώσεων των 
καταναλωτών μέσω του δικτύου 3.000 
και πλέον πρακτορείων του ΟΠΑΠ, μέσω 
της υπηρεσίας πληρωμών tora που εξυ-
πηρετεί το κοινό καθημερινά μέχρι αργά 
το βράδυ, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. 
Επίσης η δυνατότητα πληρωμών μέσω 
του ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού κα-
ταστημάτων σούπερ μάρκετ που συνεργά-
ζονται με τράπεζες, δίνοντας τη δυνατότη-
τα εξόφλησης σειράς λογαριασμών από τα 
ταμεία τους.

Αλλάξαμε αγοραστική συμπεριφορά 
και καταναλωτικές συνήθειες

Ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρ-
τών πληρωμών σε κυκλοφορία ξεπερνά 
τις 18,6 εκατ. με τις χρεωστικές να ξε-
περνούν τα 15,7 εκατ. και τις προπληρω-
μένες καρτών να φθάνουν τα 1,7 εκατ.
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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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Είχαν να το λένε όσοι την είδαν να κάνει τα πρώτα της βή-
ματα -ακόμη και ως σπουδάστρια στη Δραματική Σχολή 
του Εθνικού Θεάτρου- για τη φρεσκάδα, τον αέρα, τη λε-
πτεπίλεπτη γοητεία, την αύρα μιας σταρ που έφερνε μαζί 
της. 
Η Τζένη Καρέζη, πολύ γρήγορα, πατώντας το πόδι της στο 
θεατρικό σανίδι, δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη, και μπαίνο-
ντας στα πλατό ως πρωταγωνίστρια, χωρίς να έχει άλλη 
κινηματογραφική εμπειρία, στην τεράστια επιτυχία και 
πλέον κλασική «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο», δίπλα 
στα ιερά τέρατα Μίμη Φωτόπουλο και Βασίλη Αυλωνίτη, 
αλλά και στην αποκάλυψη ενός νέου ζεν πρεμιέ, του Αλέ-
κου Αλεξανδράκη, μάλλον δεν είχε καταλάβει ακόμη τους 
δρόμους της δόξας που ανοίγονταν μπροστά της. 
Άλλωστε, η Τζένη Καρέζη ήταν μία ηθοποιός, μία προ-
σωπικότητα που μπορεί να είχε το ταλέντο, την παρουσία 
ενός ανθρώπου που χάριζε λάμψη και χάρη, αλλά ωρίμα-

σε σταδιακά. Από μία ξεχωριστή ενζενί, έγινε μία κατα-
ξιωμένη πρωταγωνίστρια του παλιού ελληνικού σινεμά, 
μέστωσε υποκριτικά, έπεσε στα βαθιά του θεάτρου, αλλά 
και της πολιτικής, κάτι στο οποίο συνέβαλε και ο δεύτερος 
σύζυγός της, Κώστας Καζάκος, με τον οποίο αισθάνθηκε 
«ολοκληρωμένη γυναίκα», όπως είχε πει η ίδια.
Η Τζένη Καρέζη, που χάσαμε πρόωρα, μετά από ένα οδυ-
νηρό και βασανιστικό τέλος, δίνοντας το έναυσμα για 
την ίδρυση του πολύτιμου Ιδρύματος Τζένη Καρέζη, που 
στόχος του είναι η ανακουφιστική φροντίδα για καρκινο-
παθείς και άλλες χρόνιες νόσους, με ιδρυτικά μέλη τον 
Κώστα Καζάκο, την Μελίνα Μερκούρη, την Αλίκη Βουγιου-
κλάκη κ.ά., γεννήθηκε πριν 90 χρόνια, τις 12 Ιανουαρίου 
του 1932. Με αφορμή τη γέννησή τις, αξίζει να θυμηθού-
με τις σημαντικότερες στιγμές τις ζωής τις, την καλλιτε-
χνική τις πορεία, αλλά και τις πραγματικά σπουδαίες ερ-
μηνείες τις στο σινεμά, πέρα από τις τις επιτυχίες τις.

H Τζένη Καρέζη του θεάτρου 
και του σινεμά 

Οι γονείς της Τζένης Κα-
ρέζη ήταν εκπαιδευ-
τικοί. Πατέρας της ο 
Κωνσταντίνος Καρπού-

ζης, καθηγητής και γυμνασιάρ-
χης, με καταγωγή το Μεσολόγγι 
και μητέρα της η δασκάλα Θε-
ώνη Λάφη. Θα μεγαλώσει στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ θα βρεθεί 
εσωτερική στην «Ελληνογαλλι-
κή Σχολή Καλογραιών Καλαμα-
ρί» και μετά στην Αθήνα, στην 
Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος 
Ιωσήφ». Ως μαθήτρια θα παίξει 
σε αρχαίες τραγωδίες και παρότι 
ο πατέρας της ήταν αρνητικός, 
θα μπει στη Δραματική Σχολή 
του Εθνικού το 1951, έχοντας ως 
δασκάλους της τον Δημήτρη Ρο-
ντήρη, τον Άγγελο Τερζάκη, τον 
Γιώργο Παππά, τον Πέλο Κατσέ-
λη κ.ά. Θα αποφοιτήσει με άρι-
στα το 1954 και αμέσως θα την 
αρπάξουν οι μεγαλύτερες θεα-
τρικές σκηνές της εποχής. Αρ-
χικά θα εμφανιστεί δίπλα στην 
Μελίνα Μερκούρη και τον Βασί-
λη Διαμαντόπουλο, στην «Ωραία 
Ελένη» και αμέσως μετά πλάι 
στην Κατίνα Παξινού, στο έργο 
του Λόρκα «Το Σπίτι της Μπερ-
νάρντα Άλμπα».

ΓΑΡΊΦΑΛΟ ΣΤ’ ΑΥΤΊ

Σε ηλικία 22 χρόνων και ζώντας 
τη μεθυστική της επιτυχία θα 
βρεθεί ως πρωταγωνίστρια στην 
αγαπημένη ταινία «Λατέρνα, 
Φτώχεια και Φιλότιμο», έχοντας 
μπροστά της τους γίγαντες Μίμη 
Φωτόπουλο και Βασίλη Αυλωνί-
τη. Με το πρώτο της πλάνο μπρο-
στά στην κάμερα του «μάστορα» 
Αριστείδη Καρύδη Φουκς, συνα-
ντώντας τους δυο λατερνατζήδες 
ζητώντας φωτιά για το τσιγάρο 
της, όλοι όσοι ήξεραν κατάλαβαν, 
αν και ακόμη άγουρη, ότι έχουν 
να κάνουν με κάτι διαφορετικό, 
μία ηθοποιό που θα γράψει τη 
δική της ιστορία. Μία σταρ, που 
μπορεί να μην έγινε «εθνική», 
αλλά είχε τεράστιες υποκριτικές 
ικανότητες, τόσο στην απαιτητι-
κή κωμωδία όσο και στο δράμα, 
και με τον καιρό τις ξεδίπλωσε 
και ειδικά στο θέατρο.
Η συνέχεια ήταν ενθαρρυντική 
τόσο στο θέατρο όσο και στο σι-
νεμά, στο οποίο θα έχει την τύχη 
να συμμετάσχει στην κλασική 
κωμική ηθογραφία «Η Θεία από 
το Σικάγο», αλλά και το πρώτο 
ριμέικ στην Ελλάδα, «Λατέρνα, 
Φτώχεια και Γαρύφαλλο». Το 
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1960 θα είναι η χρονιά που καθιερώνεται 
ως αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια με 
τις ανάλαφρες κομεντί «Ραντεβού στην 
Κέρκυρα», δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδρά-
κη, «Η Χιονάτη και τα Επτά Γεροντοπα-
λίκαρα» μπαίνοντας γλυκά ανάμεσα στη 
μισή εθνική πρωταγωνιστών κωμωδίας 
-από Φωτόπουλο και Μακρή μέχρι Σταυ-
ρίδη, Λειβαδίτη και Ευθυμίου- και «Το 
Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Σε αυτή την 
τρισχαριτωμένη ταινία του Δαλιανίδη, δί-
πλα στον υπέροχο Ηλιόπουλο, η Καρέζη 
θα δείξει αρκετά από τα προτερήματά της, 
αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τα χαρακτη-
ριστικά τής λαμπερής ενζενί, αναδεικνύο-
ντας τον χαρακτήρα ενός προχωρημένου 
για την εποχή της κοριτσιού.

ΤΖΈΝΗ, ΤΖΈΝΗ

Η δεκαετία του ‘60 θα συνεχιστεί θριαμ-
βευτικά. Μεθυστική εποχή, που θα φέρει 
και έναν γάμο το 1962, με τον κοσμικό 
Ζάχο Χατζηφωτίου, που αποδείχθηκε 
πολύ γρήγορα μια νεανική τρέλα. Τυπικά ο 
πρώτος της γάμος θα λήξει μετά από τέσ-
σερα χρόνια. Μια τετραετία κατά την οποία 
η σταρ θα βελτιώνει ραγδαία τις υποκριτι-
κές της ικανότητες σε τεράστιες εμπορικές 
επιτυχίες. Ξεχωρίζουν τα φιλμ «Δεσποινίς 
Διευθυντής", «Τζένη, Τζένη» και «Μια Τρε-
λή, Τρελή Οικογένεια», όλα σε σκηνοθεσία 
του Ντίνου Δημόπουλου, ενός από τους 
σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες.

ΛΟΛΑ

Τη διετία 1963-1964, η Τζένη θα έχει την 
τύχη να αναδείξει τις ικανότητές της και 
στο δράμα, αλλά και να ξεφύγει από τη 
μανιέρα των ρομαντικών κομεντί, με δυο 
υπέροχες ταινίες, που φώτισαν μια όχι 
και τόσο συνηθισμένη εικόνα της Ελλά-
δας, μπαίνοντας στο σκοτεινό κόσμο μιας 
κοινωνίας που ζούσε στα όρια του περι-
θωρίου και της νύχτας. Πρόκειται για τα 
φιλμ «Τα Κόκκινα Φανάρια» του Βασίλη 
Γεωργιάδη και «Λόλα» του Ντίνου Δημό-
πουλου, στα οποία ξεχωρίζει η αθάνατη 
μουσική και τα λαϊκά τραγούδια του Σταύ-
ρου Ξαρχάκου. 
Στην πρώτη, που έφτασε μέχρι και να δι-
εκδικεί το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσ-
σης Ταινίας, χάνοντας τελικά από το αρι-
στούργημα του Φελίνι «8½», η Τζένη είναι 
εξαιρετική κάνοντας μία πόρνη στην Τρού-
μπα του Πειραιά, δίπλα σε θαυμάσιους συ-
μπρωταγωνιστές, όπως είναι οι Γιώργος 
Φούντας, Δέσπω Διαμαντίδου, Μάνος Κα-
τράκης, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Αλεξάν-
δρα Λαδικού και Μαίρη Χρονοπούλου. Στη 
δεύτερη, και πάλι με θέμα που τοποθετεί-
ται στην Τρούμπα, φτιάχνοντας ένα αλη-
σμόνητο ζευγάρι με τον Νίκο Κούρκουλο, 
δείχνει πιο ώριμη από ποτέ και έτοιμη για 
οποιαδήποτε υποκριτική πρόκληση.

Οι κινηματογραφικές προκλήσεις, όμως, 
δεν θα έρθουν, αφού η χώρα μπήκε «στο 
γύψο» των συνταγματαρχών και η εύ-
θραυστη ελληνική κινηματογραφική 
παραγωγή έγινε κομμάτια στα χέρια των 
χουντικών, που προσπάθησαν να επιβάλ-
λουν τη δική τους οπτική και γνωστή 
αισθητική. Το 1966, στα γυρίσματα της 
ταινίας «Κονσέρτο για Πολυβόλα» θα γνω-
ριστεί με τον Κώστα Καζάκο, τον οποίο θα 
ερωτευθεί, ενώ το 1968 θα παντρευτούν 
σε στενό κύκλο και τον επόμενο χρόνο θα 
αποκτήσουν τον γιο τους Κωνσταντίνο - 
σήμερα καταξιωμένο ηθοποιό.

ΤΟ ΜΈΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΊΡΚΟ

Τα επόμενα χρόνια θα γυρίσει ακόμη έξι 
ταινίες, μέχρι να εγκαταλείψει το σινεμά 
και να ρίξει όλο το βάρος της στο θέατρο, 
όπου μπορούσε ακόμη να δημιουργήσει, 
να αναπνεύσει καλλιτεχνικά. Το 1973 θα 
ανεβάσει «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», μία 
αλληγορική παράσταση, σε κείμενα του 
Ιάκωβου Καμπανέλλη και σκηνοθεσία 
Κώστα Καζάκου, που θα μείνει στην ιστο-
ρία, ενώ στην εποχή της έκανε απίστευτη 
επιτυχία, καθώς το κοινό εκτίμησε την 
πολιτική θέση τού έργου, τα μηνύματα 
κατά της χούντας, αλλά και τη θεϊκή ερ-
μηνεία των τραγουδιών του Ξαρχάκου, 
από τον ανεπανάληπτο Νίκο Ξυλούρη. 
Η παράσταση έκοψε πάνω από μισό εκα-

τομμύριο εισιτήρια, αλλά έστειλε το ζεύ-
γος Καζάκου-Καρέζης στη φυλακή!
Η Τζένη Καρέζη συνέχισε και μετά την 
πτώση της χούντας να θριαμβεύει στο 
θέατρο, με παραστάσεις όπως «Ποιος 
Φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ», σε σκηνο-
θεσία Ζιλ Ντασέν, σπάζοντας τα ταμεία, 
ενώ το 1990 πρωταγωνίστησε στο έργο 
της Λούλας Αναγνωστάκη «Διαμάντια 
και Μπλουζ», που αποτέλεσε το κύκνειο 
άσμα της, καθώς ήταν ήδη πληγωμένη 
από τον καρκίνο. Ήταν το 1989 όταν παί-
ζοντας στον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχοφ, 
διαγνώστηκε με την αρρώστια και άρχι-
σε μια σκληρή άνιση μάχη. Θα την χάσει 
στις 26 Ιουλίου του 1992. Στην κηδεία της 
πλήθος συναδέλφων της και χιλιάδες 
λαού θα την αποχαιρετίσει μέσα σε κλίμα 
οδύνης.
Η Τζένη Καρέζη είχε να δώσει ακόμη πολ-
λά, αφού μετά από 33 ταινίες, δεκάδες θε-
ατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικά σίριαλ, 
έδειχνε ότι μπορούσε να βελτιώνεται συ-
νεχώς, κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα 
και ειδικότερα για την υποκριτική. Νιώ-
θοντας άβολα στη σιγουριά της επιτυχίας, 
ριχνόταν χωρίς καμία προστασία σε προ-
κλήσεις και αδοκίμαστες καλλιτεχνικές 
αναζητήσεις, προσθέτοντας συνεχώς λι-
θαράκι λιθαράκι στο μεγαλείο μίας άξιας 
μορφής της Τέχνης. Αλλά και της Ανθρω-
πιάς…

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Η Τζένη Καρέζη στη «Λόλα» του Ντίνου Δημόπουλου

Η Τζένη Καρέζη ήταν 
μία ηθοποιός, μία προ-
σωπικότητα που μπορεί 
να είχε το ταλέντο, την 
παρουσία ενός ανθρώπου 
που χάριζε λάμψη και 
χάρη, αλλά ωρίμασε στα-
διακά. Από μία ξεχωριστή 
ενζενί, έγινε μία καταξι-
ωμένη πρωταγωνίστρια 
του παλιού ελληνικού 
σινεμά, μέστωσε υποκρι-
τικά, έπεσε στα βαθιά του 
θεάτρου, αλλά και της 
πολιτικής
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΔΡΟΣ

Οδοιπορικό στη σύγχρονη 
ελληνική λογοτεχνία 

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος συγκέντρωσε με 
το ανανεωτικό του πνεύμα το ενδιαφέρον 
όχι μόνο του αναγνωστικού κοινού αλλά 
και της κριτικής όταν εμφανίστηκε στα 

γράμματα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με δύο 
πεζογραφικά βιβλία. Έκτοτε και μέχρι τις ημέρες 
μας παραμένει στο προσκήνιο με τη δουλειά του 
να έχει πολλαπλασιαστεί, να έχει μεταφραστεί σε 
διάφορες γλώσσες, να έχει σχολιαστεί και να έχει 
προβληθεί ποικιλοτρόπως, αλλά και να έχει στο 
μεταξύ βρει τον δρόμο της προς τον κινηματογρά-
φο. 
Στο βιβλίο του «Λίγη Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από 
τις εκδόσεις Κέδρος, ο Ραπτόπουλος δεν εμφα-
νίζεται ως πεζογράφος, αν και αναλαμβάνει έναν 
ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των συγγραφέων και 
των αναγνωστών, χωρίς, όμως, να υποδύεται εντέ-
λει ούτε τον κριτικό ούτε τον δημοσιογράφο ή τον 
γραμματολόγο. Το βιβλίο δημοσιεύτηκε για πρώτη 
φορά πριν από κάποια χρόνια, η επανέκδοσή του, 
ωστόσο, στις ημέρες μας δεν παύει να διεκδικεί το 
νόημα και βάρος της μια και, όπως το υπαινίσσε-
ται και ο τίτλος, η αφήγηση είναι κάτι σαν ιστορία 
της σύγχρονης, ζώσης ελληνικής λογοτεχνίας.
Ο Ραπτόπουλος δεν εμπιστεύεται ιδιαιτέρως την 
κριτική της λογοτεχνίας (φοβάται τη θεωρητικο-
λογία της ή δεν συμφωνεί με τις κρίσεις και τις 
αξιολογήσεις της), νιώθει αποστασιοποιημένος 
από τον ακαδημαϊσμό της φιλολογικής επιστήμης 
και στέκει μακριά από τις ευκολίες των δημοσιο-
γραφικών προσεγγίσεων όταν περιλαμβάνουν στο 
βεληνεκές τους συγγραφείς. 
Από την άλλη πλευρά το βιβλίο του ξεδιπλώνει 
έναν κατατοπιστικό χάρτη της ελληνικής πεζογρα-
φίας από τις παλαιότερες μέχρι τις νεότερες και τις 
νεότατες γενιές: από τον Άρη Αλεξάνδρου, τον Θα-
νάση Βαλτινό, τον Βασίλη Βασιλικό, τον Αλέξαν-
δρο Κοτζιά, τον Μένη Κουμανταρέα, τον Αντρέα 
Φραγκιά, τον Αντώνη Σουρούνη, τον Γιώργο Χει-
μωνά, τον Κώστα Ταχτσή, τον Αλέξη Πανσέληνο ή 
τον Δημήτρη Νόλλα (τα ονόματα χωρίς αλφαβητι-
κή ή ηλικιακή σειρά) μέχρι τον Σωτήρη Δημητρί-
ου, τον Απόστολο Δοξιάδη, τον Χρήστο Χωμενίδη, 
τη Σοφία Νικολαΐδου, την Άντζελα Δημητρακάκη, 

τη Γαλάτεια Ριζιώτη, τον Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη 
και τον Χρήστο Χρυσόπουλο ή τον Μιχάλη Μιχαη-
λίδη (δεν εξαντλώ τον κατάλογο των αναφορών). 
Κι όλα αυτά είτε με σύντομα κριτικά σημειώματα, 
που δεν φοβούνται τον έπαινο, αλλά και δεν απο-
φεύγουν τον ψόγο, με πολύ περιεκτικές συνεντεύ-
ξεις ή με μικρά πλην συνθετικά και ιδιαιτέρως 
πυκνά συγκριτικά πορτρέτα.
Παρακάμπτοντας τη φιλολογία, την κριτική και 
τη δημοσιογραφία, ο Ραπτόπουλος κάνει το κα-
λύτερο και το εντιμότερο με την πεζογραφική 
του ιδιότητα: προσεγγίζει τους συγγραφείς τους 
οποίους έχει επιλέξει (ζώντες στη συντριπτική 
τους πλειονότητα) με βάση την προσωπική του 
ματιά και το υποκειμενικό του γούστο, δίχως, 
όμως, να βγάζει  ποτέ από τη γενική εικόνα κά-
ποια αντικειμενικότερα χαρακτηριστικά των υπό 
συζήτηση έργων και προσώπων. Κι εδώ θα δού-
με και τα θέματα που ενδιαφέρουν τον ίδιο όταν 
διατυπώνει ερωτήσεις προς τους συγγραφείς ή 
όταν δοκιμάζει σχόλια για τα γραπτά τους: η σχέση 
της ελληνικής με την ξένη (ευρωπαϊκή και αμε-
ρικανική) λογοτεχνία, οι επιδράσεις της τεχνολο-
γίας και της επιστήμης στην τέχνη και ο βαθμός 
διείσδυσης της πολιτικής, της οικονομίας και της 
κοινωνίας ή των αναγκών της παγκόσμιας αγοράς 
στο τοπίο της μυθιστορηματικής παραγωγής των 
ημερών μας. Και δεν πρόκειται μόνο γι' αυτά μα 
και για άλλα πολλά, εξίσου κρίσιμα και θεμελιώ-
δη, όπως οι σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και τους 
συγγραφείς, ο συσχετισμός μεταξύ πολύ ισχυρών 
(όπως τα αγγλικά και τα γαλλικά) και ανίσχυρων 
πολιτισμικά (όπως τα ελληνικά) γλωσσών, η ανα-
δυόμενη κατίσχυση αφηγηματικών ειδών όπως 
τα κόμικς, η επιστημονική φαντασία και το νουάρ 
ή η συνεχιζόμενη στασιμότητα πολλών εγχώριων 
μυθιστορηματικών μπεστ σέλερ τα οποία έχουν 
ως μοναδικό τους ορίζοντα την τοπική αγορά.
Ένα βιβλίο που εκτός του αποτελεί ένα πλούσιο 
οδοιπορικό στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, 
ξέρει πώς να μεταδώσει επικοινωνιακά το μήνυμά 
του και να μην επιτρέψει με το ύφος, τον τόνο και 
τον ρυθμό του στον αποδέκτη του να ξεχαστεί ή να 
εφησυχάσει έστω και προς στιγμήν.
Β. Χατζηβασιλείου 
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 58 ολόκληρα χρόνια, 
τέτοιες μέρες (13 Ιανουαρίου 
συγκεκριμένα), ο Μπομπ Ντί-
λαν κυκλοφορούσε τον ήδη 

τρίτο δίσκο του.
Ο τίτλος του δίσκου και του ομώνυμου 
τραγουδιού, έμελλαν να γίνουν συνώνυμο 
των κοινωνικών αγώνων των ‘60s, όταν 
ο κόσμος πίστεψε όντως ότι θα αλλάξει 
προς το καλύτερο, χωρίς όμως αυτό να 
συμβεί ολοκληρωτικά.
Το The times are a-changin’ ήταν το 
πρώτο άλμπουμ του Ντίλαν που είχε μόνο 
δικές του συνθέσεις. Ήταν βασικά ένα αν-
θολόγιο φολκ κοινωνικής μπαλάντας, με 
πιο γνωστή σύνθεση, την ομώνυμη.
Για το Times They Are a-Changin’, ο θρύ-
λος λέει ότι κάπου το ’63, ο Τόνι Γκλόβερ 
επισκέφθηκε τον Ντίλαν στο σπίτι του. 
Εκεί, είδε μερικά χειρόγραφα με ποιή-
ματα. Αφού διάβασε τη φράση ‘come 
senators, congressmen, please heed the 
call», φημολογείται ότι ο Γκλόβερ είπε 
στον Ντίλαν: «Τι είναι αυτή η φάση;» και 
το Ντίλαν απάντησε «Ε, αυτό που φαίνε-
ται ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος». 
Ο ίδιος ο Ντίλαν, περίπου 20 χρόνια αργό-
τερα έλεγε στον Κάμερον Κρόου, τότε συ-
ντάκτη του Rolling Stone και μετέπειτα 
σκηνοθέτη και παραγωγή: «Ήταν σίγουρα 
ένα τραγούδι με αποστολή, επηρεασμέ-
νο από τις σκωτσέζικες και ιρλανδέζικες 
μπαλάντες. Ήθελα να γράψω ένα μεγάλο 
κομμάτι, με σύντομους στίχους που συσ-
σωρεύονται με υπνωτιστικό τρόπο». 
Όπως και σε πολλούς άλλους δίσκους, η 
επιτυχία «έκρυψε» (λέμε τώρα…), άλλα, 
καλύτερα κομμάτια. Στην περίπτωση του 
The times… όμως, αυτό παρότι ισχύει (το 
Ballad for Hollis Brown είναι ένα δείγμα 
από τον Ντίλαν του –τότε- μέλλοντος), η 
υπόσταση του τραγουδιού στη συγκυρία 
είναι κατά κράτος επικρατούσα.
Ο Ντίλαν έγραψε ένα κομμάτι που μπο-
ρούσε να εκφράσει αυτό που βρισκόταν σε 
εξέλιξη στην κοινωνία. Να ταυτίσει τους 
κοινωνικούς αγωνιστές, τους πρωτοπό-
ρους και μη, τους ανθρώπους που ήθε-
λαν κάτι διαφορετικό, στηριγμένο στην 
αλληλεγγύη, τα δικαιώματα, τη δημο-
κρατία, την πρωτεύουσα θέση του λαού 
στα πράγματα, με ένα και μόνο κομμάτι.
…και το κατάφερε…

Οι καιροί άλλαζαν 
(και αλλάζουν)
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Την πρώτη μονάδα παραγωγής εμ-
βολίων στην Ελλάδα δημιουργεί 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 
μετά από χρηματοδότηση του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την είδηση 
γνωστοποίησε στο Πρακτορείο FM και 
στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβά-
λου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ», ο νέος 
γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου δρ 
Στάθης Γκόνος.
Το ίδρυμα Νιάρχος στην ουσία χρηματο-
δοτεί την ανακαίνιση του κτιρίου και τον 
εξοπλισμό του. Οι επιστημονικές δράσεις 
αφορούν την ερευνητική ομάδα του Πα-
στέρ με το τεχνικό και διοικητικό προσω-
πικό υποστήριξης, εξηγεί ο κ. Γκόνος, για 
να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι πέρα 
από την παραγωγή εμβολίων, πρόκειται 
να γίνει και εμφιάλωση προς τρίτους, 
ούτως ώστε «να έχουμε τη δυνατότητα 
επιτέλους στην Ελλάδα να ξεκινήσουμε 
κλινικές μελέτες. Να φτιάξουμε δηλαδή 
εμβόλια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε 
κλινικές δοκιμές, στις φάσεις 1,2,3, έτσι 
ώστε μεταγενέστερα να έχουμε κάποια 
καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα. 

Η μονάδα πρόκειται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2022 και εκτιμούμε ότι η τελική 
αδειοδότηση από τον ΕΟΦ θα γίνει πιθανά 
τους επόμενους 12-18 μήνες. Ελπίζουμε 
στις αρχές του 2023 να είμαστε και τυπι-
κά έτοιμοι να ξεκινήσουμε την παραγωγή 
εμβολίων».
Όσον αφορά το ποια εμβόλια θα παρα-
σκευάζονται, ο γενικός διευθυντής του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ διευκρι-
νίζει: «Μπορούμε να παράγουμε και να 
εμφιαλώσουμε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Σε 
πρώτη φάση ενδιαφέρουν τα κοινά εμ-
βόλια που είναι πχ το BCG, η φυματίνη, 
εμβόλια πολιομυελίτιδας, αλλά σίγουρα 
είμαστε ανοιχτοί σε οποιασδήποτε μορ-
φής συνεργασία και αίτημα, είτε από τον 
δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό φορέα». 
Και το ερώτημα που εύλογα προκύπτει 
είναι αν θα γίνεται και παραγωγή εμβολί-
ων για κορονοϊό. «Αυτό θα εξαρτηθεί από 
τις εταιρείες που τα παρασκευάζουν, διότι 
έχουν συγκεκριμένες πατέντες, και η δι-
αδικασία έχει να κάνει με το αν αυτές οι 
εταιρείες θέλουν να χρησιμοποιήσουν μία 
άλλη μονάδα παραγωγής».

Ο δρ Γκόνος προαναγγέλλει ακόμη τη δημι-
ουργία δύο νέων πράσινων καινοτόμων κα-
τασκευαστικά κτιρίων, 3.000 τμ συνολικά, 
τα οποία πρόκειται να φτιαχτούν με το ποσό 
των 26,5 εκατ. ευρώ που αναμένεται να 
ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. «Θα φτιά-
ξουμε εργαστήρια αυξημένης βιοασφάλει-
ας, εξοπλισμένα με ρομποτικά συστήματα, 
ούτως ώστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
να μπορούμε να απομονώσουμε και να με-
λετήσουμε επικίνδυνα παθογόνους παρά-
γοντες, είτε από κλινικά δείγματα, είτε από 
περιβαλλοντικά. Ως εκ τούτου αυτό συνάδει 
με covid και εμβόλια, καθώς θα υπάρχει η 
δυνατότητα να μελετηθούν αυτοί οι παρά-
γοντες, γιατί πλέον θα έχουμε εργαστήρια 
που θα πληρούν τις υψηλότερες παγκοσμί-
ως συνθήκες βιοασφάλειας. 
Πέρα από τα εργαστήρια θα υπάρχουν και 
άλλες μονάδες, εξοπλισμός, αλλά και κοι-
τώνες για να φιλοξενούμε αλλοδαπούς 
επιστήμονες, αίθουσα σεμιναρίων και μία 
σειρά από άλλες εγκαταστάσεις υποδομής. 
Το συγκεκριμένο έργο ελπίζουμε να έχει 
ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια».

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα της Ελ-
λάδας με κλεισμένα τα 100 χρόνια ζωής, 
ήταν ουσιαστικά ο πρώτος δημόσιος φο-
ρέας που μπήκε στη μάχη του κορονοϊού 
από την αρχή και για μεγάλο χρονικό διά-
στημα ήταν σχεδόν και ο μοναδικός. «Συ-
νεχίζουμε να αναλύουμε δείγματα για τον 
ελληνικό πληθυσμό σε συνεργασία είτε 
με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Αλλά 
πέρα από την παροχή υπηρεσιών που κά-
νουμε προς την Ελληνική δημόσια υγεία, 
μας ενδιαφέρει και η έρευνα για τον κορο-
νοϊό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να 
καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο ιός και τι 
μπορούμε να κάνουμε. Μελετάμε την πα-
θογένεση και βιοσύνθεση του ιού, αφότου 
μολύνει κάποιον άνθρωπο. Προφανώς 
μας ενδιαφέρει να βρούμε μεταλλάξεις 
στον ελληνικό πληθυσμό, και αναλύου-
με αυτά τα δεδομένα, τόσο με βιοδείκτες 
στους ανθρώπους όσο και με βιοπληρο-
φορικά εργαλεία. Επίσης μας ενδιαφέρει 
και η ανταπόκριση αντισωμάτων μετά 
τον εμβολιασμό, για να δούμε ένας εμβο-
λιασμένος κατά πόσον αναοσοανταποκρί-
νεται ή όχι».

Το Παστέρ ετοιμάζεται 
να παράγει εμβόλια

Η μονάδα πρόκειται να 
ολοκληρωθεί εντός του 
2022 και εκτιμούμε ότι η 
τελική αδειοδότηση από 
τον ΕΟΦ θα γίνει πιθανά 
τους επόμενους 12-18 μή-
νες. Ελπίζουμε στις αρχές 
του 2023 να είμαστε και 
τυπικά έτοιμοι να ξεκι-
νήσουμε την παραγωγή 
εμβολίων
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