
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ◾ ΤΕΥΧΟΣ #201



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 ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20222|Γιάννενα

Οι επιτάφιοι ξανά 
στην κεντρική πλατεία
Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Ιωαννίνων ανακοινώνει το πρό-
γραμμα των λειτουργιών της Μ. Εβδομάδας, με 
την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων (μάσκες, 
πιστοποητικά εμβολιασμού - νόσησης ή τα διαγνω-
στικά τεστ).
https://typos-i.gr/article/oi-epitafioi-3ana-sthn-
kentrikh-plateia-twn-iwanninwn

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ιωάννινα-Αθήνα: Ακόμα 
ακριβότερο το ταξίδι
ΠΛΕΟΝ, ένα ταξίδι Ιωάννινα-Αθήνα με επιστροφή, 
με αυτοκίνητο και καύσιμο αμόλυβδη, κοστίζει του-
λάχιστον 190 ευρώ, με τιμές καυσίμων των Ιωαννί-
νων στις 14 Απριλίου.
https://typos-i.gr/article/iwannina-a8hna-akoma-
akribotero-ta3idi

Σορός άνδρα εντοπίστηκε 
στην Παμβώτιδα» 
ΣΟΡΟΣ άνδρα εντοπίστηκε στην περιοχή του Περάματος, 
κοντά στο λιμάνι. Η αστυνομία δεν έχει ακόμα κάποια ένδει-
ξη για τα στοιχεία του πτώματος.. 
https://typos-i.gr/article/soros-entopisthke-sth-limnh

Αντίο στον δάσκαλο 
τον Λάκη…
Ο ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ένας από τους πιο χαρα-
κτηριστικούς και ιστορικούς καθηγητές του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, πέθανε στα 77 του χρόνια. Η 
κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 18/4 στο Δολό. Τα 
τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε με προβλήματα 
υγείας.
https://typos-i.gr/article/antio-ston-daskalo-ton-
lakh



Γιάννενα|3ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

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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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το αγρόκτημα Κατσικά βρίσκεται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
της περιφερειακής αρχής Ηπεί-
ρου εδώ και μια δεκαετία.

Πιο πολύ τα δύο τελευταία χρόνια, κι 
ακόμα πιο πολύ τους τρεις τελευταίους 
μήνες, οπότε και το αγρόκτημα -ή πιο 
συγκεκριμένα μια «γωνιά» του, εκεί που 
λειτουργούσε κάποτε η Δημοτική Επι-
χείρηση Λίμνης Ιωαννίνων (ΔΕΛΙ)- έγινε 
ξαφνικά και χωρίς να προηγηθεί κάποια 
μελέτη χωροθέτησης, ο καλύτερος τόπος 
για να «φιλοξενήσει» μια κάθε άλλο παρά 
αγροτική δραστηριότητα, το πρώην κλει-
στό γήπεδο ξιφασκίας του Ελληνικού.
Την ίδια ώρα, στην «καρδιά» του αγροκτή-
ματος, δίπλα από τις εγκαταστάσεις της 

πρώην Γεωργικής Σχολής, αποθηκεύο-
νται τα δοκάρια και ο λοιπός εξοπλισμός 
του αποσυναρμολογημένου κλειστού γη-
πέδου ξιφασκίας.
Το αγρόκτημα Κατσικά, στην παραλίμνια 
περιοχή Ιωαννίνων, πίσω από το ανάχω-
μα Ανατολής-Κατσικά, «καταλαμβάνει» 
μια έκταση 952.647 τ.μ.
Στο πάνω μέρος της έκτασης αυτής λει-
τουργούν σήμερα η Γαλακτοκομική Σχο-
λή Ιωαννίνων, και το Ινστιτούτο Γάλα-
κτος του ΕΛΓΟ «Δήμητρα».
Μέχρι πριν από 20 χρόνια, στο αγρόκτη-
μα λειτουργούσε και μια Γεωργική Σχολή 
με σκοπό τη βελτίωση της κτηνοτροφίας, 
της τυροκομίας και της γαλακτοκομίας 
στην Ήπειρο. Ένα συγκρότημα 13 κτιρίων 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες του γεωργικού 
σταθμού από τη δεκαετία του ’30 μέχρι τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90. Όλη η έκτα-

ση όπως και τα κτίρια ανήκουν στο Ελλη-
νικό Δημόσιο.
Τον Απρίλιο του 2021, το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης προχώρησε στη δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης της έκτασης, 
των ακινήτων της πρώην Γεωργικής Σχο-
λής Κατσικά, του ζωικού κεφαλαίου και 
του πάγιου εξοπλισμού, στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, για 25+10 χρόνια. Είχε προηγη-
θεί σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου, μετά από απόφαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου.
Το αίτημα -και κατ’ επέκταση η παρα-
χώρηση- αφορούσε τη δημιουργία ενός 
πάρκου αγροτικής καινοτομίας. Όπως 
αναφέρεται και στην απόφαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 
2020, η συγκεκριμένη σύλληψη ιδέας 
εδράζεται στο γεγονός της αναγκαιότητας 
ενός τέτοιου εγχειρήματος στην περιοχή 

με την προσδοκία να διαδραματίσει έναν 
σημαντικότερο ρόλο σε επίπεδο Εθνικού 
Συστήματος Καινοτομίας ως ερευνητι-
κός οργανισμός με την παροχή βασικών 
γνώσεων και ικανοτήτων στην αγορά, 
αλλά και ως φορέας γεφύρωσης για την 
ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Περι-
φέρειας Ηπείρου, ερευνητικών φορέων 
(όπως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ινστι-
τούτο Γάλακτος κτλ.) και επιχώριων ή 
εθνικών επιχειρήσεων. Στην όλη ιδέα 
περιλαμβανόταν και η δημιουργία Κέ-
ντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελ-
τίωσης Ζώων με έμφαση στις ελληνικές 
φυλές, ενός Κέντρου Αρωματικών και 
Φαρμακευτικών Φυτών και μιας αγοράς 
παραγωγών. «Το πάρκο θα διευκολύνει 
την ανάπτυξη δράσεων με ερευνητικούς 
σκοπούς και την ανάδειξη των επιχώριων 
προϊόντων και πιστοποίησή τους, καθι-

Το παραλίμνιο αγρόκτημα 
των 1000 στρεμμάτων
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στώντας τα τοπικά ‘brandname’» ανέφε-
ρε η περιφερειακή αρχή στην εισήγησή 
της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Από τον Απρίλιο του 2021, οπότε και το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απο-
φάσισε να παραχωρήσει τη μεγάλη αυτή 
έκταση, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει προ-
χωρήσει σε ένα μνημόνιο συνεργασίας 
με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνο-
τρόφων για τη φροντίδα των περίπου 
100 προβάτων (της φυλής «μπούτσικο») 
που υπήρχαν στο αγρόκτημα. Μέχρι πρό-
σφατα τα ζώα αυτά τα φρόντιζε ο ΕΛΓΟ 
Δήμητρα. Τον Δεκέμβριο του 2021, η οι-
κονομική επιτροπή ενέκρινε μια πίστωση 
24.000 ευρώ για τη διατήρηση του ζωικού 
κεφαλαίου από την Ένωση Μετακινούμε-
νων Κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τη σχετι-
κή απόφαση της επιτροπής, τα μέλη της 
Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων 
μπορούν να μεταφέρουν και το δικό τους 
ζωικό κεφάλαιο στις εγκαταστάσεις του 
αγροκτήματος.
Λίγες μέρες αργότερα, η οικονομική επι-
τροπή ενέκρινε μια νέα πίστωση 32.000 
ευρώ για την επισκευή τμήματος των 
εγκαταστάσεων της πρώην Γεωργικής 
Σχολής Κατσικά. Στη «Διαύγεια» βρίσκει 
κανείς και άλλες αποφάσεις για διάθεση 
πιστώσεων που αφορούν το αγρόκτημα, 
όπως αυτή της 10ης Φεβρουαρίου για 
την «προμήθεια αδρανών υλικών για την 
αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων» 
με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως χώροι 
αποθήκευσης υλικών (σ.σ. προφανώς για 
τα υλικά του πρώην κλειστού ξιφασκίας) 
αλλά και για «την εξυπηρέτηση των πο-
λιτών προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέ-
λειας», όπως αναφέρεται. Και κάπως έτσι 
προέκυψαν οι διάφορες «διαμορφώσεις» 
πλατωμάτων και δρόμων.
Παράλληλα, η περιφερειακή αρχή Ηπεί-
ρου άρχισε να δηλώνει ότι εκπονείται με-
λέτη για το αγρόκτημα Κατσικά που περι-
λαμβάνει «τη δημιουργία ενός ευρύτερου 
μητροπολιτικού-περιβαλλοντικού πάρ-
κου στο οποίο θα συνυπάρχουν αγροτικές 
δραστηριότητες, αγορά παραγωγών και 
αθλητικές-πεζοπορικές  δραστηριότητες 
αναψυχής». Περισσότερα στοιχεία για την 
εκπόνηση αυτής μελέτης δεν έχουν δοθεί 
μέχρι στιγμής.

ΠΆΝΩ ΆΠΌ ΈΝΆΝ ΆΙΩΝΆ ΙΣΤΌΡΙΆΣ 

Επί οθωμανοκρατίας, οι εκτάσεις του 
αποκαλούμενου σήμερα αγροκτήματος 
Κατσικά νοικιάζονταν σε καλλιεργητές 
και κτηνοτρόφους. Με την απελευθέρω-
ση των Ιωαννίνων, η έκταση περιήλθε 
στην κυριότητα του Δημοσίου. Τον Νο-
έμβριο του 1914, με Βασιλικό Διάταγμα, 
ιδρύθηκε ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σταθ-
μός Ιωαννίνων με στόχο την καλλιέργεια 
δημητριακών και δέντρων, τη διάδοση 
της υποδειγματικής κτηνοτροφίας, την 

παροχή οδηγιών στους γαιοκτήμονες και 
τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Πα-
ράλληλα, από το 1916 λειτουργούσε και 
Γαλακτοκομική-Τυροκομική Σχολή στην 
περιοχή των Αμπελοκήπων (εκεί που 
σήμερα στεγάζεται η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας), 
αλλά και Γεωργική Σχολή στη Δουρούτη.

Η αποστολή του Γεωργοκτηνοτροφικού 
Σταθμού δεν ήταν εύκολη. Πολλά τα εμπό-
δια που υπήρχαν. Μόλις στις αρχές της 
δεκαετίας του ’30, άρχισαν να διατίθενται 
σημαντικές πιστώσεις για την ανέγερση ή 
ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστά-
σεων όπως και για την κατασκευή αρδευ-
τικών έργων. Την περίοδο αυτή, άρχισε 

να υπάρχει πιο συστηματική δουλειά στη 
βελτίωση των εγχώριων φυλών ζώων, 
αγελάδων και προβάτων, ενώ το αγρόκτη-
μα γινόταν και η αποξήρανση και επεξερ-
γασία της ποικιλίας καπνού Βιρτζίνια που 
φυτεύονταν στα γύρω χωριά.
Το πιο ενδιαφέρον, από αρχιτεκτονικής 
άποψης τουλάχιστον, κτίριο του πρώην 
γεωργικού σταθμού έρευνας. Το κτίριο 
αυτό αρχικά προοριζόταν να στεγάσει τη 
Γαλακτοκομική Σχολή
Το έργο του Σταθμού διακόπηκε λόγω 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η επαναλει-
τουργία του ξεκίνησε το 1945. Τα επόμενα 
τρία χρόνια, έγιναν εργασίες αποκατάστα-
σης των κτιρίων, που είχαν λεηλατηθεί 
κατά τη διάρκεια του πολέμου, και βελτί-
ωσης των φυσικών βοσκοτόπων για την 
καλύτερη διατροφή των ζώων.
Οι δεκαετίες του ’50 και του ’60 ήταν πα-
ραγωγικές. Πέραν της ανάπτυξης της 
προβατοτροφίας και της αγελαδοτροφί-
ας και των παραδοσιακών καλλιεργειών, 
όπως του αραβοσίτου, υπήρξαν και πει-
ραματικές καλλιέργειες. Από το 1954 άρ-
χισε να καλλιεργείται λυκίσκος, με πολύ 
καλές αποδόσεις.
«Η διάδοσις τής καλλιέργειας τού λυ-
κίσκου, όστις ενταύθα απεδείχθη απο-
δοτικώτερος καί μεγαλυτέρας αξίας τού 
έκ τού εξωτερικού είσαγομένου καί τού 
οποίου, ώς γνωστόν, γίνεται μεγάλη χρή-
σις είς τήν ζυθοποιίαν, θέλει αποβή λίαν 
επωφελής είς τήν εγχώριον παραγωγήν 
καί, όταν καλλιεργήται εις αρκετήν ποσό-
τητα ώστε νά επαρκή διά τάς άνάγκας τής 
εγχωρίου ζυθοποιίας, θά εξοικονομήται 
σημαντική ποσότης συναλλάγματος» ανέ-
φερε σε μελέτη του ο γεωπόνος Νικόλαος 
Ζυγούρης, ένας άνθρωπος που ταύτισε το 
όνομά του με την εξέλιξη της Γαλακτοκο-
μικής Σχολής στα Ιωάννινα («Τα εν Ηπεί-
ρω Γεωργικά Ιδρύματα – Ιστορικές Σημει-
ώσεις», Ηπειρωτική Εστία).
Ο Γεωργικός Σταθμός συνέχισε την πο-
ρεία του τις επόμενες δεκαετίες, έχοντας 
τις δυσκολίες του. Το 1986 στο αγρόκτημα 
Κατσικά, μετακόμισε η Γαλακτοκομική 
Σχολή, μετά από προσπάθειες πολλών 
χρόνων.
Με την αναδιοργάνωση της γεωργικής 
έρευνας και την εισαγωγή νέων θεσμών, 
όπως του ΕΛΓΟ Δήμητρα, η τυπική κα-
τάργηση του σταθμού Κατσικά ήρθε το 
2013.

Τον Απρίλιο του 2021, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προ-
χώρησε στη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της έκτασης, 
των ακινήτων της πρώην Γεωργικής Σχολής Κατσικά, του ζω-
ικού κεφαλαίου και του πάγιου εξοπλισμού, στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, για 25+10 χρόνια.
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ΘΈΆΤΡΟ

29-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 1 ΜΑΪΟΥ

Επιστρέφει το «Δείπνο Ηλιθίων»
H KΕΝΤΡΙΚΉ Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων επιστρέφει, μετά από 
μια μικρή διακοπή λόγω Πάσχα, με το «Δείπνο Ηλιθίων» του Francis 
Veber στο Καμπέρειο Θέατρο από 29 Απριλίου.
Η παράσταση θα ανεβαίνει κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 
στις 21:00, μέχρι τις 15 Μαΐου. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Μιχάλης 
Σιώνας. Παίζουν: Νικόλας Γραμματικόπουλος, Γιολάντα Καπέρδα, 
Βίκτωρ Μπενουζίλιο, Κατερίνα Σισίννι, Άρης Τσαμπαλίκας, Γιώργος 
Χιώτης.
Γενική είσοδος 10 ευρώ, φοιτητικό 7 ευρώ, ανέργων-ΑμεΑ 3 ευρώ. 
Εισιτήρια στο viva.gr.

29-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Poe~try: δύο παραστάσεις ακόμη

29-30 AΠΡΙΛΙΟΥ

Παράσταση χορού: «Ζωή σε κίνηση»
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ χορού με θέμα: «Ζωή σε κίνηση» θα παρουσιάσει η Σχολή Κλα-
σικού και Σύγχρονου Χορού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών 
στις 29 και 30 Απριλίου, στις 21:00, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Χορογραφία: Έλενα Ανδρεάδη, Τζίνα Βίκα, Μελίνα Βλάχου.
Χορεύουν: Ελένη Ασπρή, Τζίνα Βίκα, Ιωάννα Κολεγιώργου, Κατερίνα Ντίβα, 
Τζίνα Χρύση.
Οι χορογράφοι αναφέρουν σχετικά: «Η κίνηση είναι δράση. Στην αποξένωση, 
στις αποστάσεις ασφαλείας καθώς και στον καταναγκαστικό εγκλεισμό, που βι-
ώσαμε, η αντίδραση είναι η συμπαράσταση, η προσαρμογή, η κινητοποίηση».

H χοροθεατρική παράσταση Poe-try 
στο Θέατρο Actina (Άννης Κομνηνής 
8) συνεχίζεται για δύο ακόμα παρα-
στάσεις, στις 29 και 30 Απριλίου, στις 

21:15. 
Τη σκηνοθεσία-διασκευή έχει κάνει η Αθηνά 
Τσικνιά. Ερμηνεύουν η Ελεονώρα Ηλία και ο 
Γιάννης Κοντός. Κίνηση-Χορογραφία Ελεονώ-
ρα Ηλία, Visual effects: Κωστής Εμμανουηλί-
δης, Audio effects: Αχιλλέας Κάππης, Βοηθός 
σκηνοθέτη: Δέσποινα Ναυρόζογλου, Σκηνογρα-
φία-ενδυματολογία-φωτισμοί: Αθηνά Τσικνιά, 
επιμέλεια κοστουμιών: Φόνη Βραζέλη, μουσι-
κές επιλογές: Αθηνά Τσικνιά. Ο Θοδωρής Ρέ-

γκλης «ντύνει» μουσικά μια σκηνή του έργου.
Αφετηρία έμπνευσης αποτελεί το διήγημα «Ο 
άνθρωπος που σκότωσε τον εαυτό του». Δύο 
ερμηνευτές, ένας ηθοποιός και μια χορεύτρια, 
και ένας καλά κρυμμένος κακός εαυτός που χα-
μογελάει σαρκαστικά και περιμένει την κατάλ-
ληλη στιγμή να αποκαλυφθεί.
Η διάρκεια της παράστασης, που αποτελεί πα-
ραγωγή του Θεάτρου Actina, είναι 60 λεπτά.
Τιμή εισιτηρίου: 12€ ταμείο, 10€ προπώληση, 
8€ μειωμένο (ανέργων-εφήβων-παιδιών-65+). 
Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Μωβ 
κουκουβάγια, viva.gr. 
Κρατήσεις: 6974865401. 

ΧΟΡΟΣ
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» και 
«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι»

«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι» 
είναι η ιστορία των δημοτικών εκλογών στα Ιωάν-
νινα, από το 1925 ως το 2014. Δήμαρχοι, παρατά-
ξεις, αντιπαραθέσεις, επεισόδια σε προεκλογικές 
περιόδους, ανέκδοτα και ιδιοτροπίες των υποψη-
φίων και των δημάρχων. Ποιος ήταν ο μακροβιό-
τερος δήμαρχος; Ποιος δήμαρχος ευχήθηκε στον 
βασιλιά «και εις ανώτερα»; Ποιες οι «ανίερες» 
προεκλογικές συμμαχίες που έγιναν; Ποιοι κατη-
γορήθηκαν ως «αποστάτες»; Ποιος ήταν ο «ηπει-
ρωτάρχης» του Μεσοπολέμου; Ποια λέξη στοίχισε 
σε έναν υποψήφιο δήμαρχο την εκλογή του; Ποιος 
δήμαρχος μεγάλωσε με «καλαμποκίσιο αλεύρι»; 
Ποιος δήμαρχος ξυπνούσε μετά τις 11 το πρωί; 
Ποιος υποψήφιος μοίραζε φέιγ βολάν στην πόλη 
με κουτσομπολιά για τον αντίπαλό του; Ποιος δή-
μαρχος ήταν ο μπον βιβέρ της εποχής του; Πότε 
έγινε το πρώτο προεκλογικό debate; Ποιοι δήμαρ-
χοι πέτυχαν υψηλά ποσοστά εκλογής;

Οι δύο εκδόσεις του Τύπου Ιωαννίνων και της ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ 
είναι ξανά εδώ, στα βιβλιοπωλεία των Ιωαννίνων.

Οι «25+1 ρετρό ιστορίες», είναι… 26 ιστορίες από 
το παρελθόν των Ιωαννίνων, με φωτογραφίες και 
κείμενα από τη σαββατιάτικη στήλη του typos-i.gr, 
«Ρετρό». Είναι ένα άλμπουμ με σκληρό εξώφυλλο, 
δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) που τώρα, είναι 
πια στη δεύτερή του έκδοση. Οι «25+1 ρετρό ιστο-
ρίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν δι-
αφορετικό τρόπο, την πόλη των Ιωαννίνων στους 
ίδιους τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. 
Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να 
αφηγηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά δε-
δομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχειακό 
υλικό, αλλά και μύθους που κρύβουν τη δική τους 
αλήθεια. Στη «σύμπραξη»αυτή το δικό της λιθαρά-
κι βάζει και η αποτύπωση μιας ιστορίας σε κόμικς.
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ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΈΙΣΒΟΛΗΣ
Τα ξημερώματα της 24ης Φεβρου-
αρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ 
Πούτιν, που είχε συγκεντρώσει πάνω 
από 150.000 στρατιώτες γύρω από την 
Ουκρανία σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, 
ανακοινώνει μια «στρατιωτική 
επιχείρηση» για την υπεράσπιση των 
«δημοκρατιών» των αυτονομιστών του 
Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, 
την ανεξαρτησία των οποίων είχε μόλις 
αναγνωρίσει.
Το πρωινό της ίδιας ημέρας, ρωσικές χερ-
σαίες δυνάμεις εισβάλλουν στο ουκρανι-
κό έδαφος.
Η επίθεση προκαλεί διεθνή κατακραυγή.

ΚΥΡΏΣΈΙΣ
Στις 26 Φεβρουαρίου, ο ρωσικός στρατός 
λαμβάνει εντολή να κλιμακώσει την επί-
θεσή του.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει την 
αγορά και την παράδοση όπλων στην Ου-
κρανία, για πρώτη φορά.
Η Ουκρανία λαμβάνει επίσης την στήριξη 
των ΗΠΑ, που έως τώρα έχουν υποσχεθεί 
πάνω από 2,3 δισεκ. δολάρια στρατιωτι-
κής βοήθειας.
Παράλληλα, η Δύση επιβάλλει στη Ρωσία 
ολοένα και πιο σκληρές οικονομικές κυ-
ρώσεις.
Οι εναέριοι χώροι κλείνουν, μεγάλες επι-
χειρήσεις διακόπτουν τους δεσμούς τους 
με τη Ρωσία. Ρωσικά κρατικά μέσα ενη-
μέρωσης απαγορεύονται στην Ευρώπη.
 

ΠΡΏΤΈΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΈΥΣΈΙΣ
Στις 28 Φεβρουαρίου, Μόσχα και Κίεβο 
ξεκινούν συνομιλίες.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί την αναγνώ-
ριση της Κριμαίας ως ρωσικού εδάφους, 
«ουδέτερο καθεστώς» για την Ουκρανία 
και την «αποναζιστικοποίησή» της. Η 
Μόσχα επιθυμεί εδώ και μήνες να λάβει 
εγγυήσεις ότι το Κίεβο δεν θα γίνει ποτέ 
μέλος του ΝΑΤΟ.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι, που έχει χαιρετιστεί διεθνώς για το 
κουράγιο του, προτρέπει την ΕΕ να ενσω-
ματώσει «χωρίς καθυστέρηση» τη χώρα 
του.
 

ΠΟΛΈΙΣ ΥΠΟ ΡΏΣΙΚΑ ΠΥΡΑ

Στις 2 Μαρτίου, ρωσικά στρατεύματα 
φθάνουν στο Χάρκοβο (βόρεια), τη δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, κοντά 
στα σύνορα με τη Ρωσία.
Στο νότιο τμήμα, η Χερσώνα, κοντά στην 

ΟΥΚΡΑΝΊΑ

Οι ημερομηνίες-κλειδιά 
της ρωσικής εισβολής

Οι βασικές εξελίξεις από την έναρξη, στις 24 Φεβρουαρίου, της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αμάχους 
και έχει αναγκάσει περίπου 12 εκατ. Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. 
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Κριμαία, πέφτει στα χέρια των Ρώσων.
Οι τιμές των υδρογονανθράκων, του σίτου 
και του αλουμινίου, των οποίων η Ρωσία 
είναι μεγάλος εξαγωγέας, εκτοξεύονται.

Στις 3 του μήνα, η Γενική Συνέλευση του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπερψη-
φίζει ψήφισμα, μη δεσμευτικό, που απαι-
τεί τον τερματισμό της ρωσικής επίθεσης.

Η Μόσχα τιμωρεί σοβαρά τη διασπορά 
«ψευδών πληροφοριών για τον στρατό» 
και μπλοκάρει την πρόσβαση σε ορισμένα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρ-
τητα μέσα ενημέρωσης.
 

ΑΜΈΡΙΚΑΝΙΚΟ ΈΜΠΑΡΓΚΟ
Στις 8 Μαρτίου, ο Αμερικανός πρόεδρος 
Τζο Μπάιντεν υπογράφει διάταγμα για 
εμπάργκο στο ρωσικό αέριο και πετρέλαιο.
Στις 10 Μαρτίου, οι ηγέτες των 27 απο-
κλείουν την γρήγορη ένταξη της Ουκρα-
νίας στην ΕΕ, ανοίγοντας παράλληλα την 
πόρτα σε στενότερες σχέσεις.

Η ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΟΛΙΟΡΚΈΙΤΑΙ
Στις 21 Μαρτίου, η ΕΕ καταγγέλλει «κα-
τάφωρο έγκλημα πολέμου» στη Μαριού-
πολη, στρατηγικό λιμάνι στην Αζοφική 
Θάλασσα, ο έλεγχος της οποίας από τις ρω-
σικές δυνάμεις επιτρέπει να διασφαλιστεί 
μια εδαφική συνέχεια από την Κριμαία έως 
τις αυτονομιστικές περιοχές του Ντονμπάς.
Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χωρίς καθό-
λου προμήθειες εγκλωβίζονται στην πο-
λιορκημένη πόλη, όπου ένα μαιευτήριο, 
στην συνέχεια ένα θέατρο όπου είχαν βρει 
καταφύγιο γυναίκες και παιδιά, βομβαρδί-
ζονται.
 

«ΑΠΈΛΈΥΘΈΡΏΣΗ» 
ΤΟΥ ΝΤΟΝΜΠΑΣ
Στις 24 Μαρτίου, το ΝΑΤΟ αποφασίζει να 
εξοπλίσει την Ουκρανία απέναντι στην 
χημική και πυρηνική απειλή και να ενι-
σχύσει τις άμυνές της στην ανατολική 
πτέρυγα.
Την επομένη, η Μόσχα, που βρέθηκε 
αντιμέτωπη με σφοδρή αντίσταση από 
τους Ουκρανούς, ανακοινώνει ότι επι-
κεντρώνεται στην «απελευθέρωση του 
Ντονμπάς».
Στις 26 Μαρτίου, σε επίσκεψή του στη 
Βαρσοβία, ο Τζο Μπάιντεν χαρακτηρίζει 
τον Βλαντίμιρ Πούτιν «χασάπη», κρίνο-
ντας ότι «δεν μπορεί πλέον να παραμείνει 
στην εξουσία».
 

«ΟΥΔΈΤΈΡΟΤΗΤΑ» 
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
 ΣΤΟ ΤΡΑΠΈΖΙ
Στις 29 Μαρτίου, το Κίεβο προτείνει την 
ουδετερότητα της Ουκρανίας και την 
αποκήρυξη της ένταξης στο ΝΑΤΟ, υπό 
τον όριο ότι άλλες χώρες θα εγγυώνται 
την ασφάλειά της απέναντι στη Ρωσία, 
κατά τη διάρκεια νέου γύρου διαπραγμα-
τεύσεων στην Κωνσταντινούπολη.

ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΤΣΑ
Στις 2 Άπριλίου, η Ουκρανία ανακοινώνει 
ότι ανέκτησε τον έλεγχο όλης της περιο-
χής του Κιέβου ύστερα από την υποχώ-
ρηση των ρωσικών δυνάμεων που κινού-
νται πλέον προς τα ανατολικά και τα νότια 
της χώρας.
Σε πολλές τοποθεσίες κοντά στο Κίεβο, 
μεταξύ των οποίων στη Μπούτσα, η ανα-
κάλυψη δεκάδων πτωμάτων προκαλεί 
έντονες διεθνείς αντιδράσεις, ενοχοποιώ-
ντας τη Μόσχα.
Στις 7 του μήνα, ενώ πληθαίνουν οι εικό-
νες και οι μαρτυρίες για θηριωδίες, ο ΟΗΕ 
αναστέλλει τη συμμετοχή της Ρωσίας στο 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών.
Την επομένη, χτύπημα με πύραυλο στον 
σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ 
(ανατολικά), απ’ όπου έφευγαν άμαχοι 
που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν 
την περιοχή, στοιχίζει τη ζωή σε 52 αν-
θρώπους.
 

Η ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΡΝΈΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΧΏΡΗΣΈΙ
Στις 11 Άπριλίου, οι φιλορώσοι αυτονο-
μιστές υποστηρίζουν ότι έχουν καταλά-
βει ολόκληρη την ζώνη του λιμανιού της 
Μαριούπολης.
Την επομένη, οι τοπικές αρχές εκτιμούν 
σε τουλάχιστον 20.000 τον αριθμό των 
νεκρών στην πόλη. Ο Τζο Μπάιντεν μιλά 
για πρώτη φορά για «γενοκτονία» στην 
Ουκρανία.
Οι τελευταίοι υπερασπιστές της Μαριού-
πολης αγνοούν, στις 17 του μήνα, τελεσί-
γραφο του ρωσικού στρατού.
 

ΒΥΘΙΖΈΤΑΙ ΡΏΣΙΚΟ 
ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟ
Οι Ουκρανοί δηλώνουν στις 14 Άπριλίου 
ότι έπληξαν με πυραύλους το καταδρο-
μικό Moskva, τη ναυαρχίδα του ρωσικού 
στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα 
με τη Μόσχα, το πλοίο βυθίστηκε ύστερα 
από πυρκαγιά που ξέσπασε έπειτα από 
έκρηξη πυρομαχικών.
 

ΈΠΙΘΈΣΗ ΣΤΟ ΝΤΟΝΜΠΑΣ
Στις 19 Άπριλίου, η Ρωσία ανακοινώνει 
ότι πραγματοποίησε πλήγματα στην ανα-
τολική Ουκρανία και ζητά την παράδοση 
«όλων των Ουκρανών στρατιωτών».
Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
«ένα μεγάλος τμήμα του ρωσικού στρα-
τού είναι πλέον επικεντρωμένο σε αυτή 
την επίθεση».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP
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Το αλλοπαρμένο του βλέμμα αποτελεί από 
μόνο του σύμβολο της κινηματογραφικής 
τρέλας. Δημιούργησε μια ολόκληρη σχολή, 
ένα καλούπι στο οποίο πάτησαν γενιές και 
γενιές ηθοποιών, χωρίς να φτάσουν ποτέ το 
πρωτότυπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ματιά 
του ήταν το χάρισμά του, η περιουσία του που 
προσπαθούσε να μη σκορπάει άσκοπα -ίσως 
γι' αυτό και την έκρυβε πίσω από τα μαύρα 
γυαλιά, σήμα κατατεθέν του ηθοποιού. Ο Τζακ 
Νίκολσον, ένας από τους μεγαλύτερους ηθο-
ποιούς της εποχής του, κατά πολλούς ο σημα-
ντικότερος, έχει καταφέρει να ακροβατεί στα 
ανθρώπινα όρια με το μοναδικό ευφυές υπο-
κριτικό ταλέντο του, προκαλώντας σεισμούς 
συναισθημάτων, ελκύοντας το κοινό άμα τη 
εμφανίσει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι 
σπουδαίοι ρόλοι του είναι αντιηρωικοί, στην 
απέναντι πλευρά του «αμερικάνικου ονείρου», 
της ασφάλειας, του συμβατικού σταρ. Άλλωστε 
και ο αντικομφορμιστικός χαρακτήρας του δεν 
ταίριαζε με όλα αυτά, παρότι δεν είχε πρόβλη-
μα με το σταριλίκι.
Ο Τζακ Νίκολσον ήταν ένας τυχερός ηθοποι-
ός, καθώς στα πρώτα του βήματα στον κινη-
ματογράφο μαθήτεψε δίπλα στον περίφημο 
«Πάπα» των b'movies Ρότζερ Κόρμαν, πήρε 
το μνημειώδη ρόλο του μέθυσου δικηγόρου 
Τζορτζ Χάνσον, στην καλτ ταινία του Ντένις Χό-
περ «Ξένοιαστος Καβαλάρης», και μέσα σε μια 
πενταετία είχε συναντηθεί με χαρακτήρες που 
θα μείνουν ανεξίτηλοι στη μνήμη όλων των 
σινεφίλ, με κορυφαίους φυσικά εκείνους στις 
αριστουργηματικές ταινίες «Chinatown» και 
«Στη Φωλιά του Κούκου», με την οποία κέρδι-
σε και το πρώτο του Όσκαρ Α' ανδρικού ρόλου.
Σε λίγες ημέρες, ο Νίκολσον θα σβήσει 85 
κεράκια (γεννήθηκε στις 22 Απριλίου 1937), 
πιθανώς πάντα δίπλα σε όμορφες γυναίκες, 
τις οποίες λάτρεψε, κατακτώντας λιγότερες 
μόνο από τον Γουόρεν Μπίτι, ίσως και κάποια 
από τα (πέντε, έξι ή εννιά;) παιδιά του, αλλά 
θα κάνει και τον απολογισμό της μυθιστορη-
ματικής ζωής του και της μακράς πορείας του 
στα κινηματογραφικά πλατό, απ' τα οποία έχει 
απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Βλέποντας 
όλες αυτές τις υπερπαραγωγές, τα «άψυχα 
μπλογκμπάστερ», τις χάρτινες υπερηρωικές 
ταινίες, δηλώνει κατηγορηματικά ότι «δεν θα 
κάνω ποτέ τέτοιου είδους ταινίες».

ΤΖΑΚ ΝΊΚΟΛΣΟΝ

Ο εκκεντρικός 
και ταλαντούχος σταρ 
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Ο Τζακ Νίκολσον γεννήθηκε στη 
Νέα Υόρκη το 1937, γιος της 
Τζουν Φράνσις Νίκολσον, μιας 
άστατης σόουγκερλ, και αγνώ-

στου πατέρα, τον οποίο ακόμη και σή-
μερα δεν γνωρίζει. Σύμφωνα με τον βι-
ογράφο του, Μαρκ Έλιοτ, πραγματικός 
πατέρας του ήταν ένας μουσικός ονόματι 
Ντόναλντ Φουρσίλο, κάτι που όμως δεν 
επιβεβαιώνεται, ενώ τα οικογενειακά του 
ήταν τόσο περίπλοκα, που όταν ενηλικιώ-
θηκε ανακάλυψε ότι η γυναίκα που νόμιζε 
πως ήταν αδελφή του ήταν στην πραγμα-
τικότητα η μητέρα του και η γυναίκα που 
νόμιζε ως μητέρα του ήταν η γιαγιά του!
Μεγάλωσε με Ρωμαιοκαθολικές αρχές 
και πιστεύοντας -για την ακρίβεια επιλέ-
γοντας- ότι είναι ιρλανδικής καταγωγής. 
Στο γυμνάσιο ήταν γνωστός ως ο «κλό-
ουν» της τάξης, ενώ το 1957, σε μια κίνη-
ση να ξεφύγει από το τέλμα στο οποίο είχε 
περιέλθει, θα ενταχθεί στην Αεροπορική 
Εθνική Φρουρά της Καλιφόρνιας.
   
ΞΈΝΌΙΆΣΤΌΣ ΚΆΒΆΛΆΡΗΣ
   
Τη δεκαετία του ‘50 θα βρεθεί στην Καλι-
φόρνια, όπου επισκέφθηκε την αδερφή 
του. Εκεί θα πιάσει δουλειά ως υπάλλη-
λος γραφείου ταινιών κινούμενων σχε-
δίων της MGM. Στη συνέχεια άρχισε να 
παίζει ρολάκια σε τηλεοπτικά σίριαλ, μέ-
χρι να έρθει η ώρα της συνάντησής του με 
τον Ρότζερ Κόρμαν, με τον οποίο συνερ-
γάστηκαν κοντά δέκα χρόνια και σε αρ-
κετά φιλμ, με πιο διάσημο «Το Μαγαζάκι 
του Τρόμου» (1960), που γύρισε σε χρόνο 
ρεκόρ.
Το 1969 θα του δοθεί από σύμπτωση ο 
χαρακτηριστικός ρόλος στον «Ξένοιαστο 
Καβαλάρη», αφού ο Ριπ Τορν, που είχε 
επιλεγεί από τον Ντένις Χόπερ, εγκατέ-
λειψε τα γυρίσματα μετά από καυγά με 
τον τελευταίο. Η ταινία έκανε πρεμιέ-
ρα στις Κάννες τον Μάιο του 1969 και ο 
άγνωστος «Νικ» έγινε μέσα σε λίγες ώρες 
ο πιο υποσχόμενος ηθοποιός της χρονιάς, 
ενώ η κριτική μιλούσε για τον επόμενο 
μεγάλο σταρ. Θα ακολουθήσουν τα εξαι-
ρετικά φιλμ «Πέντε Εύκολα Κομμάτια» 
του Μπομπ Ράφελσον και «Η Γνωριμία 
της Σάρκας» του Μάικ Νίκολς, με την Αν 
Μάργκρετ, τον επόμενο χρόνο. Ο Νίκολ-
σον είναι πλέον πρωταγωνιστής.
   
ΣΤΗ ΦΩΛΙΆ ΤΌΥ ΌΣΚΆΡ
   
Όμως, αυτό δεν είναι αρκετό για τον ιδι-
οφυή Τζακ. Το 1974 θα του δοθεί ο πρω-
ταγωνιστικός εμβληματικός ρόλος του 
ντετέκτιβ στο κλασικό αριστούργημα του 
Πολάνσκι «Chinatown», μια επιτομή για 
το πώς κατακτήθηκε το «αμερικάνικο 
όνειρο», μέσα από τη εκτεταμένη διαφθο-
ρά, το έγκλημα, τη διαστροφή. Έχοντας 
δίπλα του την εξαίρετη Φέι Ντάναγουεϊ, 

μπροστά του το συνταρακτικά διεισδυτικό 
σενάριο του Ρόμπερτ Ντάουνι και πίσω 
απ’ τις κάμερες σπουδαίους τεχνίτες, ο 
Νίκολσον θα ξεχωρίσει εμφανώς και θα 
προταθεί για το Όσκαρ.
Το Όσκαρ, όμως, θα το κερδίσει την επό-
μενη χρονιά με το συγκλονιστικό δρά-
μα του Μίλος Φόρμαν «Στη Φωλιά του 
Κούκου», υποδυόμενος έναν επαναστάτη 
τρόφιμο ψυχιατρείου. Μια ερμηνεία που 
θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη 
όλων των σινεφίλ, όπως βεβαίως και τα 
μηνύματα της αριστουργηματικής ται-
νίας, για την φαρμακευτική, ψυχιατρική 
και όχι μόνο καταστολή. Ο Νίκολσον πλέ-
ον είναι ένας σταρ, πολύ διαφορετικός απ’ 
τα συνηθισμένα, που το διαπεραστικό του 
βλέμμα δεν θα κατακτήσει μόνο το κοινό 
σε όλο τον κόσμο, αλλά και το γυναικείο 
φύλλο. Οι αναρίθμητες ερωτικές περι-
πέτειές του, πολλές φορές με διάσημες 
ηθοποιούς, τα τρελά πάρτι, το αλκοόλ, 
η παρέα με «αμαρτωλά» αγόρια, όπως ο 
Γουόρεν Μπίτι και ο Μάρλον Μπράντο, 

ακόμη και η τρέλα του με τους Λέικερς ή 
τους τσακωμούς του στους δρόμους του 
Λος Αντζελες, θα τον καταστήσουν θρύ-
λο κι ενώ ακόμη δεν έχει ούτε δεκαπέντε 
χρόνια στο θέαμα.
   
ΛΆΜΨΗ
   
Το 1975 θα τον φέρει και στο ευρωπαϊκό 
σινεμά. Θα πρωταγωνιστήσει στο θαυμά-
σιο δράμα του Μικελάντζελο Αντονιόνι 
«Επάγγελμα Ρεπόρτερ», ικανοποιώντας 
ακόμη και το απαιτητικό κινηματογρα-
φικό κύκλωμα της γηραιάς ηπείρου. Την 
ίδια χρονιά θα συμπρωταγωνιστήσει και 
στο γουέστερν «Φυγάδες του Μισούρι» 
του Άρθουρ Πεν και δίπλα στον Μάρλον 
Μπράντο, που χωρίς να το έχει καταλάβει 
είναι φανερό ότι ήδη βρίσκεται στη σκιά 
του Νίκολσον.
Ακόμη μία καθοριστική συνάντηση για 
τον Νίκολσον θα είναι αυτή με τον Στάν-
λεϊ Κιούμπρικ. Είναι η ώρα της «Λάμ-
ψης» (1980), στην οποία ο Τζακ Νίκολσον 

με την ερμηνεία του θα προκαλέσει ρίγη 
ανατριχίλας, ενώ πριν ακόμη τον κατα-
λάβει η παράνοια, γράφοντας απλώς σε 
μια γραφομηχανή, θα προσφέρει εκρή-
ξεις τρόμου. Είναι φανερό ότι πέρα από 
τον Κιούμπρικ υπάρχει και ο Νίκολσον 
που μπορεί να πάρει στους ώμους του τη 
σκέψη τού σκηνοθέτη και να φτιάξει κάτι 
δικό του, έναν χαρακτήρα που θα μας κα-
ταδιώκει για πάντα.
Τον επόμενο χρόνο θα παίξει έναν ρόλο 
στο επικό πολιτικό δράμα του Γουόρεν 
Μπίτι «Οι Κόκκινοι». Όπως είπε ο φημι-
σμένος γυναικοκατακτητής Μπίτι, τον 
ρόλο του Ευγένιου Ονίλ τον πήρε ο Νί-
κολσον, γιατί ήταν ο μοναδικός ηθοποι-
ός που θα έπειθε το κοινό ότι μπορούσε 
να του «κλέψει» γυναίκα. Το 1983 θα 
πρωταγωνιστήσει στην έξοχη δραματι-
κή κομεντί «Σχέσεις Στοργής» του Τζέιμς 
Μπρουκς, δίπλα στη Σίρλεϊ ΜακΛέιν και 
την Ντέμπρα Γουίνγκερ, κατακτώντας το 
Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Τα όχι σε μνημειώδεις ρόλους
Ο ΤΖΑΚ ΝΙΚΟΛΣΟΝ, των 13 υποψηφιοτήτων Όσκαρ, των 
ακόμη πολλών βραβεύσεων και της τεράστιας αποδοχής 
τού κοινού, θα μείνει στην ιστορία και ως ο ηθοποιός 
που απέρριψε τους περισσότερους ρόλους που έγρα-
ψαν ιστορία, απογείωσαν καριέρες. Ο εκκεντρικός, 
απρόβλεπτος σταρ είπε όχι σε ρόλους όπως του Μάικλ 
Κορλεόνε που ερμήνευσε ο Πατσίνο στον «Νονό», του 
Τζόνι Χούκερ που έπαιξε ο Ρέντφορντ στο «Το Κεντρί», 
του Λοχαγού Μπέντζαμιν που υποδύθηκε ο Μάρτιν Σιν 
στο «Αποκάλυψη Τώρα», του Χάνιμπαλ Λέκτερ που έκανε 
σταρ τον Άντονι Χόπκινς!
Παρά ταύτα, ο Τζακ Νίκολσον τα υπόλοιπα 25 χρόνια τής 
πορείας του στο σινεμά έπαιξε σε αρκετές καλές ταινί-
ες, αποδίδοντας εξαιρετικά. Μερικές από τις πιο χαρα-
κτηριστικές απ’ αυτές είναι: «Η Τιμή των Πρίτζι» του Τζον 
Χιούστον, «Ξένοι στην Ίδια Πόλη» του Έκτορ Μπαμπένκο, 

«Οι Μάγισσες του Ίστγουικ» του Τζορτζ Μίλερ, «Μπά-
τμαν» του Τιμ Μπάρτον ως Τζόκερ και με την αμοιβή 
ρεκόρ των 80 εκατομμυρίων, «Καλύτερα δεν Γίνεται» του 
Τζέιμς Μπρουκς και του τρίτου Όσκαρ για τον Νίκολσον 
και «Ο Πληροφοριοδότης» του Μάρτιν Σκορσέζε.
Ο 85άρης πλέον Τζακ Νίκολσον χαρακτηρίζεται ως συ-
νταξιούχος ηθοποιός αν και κάποιοι πιστεύουν ή θέλουν 
να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στη μεγάλη 
οθόνη. Ο ίδιος δείχνει απογοητευμένος από την πορεία 
του επαγγέλματος και του σινεμά στην Αμερική, καθώς 
εδώ και πολλά χρόνια έχει δηλώσει ότι «είναι πραγμα-
τικά δύσκολο να είσαι ελεύθερος όταν πουλιέσαι και 
αγοράζεσαι στην αγορά». Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, 
ίσως και συμβολικό για τον αμερικανικό κινηματογράφο, 
αλλά μάλλον η εποχή δεν χωράει ηθοποιούς σαν τον 
Τζακ Νίκολσον…
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η Γαλλία των ‘60s και των ‘70s ήταν το 
μεγαλύτερο «εργοστάσιο» πολιτικών 
διεργασιών, ίσως μεγαλύτερο και από 
την Ιταλία ακόμα, καθότι ζούσε έντο-

νες τις επιδράσεις των ιμπεριαλιστικών πολιτι-
κών. 
H Αλγερία τροφοδότησε όσο τίποτε άλλο τη 
γαλλική νουάρ λογοτεχνία. Τα αποτελέσματα 
ήταν ενίοτε καταπληκτικά, άλλες φορές μέτρια 
και αδιάφορα. Η Ντομινίκ Μανοτί όμως ξέρει 
για τι πράγμα γράφει, στη «Μασσαλία ‘73».
Τότε λοιπόν, ένας νόμος πρακτικά  απαγόρευε 
την ύπαρξη των μεταναστών στη Γαλλία και 
αυτό, ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει μια σει-
ρά εργατικούς αγώνες που έφεραν πολύ κοντά 
Γάλλους, Άραβες εργαζόμενους και φοιτητικό 
κίνημα.
Απέναντί τους ήταν οι ακροδεξιές παρακρατικές 
οργανώσεις που είχαν δράσει στην Αλγερία, ενα-
ντίον της αποχώρησης της Γαλλίας από τη χώρα 
και ένα σημαντικό κομμάτι της αστυνομίας.
Το βιβλίο είναι μια «αποτίμηση» της εποχής, με 
αστυνομικό ύφος. Οι ήρωες (ο ήρωας βασικά), 
θα μπορούσαν να ζούνε και σήμερα και ενδεχο-
μένως αυτό είναι και το τίμημα ή και ο στόχος 
της συγγραφέα: πράγματα που έχουν αναλογίες 
με το παρόν, συμβαίνουν σε παρελθόντα χρόνο, 
όταν ήταν ίσως πιο επιδραστικά στην κοινωνία. 
Ωστόσο, τα ζητήματα του νεοφασισμού, του ρα-
τσισμού, αλλά και ο τρόπος που τα αντιμετωπί-
ζει το κράτος, ενίοτε «κλείνοντας το μάτι» στην 
ακροδεξιά, είναι μια κατάσταση που επανέρχε-
ται, με διαφορετικούς όρους και χαρακτηριστι-
κά, κάθε φορά.
Η «Μασσαλία ‘73» όμως είναι μια πολύ ωραία 
αφήγηση. Αστυνομική αλλά και αναλυτική. Με 
νεύρο αλλά και με ευαισθησία. Και επιπλέον, δι-
αθέτει νουάρ γαλλικό προφίλ που «κερδίζει» τα 
τελευταία χρόνια. 

ΜΑΣΣΑΛΙΑ ‘73
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΜΑΝΟΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΥ

Τι έγινε στη Μασσαλία, το ’73;

Τα ζητήματα του νεοφασισμού, του ρατσισμού, αλλά και ο τρόπος που τα αντιμε-
τωπίζει το κράτος, ενίοτε «κλείνοντας το μάτι» στην ακροδεξιά, είναι μια κατάστα-
ση που επανέρχεται, με διαφορετικούς όρους και χαρακτηριστικά, κάθε φορά.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 18 Απριλίου 1994, 28 ολόκληρα χρό-
νια πριν δηλαδή, κυκλοφόρησε ίσως το 
καλύτερό του άλμπουμ ο Νικ Κέιβ με 
τους Bad Seeds: Let love in.

Η δεκαετία των ‘90s υπήρξε μια εποχή ωρίμαν-
σης και ρομαντισμού (ε;), χωρίς όμως να προδο-
θούν ποτέ τα ‘80s και η οργίλη μελωδικότητα (τι 
πράμα;) του ημιπανκ παρελθόντος.
Το let Love In όμως ήταν μια άλλη φάση. Ήταν 4 
χρόνια μετά τον «Καλό γιο» και 2 μετά το «Όνειρο 
του Χένρι» και γενικώς, οι Χάρβι, Μπλίξα, Γουά-
ιλντερ και λοιποί, ήταν σε δαιμονισμένη φόρμα.
Δέκα κομμάτια, εκ των οποίων τρία μπορούν να 
σταθούν από μόνα τους, σε ένα αέναο loop για 
ταξίδι 4 ωρών (σας έχει συμβεί και σε σας;): 

Το πρώτο, είναι το πρώτο και το τελευταίο: Do 
you Love Me?, ένα εξάλεπτο εξόδιο με την πιο 
κομβική και ανελέητη ερώτηση του ανθρώπινου 
είδους.
Το δεύτερο, είναι το Loverman, εξίσου οπερετι-
κό, το οποίο ο Κέιβ το θεωρούσε «μπανάλ» τω 
καιρώ εκείνω. 
Το τρίτο, είναι το Red Right Hand: Το αριστούρ-
γημα που συνέθεσαν οι Seeds έχει τον τίτλο από 
τον «Χαμένο Παράδεισο» του Μίλτον και αναφέ-
ρεται στη δεξιά εκδικητική χείρα. Του θεού.
Δεν ήταν μόνο οι Seeds όμως που έδωσαν την 
αίγλη στο Let Love In (που και το ομώνυμο, καλό 
είναι), αλλά και όλο το παρεάκι: ο τότε «εξωτερι-
κός συνεργάτης» Γουόρεν Έλις, αλλά και ο Ρόου-
λαντ Σ. Χάουαρντ είναι μεταξύ των συντελεστών 
του δίσκου.

Η κόκκινη δεξιά χειρ
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Kόμικς για την κλιματική αλλαγή 

Ανοίγοντας το παράθυρό του στο 
χωριό της Πίνδου, τη Σαμαρί-
να ο ήρωας του εικονογράφου/
δημιουργού κόμικς, Γιώργου 

Κωνσταντίνου παρατηρεί ένα διαφορε-
τικό κλίμα απ' αυτό που είχε συνηθίσει. 
Το δροσερό αεράκι που τον ανάγκαζε να 
κουβαλάει πάντα μαζί του το καλοκαίρι 
ένα πουλόβερ έχει αντικατασταθεί από 
την αποπνικτική, ζεστή και ξηρή ατμό-
σφαιρα. 
Η ξηρασία στο δάσος είναι πλέον εμφα-
νής και τα πρόβατα που βοσκούσαν στα 
χωράφια και τρέφονταν από το πλούσιο 
γρασίδι, βρίσκουν με δυσκολία την τροφή 
τους. Αρκετά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, 
στο Πόρβοο της Φινλανδίας, ο χαρακτή-
ρας που έχει σχεδιάσει η εικονογράφος 
Κάισα Λέκα, δυσφορεί με τον φετινό χει-
μώνα. Βροχές με ήλιο, χιόνια, λιακάδα, 
περίεργες θερμοκρασίες και παγωμένους 
δρόμους ήταν όλα όσα αντίκριζε από 
το παράθυρό του όλο τον Ιανουάριο του 
2022. 
Η εικόνα της κλιματικής αλλαγής φαί-
νεται από όποιο παράθυρο κι αν ανοίξει 
κάποιος, όπου κι αν βρίσκεται, στην Αυ-
στρία, στην Ολλανδία, στην Τουρκία, στην 
Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει 
να περάσει η Ολλανδή εικονογράφος- δη-
μοσιογράφος Εύα Χίλχορστ μέσα από το 
πρότζεκτ της «Window Comics», Climate 
Change before our eyes. 
Δεκάδες δημιουργοί κόμικς και εικονο-
γράφοι μέσα από τα σκίτσα τους και τα 
κόμικς τους συναντιούνται στην διαδι-
κτυακή πλατφόρμα Drawing the Times 
κι αφηγούνται ιστορίες, γύρω από την 
κλιματική αλλαγή και από τις επιπτώσεις 
της που διακρίνονται ακόμη και όταν κοι-
τάζουν έξω από το παράθυρό τους.
«Ξεκίνησα αυτό το πρότζεκτ μαζί με την 
Τζούντιθ Βανιστεντέιλ που είναι δημιουρ-
γός κόμικς και δημοσιογράφος. Εκείνη 
όταν ξεκινήσαμε μου είπε ότι η κλιματική 
αλλαγή είναι ένα επείγον ζήτημα και θε-
ωρεί ότι πρέπει να απευθυνθούμε στους 
ανθρώπους γι’ αυτήν φτιάχνοντας κόμικς, 
γιατί το μήνυμα δεν έχει μεταδοθεί ακό-
μη, παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες 
παρουσιάζουν γραφήματα, αριθμούς και 
στατιστικά. Επομένως, αν πεις ιστορί-
ες σχετικές με την κλιματική αλλαγή, οι 
άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν και να 
συσχετιστούν περισσότερο. Αυτός είναι ο 
λόγος που επιλέξαμε την κλιματική αλ-
λαγή ως θέμα. Το πρόβλημα αυτό είναι 
τεράστιο. Είναι παντού, είναι επικίνδυνη 
και ακόμη οι άνθρωποι δεν έχουν κατα-

λάβει την επικινδυνότητα και την επεί-
γουσα ανάγκη που υπάρχει γι’ αυτό το 
θέμα. Θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να ξεκι-
νήσουμε από πολύ κοντά από τα σπίτια 
μας, τι βλέπουμε, τι συμβαίνει ήδη στο 
δικό μας περιβάλλον, ίσως μόνο τότε οι 
άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι η κλι-
ματική αλλαγή είναι παντού και επιδρά σε 

όλους. Έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσου-
με το Window Comics και να ζητήσουμε 
από τους ανθρώπους να σχεδιάσουν τι 
μπορούν να δουν από τα παράθυρά τους», 
εξηγεί η Εύα Χίλχορστ, συνιδρύτρια και 
αρχισυντάκτρια της πλατφόρμας Drawing 
the Times. 
Μέσα από αυτό το πρότζεκτ οι δημιουρ-
γοί κόμικς κλήθηκαν μέσα από τη δική 
τους ματιά να περιγράψουν τον επείγοντα 
χαρακτήρα της κατάστασης, της κλιματι-
κής κρίσης. Οι πλημμύρες στην Αυστρία, 
οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Τουρκία 
αλλά και στην Ελλάδα, η πρωτοφανής 
ξηρασία στο Αρντέν του Βελγίου και οι 
έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν, 
είναι μερικά από τα θέματα από τα οποία 
καταπιάνονται οι εικονογράφοι.
«Τα σχέδια και τα γραφικά είναι ένας πολύ 
άμεσος τρόπος για να μεταδοθεί ένα μή-
νυμα. Οι καλλιτέχνες μπορούν να μετα-
φράσουν τις ειδήσεις με οπτικό τρόπο. 
Πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν ένα με-
γάλο κείμενο με πολλές λέξεις δεν έχουν 
όρεξη να το διαβάσουν, αλλά αν δουν μια 
εικόνα καταλαβαίνουν αμέσως τι έχει 
συμβεί. Για παράδειγμα οι καταστροφές 
στην Τουρκία από τις πυρκαγιές. 
Στο κόμικ απεικονίζονται οι πυροσβέστες 
και τα ζώα να τρέχουν να σωθούν από τη 
φωτιά. Αυτό αμέσως δημιουργεί ένα αί-
σθημα ότι πρόκειται για κάτι κακό. Είναι 
μια δυνατή εικόνα, ενώ εάν έπρεπε να 
διαβάσει κάποιος ένα κείμενο πρέπει να 
καταβάλλει προσπάθεια για να καταλάβει 
τι συμβαίνει», επισημαίνει η κ. Χίλχορστ.
«Θεωρώ ότι οι άνθρωποι βλέποντας τι 
συμβαίνει εξαιτίας της κλιματικής αλλα-
γής σε διαφορετικές χώρες, θα συνειδη-
τοποιήσουν ότι είναι παντού, ότι δεν πρό-
κειται για κάτι προσωρινό ή τυχαίο που 
συμβαίνει σε καθεμία χώρα ξεχωριστά, γι' 
αυτό χρειάζεται να κάνουμε όλοι μαζί κάτι 
για να την αντιμετωπίσουμε», σημειώνει 
η κ. Χίλχορστ.
Το Drawing the Times που ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το 2015 είναι μια πλατφόρ-
μα όπου δημοσιογράφοι και σκιτσογράφοι 
σε όλο τον κόσμο δημοσιεύουν έργα που 
ενημερώνουν, διασκεδάζουν, τους ανα-
γνώστες θίγοντας θέματα της παγκόσμιας 
σφαίρας και τοπικές ιστορίες.
Μπορούν να είναι ιστορίες σε μορφή κό-
μικ, ρεπορτάζ, ζωντανά σκίτσα, γραφήμα-
τα, κινούμενα σχέδια και πολλά άλλα.
ΣΣ: Επισυνάπτονται φωτογραφίες από 
σκίτσα που βρίσκονται στην πλατφόρμα 
Drawing the Times

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

Η έκθεση «Window Comics» 
φιλοξενήθηκε στην Ελληνοα-
μερικανική Ένωση στο πλαίσιο 
του Comidom Con Athens που 
πραγματοποιήθηκε πριν από 
λίγες μέρες στην Αθήνα
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