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Από την «απόλυτη 
καταστροφή» στην «πο-
δηλατική επανάσταση»
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ στα Γιάννενα ο διεθνής ποδηλατι-
κός γύρος Ελλάδας που κατέληξε στην Παμβώτιδα. 
Ο αγώνας κατέληξε με θετικό πρόσημο, χωρίς όμως 
να λείπουν προβλήματα.
https://typos-i.gr/article/apo-thn-apolyth-
katastrofh-sthn-podhlatikh-epanastash

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Η λεπτή γραμμή 
ανάμεσα στη χαρά 
και το κιτς
ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ είναι ο τόπος που το πρωί δεν ξέρεις 
τι να φορέσεις. Μπορεί η μέρα να ξεκινήσει με βρο-
χή, μετά να βάλει ζέστη και το βράδυ να θες ένα κάτι 
από πάνω για να κάτσεις έξω.
https://typos-i.gr/article/h-lepth-grammh-
anamesa-sth-xara-kai-kits

Την Κυριακή 
έχει Ημιμαραθώνιο Δρόμο 
ΤΟΝ 5ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο διοργανώνει την Κυριακή 8 
Μαΐου ο Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον 
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου και το Δήμο Ιωαννιτών.. 
https://typos-i.gr/article/thn-kyriakh-exei-hmimara8wnio-
dromo

Η Καίτη Γαρμπή 
στον Φρόντζο
Η ΚΑΙΤΗ Γαρμπή έρχεται στο υπαίθριο θέατρο της 
ΕΗΜ στις 9 Ιουνίου.
https://typos-i.gr/article/h-kaith-garmph-ston-
frontzo
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα

Με τη συνδρομή των 10 ευρώ* στον Τύπο, 
παίρνετε:

■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλί-
ου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-
2014» σε φυσική μορφή 

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέα-
τρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιω-
αννίνων

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:

https://www.patreon.com/TyposI

Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένα κρίσιμο και βασικότατο 
θέμα για τα Γιάννενα είναι ο 
φοιτητικός πληθυσμός τους. 
Η φοιτητική παρουσία έχει 

αλλάξει τον οικονομικό και κοινωνικό 
ρου της πόλης και παραμένει επίδικο, με 
όλες τις διακυμάνσεις στο πέρασμα του 
χρόνου.
Μια βασική, ίσως η πιο αρχέτυπη 
παράμετρος, είναι η φοιτητική στέγη. 
Τα ενοίκια στην πόλη είναι ξανά ακριβά 

έως παράλογα, τα προσφερόμενα σπίτια 
είναι λογιών λογιών και συχνά δεν 
ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητάνε 
οι ιδιοκτήτες, η κρίση έχει περιορίσει 
σημαντικά τις δυνατότητες των 
οικογενειών για ένα δεύτερο (ή τρίτο) 
σπίτι. Τέλος, η πανδημία έκανε μια 
σχετική «επανεκκίνηση» στην αγορά.
Οι φοιτητικές εστίες στα Γιάννενα 
καλύπτουν ένα ποσοστό του φοιτητικού 
πληθυσμού, το οποίο είναι μεγαλύτερο 
μεν από τα συνήθη στην Ελλάδα, αλλά 
και πάλι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις, 
αυξημένες τα τελευταία χρόνια ανάγκες. 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταφεύγει 
σε λύσεις όπως η μίσθωση δωματίων σε 
ξενοδοχεία της πόλης, ειδικά τα τελευταία 
χρόνια, καθώς οι αιτήσεις για τις εστίες 
αυξάνονται.
Η κρίση όμως έχει αφήσει ανεξίτηλο το 
στίγμα της και στις υπάρχουσες υποδομές. 
Οι φοιτητικές εστίες των Ιωαννίνων, η 
παλιότερη στη Δομπόλη και οι σχετικά 
νεότερες στην πανεπιστημιούπολη, 
μετράνε ήδη δεκαετίες ύπαρξης.
Οι διαρκείς διοικητικές μεταπτώσεις της 
δεκαετίας που «μετέφεραν» την ευθύνη 
λειτουργίας τους ανάμεσα σε φορείς, η 
συνεχής περικοπή των επιχορηγήσεων 
στα πανεπιστήμια και τέλος, η πανδημία, 
διαιώνισαν και το πρόβλημα της 
συντήρησης. Οι εστίες στα Γιάννενα είναι 
από παλιές έως πολύ παλιές και συχνά, η 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται είναι 
κάκιστη.
Ενδεικτική της κρατικής αδιαφορίας, 
ήταν η αντιμετώπιση των εστιακών κατά 
την πανδημία. Το Υπουργείο Παιδείας 
αντιμετώπισε φοιτητές-φοιτήτριες γενικά 
ως παρίες και στην πράξη αδιαφόρησε αν 
πχ οι εστιακοί εργάζονται ταυτόχρονα, 
καλώντας τους να εκκενώσουν τις εστίες 
και να γυρίσουν σπίτια τους…
Το θέμα απασχόλησε την τελευταία 
σύνοδο πρυτάνεων που έγινε στα 
Γιάννενα. Ο αρμόδιος αντιπρύτανης 
Μηνάς Πασχόπουλος μετέφερε τα 
λεχθέντα εκεί. 
«Ζητούμε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μια 
σημαντική οικονομική και τεχνική 
βοήθεια για την κτιριακή αναδιάρθρωση 
όλης της φοιτητικής μέριμνας» τόνισε σε 
δηλώσεις του. 
Ειδικά για τη Δομπόλη, εκπονείται μελέ-
τη για το κτίριο και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εκτιμάει 

Φοιτητική στέγη στα Γιάννενα: 
Τι έρχεται από Σεπτέμβριο

Ενδεικτική της κρατικής αδιαφορίας, ήταν η 
αντιμετώπιση των εστιακών κατά την πανδημία. 
Το Υπουργείο Παιδείας αντιμετώπισε φοιτητές-
φοιτήτριες γενικά ως παρίες και στην πράξη 
αδιαφόρησε αν πχ οι εστιακοί εργάζονται ταυτόχρονα, 
καλώντας τους να εκκενώσουν τις εστίες και να 
γυρίσουν σπίτια τους…
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» και 
«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα 
και οι δήμαρχοι»

«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι» είναι η ιστορία των δημοτικών εκλογών 
στα Ιωάννινα, από το 1925 ως το 2014. Δήμαρ-
χοι, παρατάξεις, αντιπαραθέσεις, επεισόδια σε 
προεκλογικές περιόδους, ανέκδοτα και ιδιο-
τροπίες των υποψηφίων και των δημάρχων. 
Ποιος ήταν ο μακροβιότερος δήμαρχος; Ποιος 
δήμαρχος ευχήθηκε στον βασιλιά «και εις ανώ-
τερα»; Ποιες οι «ανίερες» προεκλογικές συμ-
μαχίες που έγιναν; Ποιοι κατηγορήθηκαν ως 
«αποστάτες»; Ποιος ήταν ο «ηπειρωτάρχης» 
του Μεσοπολέμου; Ποια λέξη στοίχισε σε έναν 
υποψήφιο δήμαρχο την εκλογή του; Ποιος 
δήμαρχος μεγάλωσε με «καλαμποκίσιο αλεύ-
ρι»; Ποιος δήμαρχος ξυπνούσε μετά τις 11 το 
πρωί; Ποιος υποψήφιος μοίραζε φέιγ βολάν 
στην πόλη με κουτσομπολιά για τον αντίπαλό 
του; Ποιος δήμαρχος ήταν ο μπον βιβέρ της 
εποχής του; Πότε έγινε το πρώτο προεκλογικό 
debate; Ποιοι δήμαρχοι πέτυχαν υψηλά ποσο-
στά 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 φωτογρα-
φίες 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 ιστορίες» επιδιώκουν 
να ξανασυστήσουν, με έναν διαφορετικό τρό-
πο, την πόλη των Ιωαννίνων στους ίδιους τους 
Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. Κεί-
μενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να 
αφηγηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά 
δεδομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχει-
ακό υλικό, αλλά και μύθους που κρύβουν τη 
δική τους αλήθεια. Στη «σύμπραξη»αυτή το 
δικό της λιθαράκι βάζει και η αποτύπωση μιας 
ιστορίας σε κόμικς.

ότι θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο. Οπότε, σύμ-
φωνα με τον κ. Πασχόπουλο, η αναβάθμι-
ση του κτιρίου στη Δομπόλη αναμένεται 
να ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Επίσης, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεσμεύτηκε, 
σύμφωνα με τον κ. Πασχόπουλο, να βο-
ηθήσει το πανεπιστήμιο στην αναζήτηση 
κονδυλίων για να γίνουν εργασίες και στις 
φοιτητικές κατοικίες, στη Δουρούτη.
Η δημιουργία νέων εστιών είναι ένα άλλο 
κεφάλαιο. Πριν από τρεις μήνες περίπου, 
το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την 
κατασκευή κτιρίων με ΣΔΙΤ. Η πρώτη 
αντίδραση από τον σύλλογο εστιακών στη 
Δομπόλη ήταν κάθετη: «Το κύριο μέρος 
της χρηματοδότησης θα διατεθεί από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα 
υπόλοιπα από εργολάβους-αρπακτικά, 
που θα αναλάβουν τη δημιουργία, 
λειτουργία και συντήρηση των υποδομών, 
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, δηλαδή 
αποκλειστικά για το κέρδος τους. Αυτές οι 
δομές αποτελούν ουσιαστικά κατάργηση 
της δημόσιας και δωρεάν παιδείας (όπως 
και κάθε εργολαβία) και καταπάτηση του 
σχετικού άρθρου 16 του Συντάγματος. 
Πρόσβαση θα έχουν μόνο όσοι μπορούν 
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, για 
να πληρώνουν τα πανάκριβα ενοίκια-
δίδακτρα που θα θεσπιστούν» τόνιζε σε 
ανακοίνωσή του, τότε.
Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, με απόφασή της στα τέλη 
Μαρτίου, αναφέρει ότι ναι μεν θα 
γίνουν νέες εστίες, για να λυθούν και τα 
ζητήματα στέγασης σε Άρτα και Πρέβεζα, 
χωρίς όμως την εμπλοκή σε ΣΔΙΤ.
Και φυσικά, σε όλα αυτά σημαντικός 
παράγοντας, που επιμένει ωστόσο να 
μην αναμειγνύεται δραστικά, είναι η ίδια 
η πόλη και ο Δήμος Ιωαννιτών. Πριν 
από ένα χρόνο, στην ειδική συνεδρίαση 
που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο, ο 
πρύτανης κ. Αλμπάνης παρουσίασε 
μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως 
για παράδειγμα ότι α Γιάννενα έχουν μια 
από τις υψηλότερες αναλογίες φοιτητών 
προς πληθυσμό, περί τους 160 ανά 1.000 
κατοίκους. Επίσης παρουσίασε μια 
ενδιαφέρουσα κατανομή της προέλευσης 
των φοιτητών: 35% από την Ήπειρο,  20% 
από την Αττική και ακολούθως, από Κε-
ντρική Μακεδονία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, 
Αιτωλοακαρνανία, Ιόνια, δυτική Πελο-
πόννησο.
Ακόμα, τόνισε ότι η πόλη έχει ακριβή 
στέγη και ότι πριν από 10 χρόνια το 
πανεπιστήμιο παρείχε σημαντική 
κάλυψη των φοιτητών-τριων του 
σε στέγη, αλλά σήμερα τα δεδομένα 
έχουν αλλάξει σημαντικά και τέλος, ότι 
υπάρχουν φοιτητές και φοιτήτριες που 
δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, 
γιατί δεν μπορούν να τις υποστηρίξουν 
οικονομικά, ειδικά στο κομμάτι της 
στέγασης.



15 MΑΐΟΥ

«Τζο ο Λεμονάδας»
TΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ταινία «Τζο ο Λεμονάδας» (1964) του Λίιπτσκι προ-
βάλλουν οι «Κυριακές στο πανί» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών την Κυριακή 15 Μαΐου, στις 20:30, με ελεύθερη είσοδο, 
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής». 
Η προβολή της ταινίας γίνεται στο πλαίσιο αφιερώματος στο τσέχικο 
νέο κύμα σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο της Αθήνας. 
Η υπόθεση: Σε μια τυπική πόλη του Φαρ Ουέστ, που μαστίζεται από 
τον αλκοολισμό και την εγκληματικότητα, φτάνει ο «φτωχός και μόνος 
καουμπόι» ο Τζο ο Λεμονάδας, που συμμαχεί με τους ελάχιστους «κα-
λούς» του αντιαλκοολικού αγώνα και λανσάρει τη Λόκα Κόλα, ένα μη 
αλκοολούχο αναψυκτικό. Πολύ σύντομα θα αποκαλυφθεί ότι πρόκει-
ται για εκπρόσωπο της εταιρίας που παράγει το ποτό…
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ΣΙΝΈΜΆ
10 ΜΑΐΟΥ

«Μεσοτοιχίες» 
H ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων προβάλλει την ταινία «Mediaveras» (Μεσοτοιχίες) του 
Gustavo Tarreto την Τρίτη 10 Μαΐου, στις 21:00, με ελεύθε-
ρη είσοδο, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής». 
Πρόκειται για την τελευταία ταινία του αφιερώματος «Πόλη 
αγάπη μου!». 
Η υπόθεση:  Ο Μάρτιν είναι ένας 30χρονος web designer 
που χρησιμοποιεί το ίντερνετ για να φέρει τον κόσμο κοντά 
του και να κρατήσει την πραγματική ζωή μακριά. Η Μαριάνα 
μετακομίζει σ’ ένα γειτονικό κτίριο. Με σπουδές και όνειρα 
στην αρχιτεκτονική, έχει καταλήξει να σχεδιάζει βιτρίνες 
πολυκαταστημάτων και να μη σχεδιάζει τίποτα για το μέλ-
λον. Μένει απλώς κλεισμένη σπίτι της. Έξω από τα διαμε-
ρίσματά τους το Μπουένος Άιρες πάλλεται. Μία μητρόπολη 
εκατομμυρίων κατοίκων στην οποία ψάχνεις έναν ακόμα, 
αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό που εξαφανίζεται μέρα με 
τη μέρα.
Παίζουν: Χαβιέ Ντρόλας, Πίλαρ Λόπεζ ντε Αγιάλα, Ινές 
Εφρόν, Αντριάν Ναβάρο.

11 ΜΑΐΟΥ

«Η ασημένια ζώνη» 
στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ έκθεση «Η 
ασημένια ζώνη» διοργανώνει 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς από την Τετάρτη 11 
Μαΐου, στο Μουσείο Αργυροτε-
χνίας, στα Ιωάννινα.
Η έκθεση παρουσιάζει τα 
ζωγραφικά έργα που φιλοτέ-
χνησε η Μάρια Μπαχά για την 
εικονογράφηση του ομώνυμου 
παιδικού βιβλίου της Χ. Μέγα, 
που κυκλοφορεί από τις Εκδό-
σεις ΠΙΟΠ.
«Η ζωγράφος-εικονογράφος Μ. 
Μπαχά αποδίδει με ευαισθησία 
την ιστορία και τον παραμυ-
θένιο κόσμο της συγγραφέως, 
δημιουργώντας ένα εικαστικό 
σύμπαν με στοιχεία άλλοτε 
«ονειρικά» και άλλοτε αληθοφα-
νή, συνδέοντας το οπτικό ζω-
γραφικό υλικό με εκθέματα του 
Μουσείου Αργυροτεχνίας. Πώς 
συνδέεται η τέχνη της ασημουρ-
γίας με την πόλη των Ιωαννίνων; 
Πώς η φήμη της γιαννιώτικης 
αργυροτεχνίας έφτασε μέχρι τα 
πέρατα του κόσμου; Πώς η τέ-
χνη αυτή ρίζωσε στην καθημερι-
νή ζωή των κατοίκων της πόλης, 
επηρεάζοντας την οικονομική 
και κοινωνική τους θέση και 
διαμορφώνοντας την πολιτιστι-
κή ταυτότητα των Ιωαννίνων; Το 
κείμενο της συγγραφέως συνο-
μιλεί αρμονικά με τις εικόνες, 
τις οποίες η ζωγράφος δούλεψε 
ευφάνταστα, με τέμπερες, μο-
λύβια και μελάνια» αναφέρεται 
σε σχετικό σημείωμα.
Το εν λόγω παιδικό βιβλίο εντά-
χθηκε στη Βραχεία Λίστα των 
Κρατικών Βραβείων Παιδικού 
Βιβλίου 2020.  
Διάρκεια έκθεσης: 11 Μαΐου 
έως 18 Σεπτεμβρίου
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 
εκτός Τρίτης, 10:00-18:00
Κλειστά: 15 Αυγούστου
Για τις σχολικές ομάδες είναι 
απαραίτητη η κράτηση, στο 
τηλέφωνο 26510 64065 (κα-
θημερινά εκτός Τρίτης, 10:00-
18:00).

ΈΚΘΈΣΗ

15-16 ΜΑΐΟΥ

«Η μεγάλη χίμαιρα»
ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον αντιπολεμικό κινηματογράφο διορ-
γανώνει το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» μέχρι τις 6 
Ιουνίου. Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται κάθε Κυριακή και 
Δευτέρα στον χώρο του σωματείου στην οδό Κουντουριώτη 
31 (οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ).
Στις 15 και 16 Μαΐου, στις 21:15, θα προβληθεί η ταινία «Η 
μεγάλη χίμαιρα» (1937) του Ζαν Ρενουάρ. 
Η υπόθεση: Ένας αριστοκρατικής καταγωγής γάλλος αξιω-
ματικός, ένας υπολοχαγός και ένας πλούσιος εβραίος αστός 
βρίσκονται στο ίδιο γερμανικό στρατόπεδο αιχμαλώτων. 
Παρά το διαφορετικό τους κοινωνικό υπόβαθρο, ενώνουν 
τις δυνάμεις τους, καθώς σχεδιάζουν να δραπετεύσουν.
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13 ΜΑΐΟΥ

«Έρως Μονόπτερος ο Πλάνης»
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Έρως Μονόπτερος ο Πλάνης» 
σε σκηνοθεσία του Γεράσιμου Γεννατά έρχεται 
στα Γιάννενα, την Παρασκευή 13 Μαΐου, στις 
21:15, στη «Σκηνή 125» της «Θεατρικής Συ-
μπαιγνίας» (εντός του ΚΕΠΑΒΙ)
Πρόκειται για ένα μουσικοθεατρικό βαριετέ 
για την τρέλα του έρωτα. Όπως αναφέρεται σε 
σχετικό σημείωμα, ο Γεράσιμος Γεννατάς και 
η Μάρια Φλωράτου εμπνέονται από τη μεγάλη 
ανατροπή που έφερε η πανδημία στην ζωή 
μας και συνθέτουν μια πρωτότυπη και διασκε-
δαστική κωμωδία. Ερμηνεία: Μάρια Φλωράτου. 
Εισιτήρια: 12€ γενική είσοδος /10€ μειωμένο 
(φοιτητικό, ανέργων, 65+ και ΑμεΑ)
Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 12830, 26510 
37676 & 6944503266
Προπώληση εισιτηρίων: καφέ-μπαρ «Σκάλα», 
«Θεατρική Συμπαιγνία» & «Σκηνή 125» και 
ηλεκτρονικά στο viva.gr. 

13, 14, 15 ΜΑΐΟΥ

«Δείπνο Ηλιθίων» 
από το ΔΗΠΕΘΕ
ΤΕΛΕΎΤΑΙΕΣ παραστάσεις για το «Δείπνο Ηλι-
θίων» του Φράνσις Βέμπερ από την Κεντρική 
Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. 
Το έργο σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα ανεβαί-
νει στις 21:00, στο Καμπέρειο Θέατρο.
 Νικόλας Γραμματικόπουλος, Γιολάντα Κα-
πέρδα, Βίκτορ Μπενουζίλιο, Κατερίνα Σισίννι, 
Άρης Τσαμπαλίκας, Γιώργος Χιώτης. Προπώ-
ληση εισιτηρίων: www.viva.gr. Τιμές εισιτηρίων: 
10€ γενική είσοδος, 7€ μαθητές, φοιτητές, 
στρατευμένοι, πολύτεκνοι, άτομα άνω των 
65 ετών και 3€ κάτοχοι κάρτας ανεργίας και 
ΑμεΑ.

14-15 ΜΑΐΟΥ

Χοροθέατρο: Poe~try
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ χοροθεάτρου Poe~try ανεβαί-
νει στις 14-15 Μαΐου, στις 21:15, στο Θέατρο 
Actina (Άννης Κομνηνής 8).
Η παράσταση βασίζεται σε ένα διήγημα του 
Έντγκαρ Άλαν Πόε. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η 
Αθηνά Τσικνιά. Ερμηνεύουν η Ελεονώρα Ηλία 
και ο Γιάννης Κοντός. Η διάρκειά της είναι 60’. 
Τιμή εισιτηρίου: 12€ ταμείο, 10€ προπώληση, 
8€ μειωμένο (ανέργων-εφήβων-παιδιών-65+. 
Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, 
Μωβ κουκουβάγια, viva.gr. Κρατήσεις θέσεων 
6974865401.

12 ΜΑΐΟΥ

Αφιέρωμα στον Θεοδωράκη
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του δεύτερου κύκλου του αφιερώματος στον Μίκη Θε-
οδωράκη, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει 
αποσπάσματα από τις «Μικρές Κυκλάδες» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη 
και τους «Λιποτάκτες» σε στίχους Γιάννη Θεοδωράκη την Πέμπτη 12 
Μαΐου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής».
Συμμετέχουν: Ειρήνη Δόβα, τραγούδι, Νίκος Παπανικολάου, τραγού-
δι, Γεωργία Αναστάση, πιάνο, Ελευθέριος Καραγιάννης, πνευστά-ε-
νορχήστρωση.

13 ΜΑΐΟΥ

«Διάλογοι» από το Δημοτικό Ωδείο
ΣΎΝΑΎΛΙΑ με έργα μουσικής δωματίου και με τίτλο «Διάλογοι» 
διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων την Παρασκευή 13 Μαΐου, 
στις 20:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματικού Κέντρου. 
Θα συμμετέχουν μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου. Θα ερμηνευ-
τούν έργα: Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σούμπερτ, Ράινεκε, Τζόπλιν, Κυδωνιά-
τη, Σκαλκώτα, Σοστακόβιτς κ.ά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

14 MΑΐΟΥ

Κοινοί Θνητοί στο «Τριεθνές» στη Δωδώνη
ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ Θνητοί παίζουν στο «Τριεθνές» στη Δωδώνη, στις 14 Μα-
ΐου. «Δεν πιστεύουμε πως η τέχνη θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά πως 
με σύμμαχο την τέχνη η αλλαγή του κόσμου αποκτά ρυθμό» λένε οι 
ίδιοι. Θα παρουσιάσουν τα κομμάτια τους με full μπάντα, διασκευ-
ασμένα σε rock, funk, reggae και άλλα στοιχεία από μουσικές που 
τους αρέσουν και τους εμπνέουν
Είναι οι : Μητσοφου: Ραπ, Αντώνης Μεϊμάρης: Μπάσο, Τάσος Μεϊ-
μάρης: Λαούτο, Τρομπέτα, Φωνή, Παναγιώτης Μπαρόλας: Κιθάρα, 
Φωνή, Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: Πλήκτρα, Στέλιος Γκίνης: Τύμπανα 
Είσοδος: 12€, προπώληση: 10€, early birds 8€. Σημεία προπώλη-
σης: Τριεθνές Δωδώνη, Φραπεδιξ Ναπ. Ζέρβα 67, Rocka Rolla Ναπ. 
Ζέρβα 2, Σφεντόνα Καλλαρη 31.

ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ ΘΈΆΤΡΟ

14 MΑΐΟΥ

Συναυλία του Δημήτρη Μυστακίδη
ΤΗ ΜΟΎΣΙΚΟ-θεατρική παράσταση «America» θα παρουσιάσει 
ο κιθαρίστας Δημήτρης Μυστακίδης το Σάββατο 14 Μαΐου, 
στις 21:00, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.
Θα υπάρξει τιμητική διαδικτυακή συμμετοχή της Νένας 
Βενετσάνου, η οποία θα μιλήσει για τη τη μελοποίηση των 
γυναικείων ποιητικών φωνών στη μεταπολεμική Ευρώπη και 
τις κοινωνικές παραμέτρους της Παιδείας και της Τέχνης στον 
σύγχρονο κόσμο.
Η συναυλία γίνεται στο πλαίσιο του διεθνούς επιστημονικού συ-
νεδρίου με θέμα: «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προ-
κλήσεις και προβληματισμοί», που διοργανώνει το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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ΣΑΤΓΙΑΖΙΤ ΡΑΙ: 

Ο νεορεαλιστής που δίδαξε 
την κινηματογραφική απλότητα 

Μπορεί σήμερα το όνομά του να μη θυμίζει και πολ-
λά ακόμη και σε αυτούς που αγαπούν το καλό σινεμά, 
αλλά δίχως υπερβολή αποτελεί έναν από τους κορυ-
φαίους σκηνοθέτες όλων των εποχών, που επηρέασε 
θρυλικούς συναδέλφους του, όπως τους Κόπολα, Σκορ-
σέζε, Τριφό. Ο λόγος για τον Ινδό κινηματογραφιστή Σα-
τγιαζίτ Ράι, τον νεορεαλιστή της Ανατολής, για το έργο 
του οποίου ο Ακίρα Κουροσάβα είχε πει πως «το να μην 
έχει παρακολουθήσει κάποιος τον κινηματογράφο του 
Ράι είναι ως σαν να μην έχει δει τον Ήλιο ή τη Σελήνη»!
Ο Σατγιαζίτ Ράι υπήρξε, εκτός από σκηνοθέτης, μία 
τεράστια προσωπικότητα της τέχνης στην Ινδία, ένα 
πολιτιστικό σύμβολο ειδικά για την γενέτειρά του, Βεγ-
γάλη, καθώς έγραψε παιδικά βιβλία, ποιήματα, μελέ-
τες, ασχολήθηκε ακόμη και με την καλλιγραφία, δημι-
ουργώντας τέσσερις γραμματοσειρές για το λατινικό 
αλφάβητο, πέρα από πλήθος γραμματοσειρών για το 
βεγγαλικό, ενώ σχεδίασε και εξώφυλλα βιβλίων.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατό 
του πριν λίγες ημέρες (23 Απριλίου 1992), ας γνωρίσου-
με καλύτερα τον κορυφαίο σκηνοθέτη της Ινδίας, όπου 
η κινηματογραφική παραγωγή είναι από τις μεγαλύτε-
ρες σε όλο τον κόσμο και με αρκετό ενδιαφέρον, πέρα 
από τα στερεότυπα περί Μπόλιγουντ. Να θυμηθούμε 
τη θαυμαστή καταγωγή του, τα πρώτα του βήματα, το 
απαράμιλλης ομορφιάς έργο του, που πρέπει να ανα-
καλύψουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι παλαιότεροι, 
που ακόμη και σήμερα συγκινούνται όταν ακούν για 
την Ναργκίς στη «Γη Ποτισμένη με Αίμα».
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Ο Σατγιαζίτ Ράι γεννήθηκε στις 2 
Μαΐου 1921 στην Καλκούτα, με 
καταγωγή από την Βεγγάλη. Σε 
μια μεγάλη και σπουδαία οικο-

γένεια διανοουμένων, με συνεισφορά στις 
τέχνες και τα γράμματα που πηγαίνει πίσω 
τουλάχιστον δέκα γενεές. Ο παππούς του 
ήταν διακεκριμένος συγγραφέας, ζωγρά-
φος, μουσικοσυνθέτης, ενώ ο πατέρας 
του Σουκουμάρ Ράι ήταν σημαντικός ποι-
ητής, συγγραφέας και εικονογράφος. 
Στη δεκαετία του 1880, η οικογένεια του 
Ράι εντάχθηκε στην Brahmo Samaj, 
σέκτα μέσα στην ινδική κοινωνία, που 
αντιδρούσε στην εκχριστιανοποίηση της 
Ινδίας από τους αποικιοκράτες της Με-
γάλης Βρετανίας, καθώς και στη δυτική 
λογοτεχνία. Μία προοδευτική κίνηση που 
επηρέασε το έργο του Ράι, ενώ σε πολλές 
απ' τις ταινίες του είναι εμφανής και η 
αποστροφή του προς τους θρησκευτικούς 
φανατισμούς. 
Ο Ράι, αντιθέτως, έγινε φανατικός οπαδός 
του κινηματογράφου, ενώ αγαπούσε και 
τη μουσική. 
Απορρίπτοντας τις σπουδές του στα οικο-
νομικά, ο Ράι ακολούθησε αυτά που αγα-
πούσε παρατηρώντας -καθόλου τυχαίο- 
σκηνοθέτες όπως οι Ερνστ Λιούμπιτς, 
Τζον Φορντ και Φρανκ Κάπρα.

ΘΩΡΗΚΤΌ ΠΌΤΈΜΚΙΝ

Πάντως, σε νεαρή ηλικία και με την πα-
ρότρυνση της μητέρας του, σχεδίαζε να 
γίνει εμπορικός καλλιτέχνης, σε διαφη-
μιστικές εταιρίες. Μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με την Καλκούτα να είναι γεμά-
τη από Αμερικανούς στρατιώτες και τους 
κινηματογράφους να προβάλλουν τις τε-
λευταίες παραγωγές του Χόλιγουντ, ο Ράι 
έγινε μόνιμος θαμώνας τους. Σ
ύντομα θα δημιουργήσει, μαζί με φίλους 
του, την πρώτη κινηματογραφική εται-
ρεία στην Καλκούτα, ενώ η πρώτη ταινία 
που έκαναν διανομή -και πάλι δεν είναι 
τυχαίο- θα είναι το μεγαλειώδες «Θωρη-
κτό Ποτέμκιν» του Αϊζενστάιν. 
Επίσης, θα αρχίσει να δημοσιεύει άρθρα 
για τον κινηματογράφο σε εφημερίδες και 
περιοδικά ενώ θα ξεκινήσει να γράφει και 
τα πρώτα του σενάρια για δική του ευχα-
ρίστηση.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΈ ΤΌΝ ΖΆΝ ΡΈΝΌΥΆΡ

Το 1949, θα συναντηθεί με τον Ζαν Ρενου-
άρ, όταν ο Γάλλος σκηνοθέτης ταξίδεψε 
στην Καλκούτα για το ρεπεράζ του φιλμ 
«The River». Σύντομα, θα γίνει το δεξί 
χέρι τού Ρενουάρ, που βλέποντας τον εν-
θουσιασμό και τις γνώσεις του για τον κι-
νηματογράφο, θα τον ρωτήσει αν θέλει να 
γίνει κινηματογραφιστής, κι εκείνος του 
απάντησε αυθόρμητα καταφατικά, δίνο-
ντάς του το σενάριο της πρώτης ταινίας 

της περίφημης «τριλογίας του Απού», «Το 
Τραγούδι του Δρόμου», το οποίο εντυπω-
σίασε τον Ρενουάρ. Έτσι, όταν επέστρεψε 
στην Καλκούτα για να γυρίσει την ταινία 
του, θα πάρει δίπλα του αρκετούς φίλους 
και συνεργάτες του Ράι, όπως τον Σου-
μπάτρα Μίτρα, που αργότερα θα ήταν ο 
διευθυντής φωτογραφίας στις ταινίες του 
Ράι, ο οποίος ήδη είχε παντρευτεί την ξα-
δέλφη του, την καλλίφωνη Μπιτζόγια, 
που έπαιξε σε ορισμένες ταινίες χωρίς 
επιτυχία.

ΤΌ ΌΣΚΆΡ ΚΆΙ ΤΌ ΦΙΝΆΛΈ

Τη δεκαετία του '80 θα υποφέρει από δυο 
εμφράγματα, ενώ το 1989 επανήλθε στην 
ενεργό δράση με μία μεταφορά του έργου 
του Ίψεν «Ο Εχθρός του Λαού» με τίτλο 
«Ganashatru», με τους ιστορικούς τού κι-
νηματογράφου να διακρίνουν μια διάθε-
ση πρόωρης αποχώρησης. Το 1992, λίγες 
ημέρες πριν το θάνατό του, θα του παρα-
δοθεί στο κρεβάτι κι ενώ ήταν βαριά άρ-
ρωστος, το Όσκαρ για την προσφορά του 

στον κινηματογράφο, ενώ ο Σκορσέζε τον 
συνέκρινε με σκηνοθέτες, όπως ο Κουρο-
σάβα, ο Μπέργκμαν και ο Φελίνι. Με μια 
διαφορά. Είχε το προτέρημα, έναντι όλων, 
μιας ξεχωριστής και αφάνταστης απλότη-
τας, ενός δημιουργού, που η κληρονομιά 
του ήταν ο πλούτος των συναισθημάτων 
και οι πανανθρώπινες αξίες. Ένας σκηνο-
θέτης που, με τις ταινίες του, τοποθέτη-
σε, αδιαμφισβήτητα, τον κινηματογράφο 
ανάμεσα στις τέχνες.
Χάρης Αναγνωστάκης

Το 1950, ο Ράι σε ένα ταξίδι εργασίας στο Λονδίνο, στις 
16 μέρες που διήρκεσε, σχεδίασε τη σκηνοθεσία για 
«Το Τραγούδι του Δρόμου», θέλοντας να το γυρίσει σε 
φυσικούς χώρους και με άγνωστους ηθοποιούς. Οι φίλοι 
του τού είπαν ότι αυτό είναι ανέφικτο, αλλά ο Ράι πήρε 
την απόφαση όταν είδε στο Λονδίνο, και έμεινε άναυδος, 
το αριστούργημα του Βιτόριο ντε Σίκα «Κλέφτης Ποδη-
λάτων». Όπως είχε γράψει ο ίδιος, «το μάθημα από τον 
"Κλέφτη Ποδηλάτων» και από το νεορεαλιστικό κινημα-
τογράφο έμεινε μέσα μου για πάντα». Αυτό ήταν. Με το 
που επέστρεψε στην Ινδία, άρχισε να αναζητά χρημα-
τοδότες, ενώ μάζεψε γύρω του ανθρώπους, που είχαν 
ελάχιστη εμπειρία, όπως και ο ίδιος, από κινηματογράφο.
Οι ηθοποιοί, πρωταγωνιστές και μη, ήταν ερασιτέχνες 
ή με ελάχιστη εμπειρία. Για να μη δεσμευτεί και να 
κρατήσει την πλήρη ευθύνη της ταινίας, τα γυρίσματα θα 
κρατήσουν πάνω από τρία χρόνια, καθώς προχωρούσε 
όταν βρίσκονταν κάποια χρήματα από φίλους και συγ-
γενείς! Τα πρώτα γυρίσματα ξεκίνησαν το 1952, όταν με 
τον ενθουσιασμό τού πρωτάρη ανακάλυψε ότι θα μάθει 
τον κινηματογράφο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. 
Η πρώτη του σκηνή είναι η περίφημη ανακάλυψη του 
τρένου από τον Απού και την αδελφή του Ντούργκα στον 
κήπο με τα λουλούδια. Όταν επέστρεψε μετά από λίγες 
ημέρες για να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της σεκάνς, με 
τρόμο ανακάλυψε ότι τα λουλούδια είχαν φαγωθεί από 
μία αγελάδα και θα έπρεπε να περιμένει ένα χρόνο για 
να συμπληρώσει τα πλάνα που έπρεπε!

Η ταινία -που ίσως είναι και η κορυφαία δημιουργία του- 
θα ολοκληρωθεί το 1954, θα προβληθεί στο Φεστιβάλ 
των Καννών της ίδιας χρονιάς και θα κερδίσει το Διεθνές 
Βραβείο. Λίντσεϊ Άντερσον και Αντρέ Μπαζέν παραμιλού-
σαν, καθιερώνοντας τον Ράι ως έναν παγκόσμιας κλάσης 
κινηματογραφιστή. Ένα αριστούργημα ποιητικών εικόνων, 
ανθρώπινων συναισθημάτων και συγκινητικών μαθημά-
των ζωής, συνοδευόμενο από τη μουσική του περίφημου 
Ραβί Σανκάρ, δένουν απόλυτα με τον νεορεαλισμό και κά-
νουν τον ασιατικό κινηματογράφο γνωστό σε όλο τον κό-
σμο, μαζί με αυτόν του Κουροσάβα. Η δύναμη της ταινίας 
είναι η απλότητά της, το βάθος της σκέψης του Ράι. Ένα 
θαύμα, που δίνει την αίσθηση ότι η μεταλλική κινηματο-
γραφική μηχανή έχει αντικατασταθεί από ινδικό μετάξι, ο 
θεατής έχει άμεση επαφή με τη ματιά του Σατγιαζίτ Ράι.
Η επιτυχία της ταινίας έδωσε στο Ράι τον απόλυτο έλεγ-
χο στις προσωπικές του ταινίες. Θεωρούσε καλό να είναι 
υπεύθυνος σε αυτές για σκηνοθεσία, σενάριο, κάστινγκ, 
σύνθεση μουσικής, δημιουργός διαφημιστικών…
Θα ολοκληρώσει την τριλογία με τον Απού, αφού το 
1956 θα γυρίσει τον «Ανίκητο" και το 1959 τον «Κόσμο 
του Απού», στην οποία το σενάριο θέλει τον ήρωα να πη-
γαίνει καλεσμένος σε έναν γάμο και να φεύγει παντρε-
μένος…. Τρεις τεράστιες πολυβραβευμένες δημιουργίες 
που έδωσαν στο Ράι το δικαίωμα να κάνει πλέον ότι 
θέλει. Ορισμένες απ' τις καλύτερες ταινίες του ήταν η 
συγκλονιστική «Μοναχική Σύζυγος» και τα καθηλωτικά 
δράματα «Mahanagar» και «Shantranj ke khilari».

Το Τραγούδι του Δρόμου και ο Κλέφτης Ποδηλάτων
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Καμένο χαρτί
Μπορεί να έχουν περάσει τριάντα και πλέον 

χρόνια από τον θάνατο του Γκράχαμ Γκρην 
(Graham Greene, 1904-1991), αλλά μέχρι 
και σήμερα παραμένει ένας από τους ισχυ-

ρότερους και τους πλέον διαβασμένους συγγραφείς ανά 
τον κόσμο. Κι αυτό όχι μόνο γιατί έχει ταυτιστεί με σημα-
ντικές στιγμές του κατασκοπικού μυθιστορήματος (από 
την εμπειρία του ως πράκτορα της βρετανικής ΜΙ6 κατά 
τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου), αλλά και 
επειδή όλα τα μυθοπλαστικά του έργα (υπήρξε επίσης 
δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός) 
ξέρουν πώς να στήσουν έναν ιδιαιτέρως στέρεο σκε-
λετό για τις πολυποίκιλες περιπέτειές τους, καθώς και 
πώς να διοργανώσουν μια συναρπαστική αφήγηση για 
τα πάντοτε απρόσμενα και ανατρεπτικά δρώμενά τους. 
Ο Γκρην εκδήλωνε έντονα τη δυσφορία του όταν τον 
ονόμαζαν καθολικό συγγραφέα, αποτελεί, όμως, γεγο-
νός πως ένα μεγάλο (ίσως και το πιο ουσιαστικό) μέρος 
του έργου του καταγίνεται με ζητήματα του καθολικι-
σμού και της θρησκείας. Ο Γκρην, ωστόσο, δεν επιδιώ-
κει να μεταδώσει την πίστη του ή να βγάλει με τη λο-
γοτεχνία του διδακτικά συμπεράσματα για το καθολικό 
του δόγμα, αλλά να θέσει ερωτήματα και να ανακινήσει 
κρίσιμα ηθικά διλήμματα. Πολύ χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, από αυτή την άποψη, αποτελεί το μυθιστόρημά 
του «Καμένο χαρτί» (1960) το οποίο μόλις κυκλοφόρησε 
σε εξαιρετική μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη από 
τις εκδόσεις Πόλις (αξιέπαινη η προσπάθειά τους να 
επαναφέρουν συστηματικά τον Γκρην στο εκδοτικό και 
το λογοτεχνικό προσκήνιο).
Η δράση ξετυλίγεται στο Βελγικό Κονγκό (αυτό που σήμε-
ρα ονομάζουμε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) το 1960, 
όταν η χώρα συγκλονίζεται από εξεγέρσεις για την εθνική 
ανεξαρτησία ενώ μεγάλα εταιρικά συμφέροντα συγκρού-
ονται για την εκμετάλλευση του πλούτου της, με τους 
καθολικούς και τους προτεστάντες στην απέναντι μεριά 
της πλάστιγγας να ανταγωνίζονται για τον θρησκευτι-
κό έλεγχο του ντόπιου πληθυσμού. Ο Γκρην, εντούτοις, 
μοιάζει να μην ενδιαφέρεται για όλα αυτά (ή μάλλον να τα 
τοποθετεί σε ένα πολύ διακριτικό φόντο) αφού κεντρικός 
του ήρωας είναι ένα παρακμασμένο πρόσωπο, ο άλλοτε 
διάσημος αρχιτέκτονας Κερύ, ο οποίος καταφτάνει στην 
περιοχή μιας καθολικής ιεραποστολής που έχει ως σκοπό 
την περίθαλψη των λεπρών. Ο Κερύ δεν πιστεύει σε κα-
νέναν και σε τίποτε, ούτε στη φροντίδα των λεπρών. Κα-
ταφεύγει στο καθολικό μοναστήρι επειδή τα πάντα έχουν 
προ πολλού καταρρεύσει εντός του (η πίστη του στον Θεό, 
στην αγάπη και στους ανθρώπους) κι επειδή το δάσος το 
οποίο περιβάλλει τη μονή είναι σαν να απορροφά τη μνή-

μη του, επιτρέποντάς του να σβήσει το απέραντο εσωτε-
ρικό του κενό. 
Ένας λεπρός που είναι «καμένο χαρτί» (ακρωτηριασμένος 
από την ασθένεια πλην απαλλαγμένος από τον κίνδυνο 
του θανάτου) θα τραβήξει την προσοχή του ήρωα, που 
θα τον αναζητήσει στο δάσος και θα τον περιστοιχίσει με 
το ενδιαφέρον του. Και κάτι τέτοιο θα δώσει την αφορμή 
στον άμεσο περίγυρό του να ανατρέξει στο παρελθόν του 
και να ανασκαλέψει την παλαιά του δόξα, με τη διαφο-
ρά πως ο ίδιος δεν εννοεί να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω 
από την παραίτησή του. Ένας ιδιοκτήτης φυτείας, ένας 
λαϊκιστής (όπως θα τον αποκαλούσαμε στις ημέρες μας) 
δημοσιογράφος, κάποιοι μοναχοί και η νεαρή γυναίκα 
του ιδιοκτήτη της φυτείας πιέζουν τον Κερύ (ο καθένας 
με τον τρόπο του, με την εξαίρεση του αποστασιοποιη-
μένου ηγουμένου) να ανταποκριθεί στην κοσμική του ει-
κόνα (θέλουν να την ανακτήσει σαν να μην έχει συμβεί 
το παραμικρό) και μολονότι η αντίστασή του παραμένει 
σταθερή, ο Γκρην βρίσκει την ευκαιρία, μέσα από δεξιοτε-
χνικά σκηνοθετημένους διαλόγους, να επικεντρωθεί στα 
διλήμματα για τα οποία συζητούσαμε πρωτύτερα. Πίστη 
σε έναν Θεό που αδυνατεί να δώσει απτά δείγματα του με-
γαλείου του ή εμπιστοσύνη στον μοναχικό δρόμο μιας πο-
ρείας χωρίς ελπίδα; Συνδαύλιση της φλόγας για μιαν αγά-
πη που είναι αδύνατον να λάβει σάρκα και οστά ή επιμονή 
στο γλυφό νερό το οποίο καταναλώνει το ερειπωμένο 
εγώ; Ενόχληση για όσους εξακολουθούν να εναποθέτουν 
το μέλλον σε μια άφαντη μελλοντική σωτηρία ή άνοιγμα 
της καρδιάς σε κάποια, οποιαδήποτε έννοια του καλού; 
Φυσικά, τα ερωτήματα και τα διλήμματα δεν μπαίνουν 
για να λυθούν και για να απαντηθούν (αυτό δεν είναι δου-
λειά της λογοτεχνίας ούτε του Γκρην ούτε οποιουδήποτε 
άλλου). Ο συγγραφέας προλαβαίνει, εντούτοις, να μιλήσει 
για το κακό που εμφωλεύει στις ψυχές δικαίων και αδί-
κων, για την αγάπη που δεν μπορεί να υπερβεί τις υπο-
λογιστικές της βλέψεις (ακόμα κι όταν φοράει το ρούχο 
μιας άσπιλης αθωότητας), για τη δημοσιότητα που αφα-
νίζει ηθικές εφεδρείες και σπιλώνει προσωπικότητες και, 
πριν και πάνω απ' όλα, για όσους, όπως ο Κερύ, δεν θα 
πάψουν ποτέ να στροβιλίζονται πάνω από έναν τρομα-
κτικό υπαρξιακό γκρεμό. Όποιο κι αν είναι το επιμύθιο, 
ο Γκρην θα κερδίσει το στοίχημα με το βάθος και με τη 
δύναμη της λογοτεχνίας του, από τη μια πλευρά προβάλ-
λοντας σταθερά τις αναχωρητικές επιλογές του Κερύ και 
από την άλλη ρίχνοντας άπλετο φως στους χαρακτήρες 
με τους οποίους τον βάζει να συγκατοικήσει, χωρίς να ξε-
μπερδεύει εύκολα μαζί τους, κι ακόμα λιγότερο δίχως να 
απορρίπτει κανέναν. Δεν είναι ούτε απλό ούτε αυτονόητο. 

   Β. ΧατζηβασιλείουΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
ΓΚΡΑΧΑΜ ΓΚΡΙΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ

Ο Γκράχαμ Γκρην 
παραμένει μέχρι και 
σήμερα ένας από 
τους ισχυρότερους 
και τους πλέον δια-
βασμένους συγγρα-
φείς ανά τον κόσμο
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένα από τα πιο διάσημα άλμπουμ στην 
Ελλάδα διαχρονικά, είναι εκείνο που 
έβγαλαν οι Wishbone Ash πριν από 
50 χρόνια, τέτοιες μέρες: το Argus.

Αν αυτό δεν λέει κάτι, είναι εκείνο που έχει το 
«The king will come» και (κυρίως) το Warrior.
Οι Ash ήταν (είναι δηλαδή, καθότι δεν έχουν 
εγκαταλείψει, επίσημα τουλάχιστον), μια μπάντα 
από το Τόρκι που ποτέ δεν υπήρξε γνωστή 
ποδοσφαιρομάνα ή ρονερολμάνα περιοχή.
Ωστόσο, οι αφοί Τέρνερ κατέληξαν κάπου στα 
μέσα του ’69 να φτιάξουν τους Ash, αφού πρώτα 
θήτευσαν σε μπάντες όπως οι Torinoes (σοβαρά 
τώρα με τα ονόματα πόλεων;) κ.α.
Το Argus ήταν το τρίτο άλμπουμ τους, μια 

τριετία αργότερα. Υποτίθεται ότι η μπάντα ήθελε 
να βγάλει ένα άλμπουμ που να χωράει βασικά τη 
δημιουργικότητα του Μάρτιν Τέρνερ, ωστόσο το 
Argus κατέληξε να είναι τα εξής:
Πρώτον, ένα σχεδόν κονσεπτ άλμπουμ, δεδομένης 
της θεματολογίας, ειδικά στη δεύτερη πλευρά. 
Βασιλιάδες, σπαθιά, πολεμιστές κ.α. συνέστηναν 
ένα δίσκο που θα μιμούνταν πολύς κόσμος από 
λίγο ως πολύ αργότερα.
Δεύτερον, το αρχέγονο βιβλίο οδηγιών για το 
πώς φτιάχνονται μπάντες με δύο κιθαρίστες που 
εναλλάσσονται στις  αρμονικές και ρυθμικές: το 
Argus και ιδιαίτερα το The King Will Come που 
ανοίγει τη δεύτερη πλευρά, είναι το εισαγωγικό 
μάθημα για μετέπειτα μπάντες, για τις οποίες 
οι Ash αποτέλεσαν φανερή ή κρυφή επιρροή. 
Μιλάμε για συγκροτήματα που κυμαίνονται από 
τους Thin Lizzy μέχρι τους Maiden.

Τρίτον, με τον τρόπο του, το Argus έγινε σημείο 
αναφοράς και δικαίωσε τον «πάτρονα» της 
μπάντας, τον Ρίτσι Μπλάκμορ, ο οποίος είχε δει 
στο παίξιμο του Άντι Πάουελ έναν πιθανό ισάξιο 
κιθαριστικό αντίπαλο, όπως λένε οι θρύλοι για 
ένα σάουντσεκ τον Μάιο του 1970. Εξ ου και ο 
μηχανικός του άλμπουμ ήταν ο Μάρτιν Μπερτς 
που δούλευε με τους Deep Purple.
Στα ανάλεκτα του δίσκου, είναι και ο όνομά του. 
Ο Στιβ Άπτον, ο ντράμερ της μπάντας, πρότεινε 
να το βγάλουν «Άργο» από το όνομα του Πανόπτη 
Άργου από την ελληνική μυθολογία. 
Επίσης, η χλαμύδα που φοράει ο τύπος στο 
εξώφυλλο, ήταν δανεισμένη από το βεστιάριο 
της ταινίας «Τhe Devils» με τον Κεν Ράσελ. 
Κανείς όμως δεν ξέρει, ακόμα και σήμερα, ποιος 
είναι αυτός που την ενδύεται στο εξώφυλλο, 
ακόμα και σήμερα.

ΤΟ ARGUS ΤΩΝ WISHBONE ASH

Ο βασιλιάς και ο πολεμιστής, 
μισόν αιώνα πριν
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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ 
ετοιμάζεται να ακυρώσει την 
ιστορική απόφαση του 1973 στην 
υπόθεση Ρόου κατά Γουέιντ με 

την οποία αναγνωρίστηκε πανεθνικά το 
δικαίωμα στην άμβλωση, όπως αποκά-
λυψε χθες Δευτέρα ο ειδησεογραφικός 
ιστότοπος Politico, επικαλούμενος το 
προσχέδιο γνωμοδότησης που διέρρευσε.
Καθώς στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες επι-
βάλλονται νέοι περιορισμοί στο δικαίωμα 
στην άμβλωση, ακολουθούν ορισμένα 
στατιστικά στοιχεία για τις αμβλώσεις διε-
θνώς καθώς και τους αυστηρότερους νό-
μους που ισχύουν σε όλο τον κόσμο.
Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε 
στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας των Ηνωμένων Εθνών καθώς και 
από την οργάνωση Guttmacher Institute 
και το Κέντρο για τα Δικαιώματα στην 
Αναπαραγωγή (Center for Reproductive 
Rights), που και τα δύο στηρίζουν το δι-
καίωμα στην άμβλωση.
Περίπου 73 εκατ. αμβλώσεις γίνονται σε 
όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, με το 61% από 
τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και το 29% 

από όλες τις εγκυμοσύνες να καταλήγουν 
σε άμβλωση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας. https://www.who.int/
news-room/fact-sheets/detail/abortion.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου 
το 45% όλων των αμβλώσεων είναι μη 
ασφαλείς, εκ των οποίων το 97% γίνεται 
σε αναπτυσσόμενες χώρες. Βάσει των 
δεδομένων του ΠΟΥ, «η μη ασφαλής άμ-
βλωση είναι κορυφαία –αλλά αποτρέψι-
μη—αιτία μητρικών θανάτων και νοση-
ρότητας».
Υπάρχουν 16 χώρες όπου η άμβλωση 
απαγορεύεται εντελώς. Στη λίστα αυτή 
περιλαμβάνονται η Αίγυπτος, το Ιράκ, οι 
Φιλιππίνες, το Λάος, η Σενεγάλη, η Νι-
καράγουα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ονδούρα, η 
Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία, σύμ-
φωνα με το Κέντρο για τα Δικαιώματα 
στην Αναπαραγωγή. 
Περίπου 30 ακόμα χώρες την επιτρέπουν 
μόνο όταν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας, 
με τον σχετικό κατάλογο να περιλαμβάνει 
τη Νιγηρία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη 
Βενεζουέλα, το Ιράν, το Αφγανιστάν και 
τη Μιανμάρ. Περίπου το 40% των γυναι-

κών σε αναπαραγωγική ηλικία ζουν σε 
περιοχές όπου η πρόσβαση στην άμβλω-
ση είναι παράνομη ή υπόκειται σε περι-
ορισμούς.

ΗΠΆ

Στις ΗΠΑ, μια σειρά από περιοριστικούς, 
υποστηριζόμενους από τους Ρεπουμπλι-
κάνους, νόμους έχουν ψηφιστεί σε πολι-
τειακό επίπεδο, με το κατά πλειοψηφία 
Συντηρητικό Ανώτατο Δικαστήριο να 
ετοιμάζεται να ταχθεί υπέρ την ανατρο-
πής του νόμου του 1973 που νομιμοποίη-
σε τη διαδικασία σε όλη τη χώρα.

ΠΌΛΩΝΙΆ

Τον Ιανουάριο του 2021, η Πολωνία έθε-
σε σε ισχύ απόφαση του συνταγματικού 
δικαστηρίου που απαγορεύει τις αμβλώ-
σεις που γίνονται λόγω προβλημάτων του 
ίδιου του εμβρύου, απαγορεύοντας τον 
συνηθέστερο από τους λίγους νόμιμους 
λόγους για τον τερματισμό μιας εγκυμο-
σύνης σε μια κατά βάση καθολική χώρα.

ΈΛ ΣΆΛΒΆΔΌΡ

Το Ελ Σαλβαδόρ έχει από τις αυστηρότερες 
στον κόσμο νομοθεσίες για την άμβλωση, 
με τη διαδικασία να απαγορεύεται χωρίς 
εξαιρέσεις από το 1998. Σε πάνω από 180 
γυναίκες που αντιμετώπισαν έκτακτα 
γυναικολογικά προβλήματα ασκήθηκαν 
διώξεις για άμβλωση ή ανθρωποκτονία 
τα τελευταία 20 χρόνια.

ΜΆΛΤΆ

Στις γυναίκες στη Μάλτα απαγορεύεται 
η πρόσβαση στην άμβλωση, ακόμα κι αν 
κινδυνεύει η ζωή τους. Είναι η μοναδική 
χώρα-μέλος της ΕΕ που απαγορεύει εντε-
λώς τη διαδικασία. Οι γυναίκες αντιμετω-
πίζουν έως και φυλάκιση τριών ετών.

ΣΈΝΈΓΆΛΗ

Η Σενεγάλη απαγορεύει την άμβλωση αλλά 
η ιατρική δεοντολογία στη χώρα την επι-
τρέπει εάν συμφωνήσουν τρεις γιατροί ότι 
χρειάζεται για να σωθεί η ζωή μιας γυναί-
κας. Μελέτη του 2014 έδειξε ότι οι κανόνες 
αυτοί αναγκάζουν τις γυναίκες να υποβάλ-
λονται κρυφά σε αμβλώσεις και, ως ύστατη 
λύση, να σκοτώνουν τα ίδια τους τα βρέφη.

ΗΝΩΜΈΝΆ ΆΡΆΒΙΚΆ ΈΜΙΡΆΤΆ

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η άμ-
βλωση είναι παράνομη εκτός κι αν η 
εγκυμοσύνη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της 
γυναίκας ή υπάρχουν ενδείξεις ότι το έμ-
βρυο δεν θα επιβιώσει. Οι γυναίκες αντι-
μετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως ένα 
έτος και βαρύ πρόστιμο. Οι γυναίκες που 
ζητούν ιατρική βοήθεια σε νοσοκομείο 
για αποβολή μπορεί να κατηγορηθούν για 
απόπειρα άμβλωσης.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΈΣ

Η νομοθεσία κατά της άμβλωσης στις Φι-
λιππίνες προέρχεται από την εποχή της ως 
αποικίας της Ισπανίας. Η άμβλωση απα-
γορεύεται εδώ και πάνω από έναν αιώνα. 
Περίπου 1.000 γυναίκες στις Φιλιππίνες 
πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω επιπλοκών. 
Η Ισπανία είναι μεταξύ των 50 και πλέον 
χωρών που έχουν απελευθερώσει το νόμο 
για τις αμβλώσεις τα τελευταία 25 χρόνια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/REUTERS

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ

Οι αυστηρότεροι νόμοι στον κόσμο
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