
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2022 ◾ ΤΕΥΧΟΣ #204



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 15 ΜΑΪΟΥ 20222|Γιάννενα

Η επιστροφή 
του «ήλιου»
ΚΙΝΗΜΑ Αλλαγής ή ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: Οι 
πολίτες-ψηφοφόροι αποφάσισαν. Το όνομα «ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ» ήταν αυτό που αναδείχθηκε από τις 
κάλπες των εσωκομματικών εκλογών.
https://typos-i.gr/article/h-epistrofh-toy-hlioy

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Πυξ Λαξ, Χατζηφρα-
γκέτα, Ζαμάνη 
στη Λιμνοπούλα
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ανακοινώσεις για το πρόγραμμά του 
κάνει το Ioannina Lake  Festival:  Ματούλα Ζαμάνη, 
Πυξ Λαξ, Toquel Baildsa, Χατζηγφραγκέτα είναι 
μερικοί από αυτούς που θα εμφανιστούν στις 17,18 
και 19 Ιουνίου  στο υπαίθριο τμήμα των αθλητικών 
εγκαταστάσεων της Λιμνοπούλας.
https://typos-i.gr/article/py3-la3-xatzhfragketa-
zamanh-sth-limnopoyla

Θανάσης Παπακωνσταντίνου, 
23 Ιουνίου, Γιάννενα 
Ο ΘΑΝΑΣΗΣ Παπακωνσταντίνου θα είναι στα Γιάννενα, στο υπαί-
θριο θέατρο Φρόντζου, στις 23 Ιουνίου. 
https://typos-i.gr/article/8anashs-papakwnstantinoy-23-ioynioy-
giannena

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 
Η νέα Νομαρχιακή 
Επιτροπή Ιωαννίνων
ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Επιτροπή εξέλεξε το 
ΚΙΝΑΛ Ιωαννίνων (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πια). Η Νομαρ-
χιακή Επιτροπή Ιωαννίνων είναι 13μελής - 9 άντρες 
και 4 γυναίκες λόγω ποσόστωσης.
https://typos-i.gr/article/pasok-kinal-h-nea-
nomarxiakh-epitroph-iwanninwn
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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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Πώς μπορούν τα Γιάννενα να 
«συμφιλιωθούν» με το ποδήλατο;
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

«Τα Γιάννενα φιλοδοξούν να 
βάλουν το ποδήλατο στην 
καθημερινότητα της πό-
λης». Αυτή είναι μια φρά-

ση ικανή να προκαλέσει διαφόρων ει-
δών αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις για 
το αν η πόλη μπορεί ή όχι να το καταφέ-
ρει, για το αν πρέπει να είναι προτεραι-
ότητα ή πρώτα πρέπει να γίνουν άλλα 
πράγματα, πιο αναγκαία, για το αν έχει 
πολλές ανηφόρες ή κατηφόρες (στην 
πραγματικότητα έχει… τον ίδιο αριθμό) 
και είναι κατάλληλη για ποδήλατο, κ.α.
Ο Δήμος Ιωαννιτών προσφάτως επα-

νήλθε στο συμμετοχικό σχεδιασμό, ένα 
μοντέλο το οποίο δεν το προτίμησε ιδι-
αίτερα, επί της τρέχουσας δημαρχιακής 
θητείας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει μια 
μελέτη ευαισθητοποίησης και συμμετο-
χής των πολιτών στον σχεδιασμό ενσω-
μάτωσης του ποδηλάτου στην καθημε-
ρινή ζωή της πόλης.
Η συγκεκριμένη μελέτη -που άργησε 
κιόλας- είναι αναγκαία, αλλά θα κατα-
στεί ουσιαστική εάν οι πολίτες των Ιω-
αννίνων αντιληφθούμε τη σημασία της.
Όχι να καβαλήσουμε σώνει και καλά ένα 
ποδήλατο και να γίνουμε Άμστερνταμ, 
αλλά να γίνει η πόλη πιο ανεκτή και 
πιο ανθρώπινη. Και η δυνατότητα να 
κυκλοφορεί κανείς με ποδήλατο στους 

δρόμους της είναι ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι αυτής της εξέλιξης.
Επίσης, ο συγκεκριμένος σχεδιασμός 
είναι αναπόσπαστος από το πλάνο για 
την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 
2030. Η επιλογή των Ιωαννίνων στις 
100 «zero carbon» ευρωπαϊκές πόλεις 
είναι ένα bigger than life στοίχημα και 
μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν πρέπει 
να μείνει απλά διακηρυκτικός στόχος.
Παραδείγματα υπάρχουν, όπως αυτό 
του Παρισιού, που κατάφερε να «εξορί-
σει» τα αυτοκίνητα από το κέντρο του, 
δημιουργώντας τεχνητό κυκλοφοριακό 
κομφούζιο, είναι ενδεικτικά.
Τι κάνεις όμως σε μια πόλη που… δεν 
είναι Παρίσι; 

Η επιλογή των Ιωαννίνων 
στις 100 «zero carbon» ευ-
ρωπαϊκές πόλεις είναι ένα 
bigger than life στοίχημα 
και μια πολύ σοβαρή υπόθε-
ση.
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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 Ιωάννινα, από το 
1925 ως το 2014. Δήμαρχοι, 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 ανώτερα»; Ποιες οι «ανίερες» προεκλογι-
κές συμμαχίες που έγιναν; Ποιοι κατηγορήθηκαν ως «απο-
στάτες»; Ποιος ήταν ο «ηπειρωτάρχης» 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 υπο-
ψήφιος 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 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 πα-
ρελθόν των Ιωαννίνων, με φωτογραφίες και κείμενα από τη 
σαββατιάτικη στήλη του typos-i.gr, «Ρετρό». Είναι ένα άλ-
μπουμ με σκληρό εξώφυλλο, δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλι-
κά) που τώρα, είναι πια στη δεύτερή του έκδοση. Οι «25+1 
ρετρό ιστορίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν 
διαφορετικό τρόπο, την πόλη των Ιωαννίνων στους ίδιους 
τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. Κείμενα και 
φωτογραφίες «συμπράττουν» για να αφηγηθούν ιστορίες, 
αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα, επιστημονική βιβλιογρα-
φία, αρχειακό 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.

Θ. ΒΛΑΣΤΟΣ: 

«Γιάννενα, πόλη του ποδηλάτου»

Ο ομότιμος καθηγητής 
του ΕΜΠ Θάνος Βλα-
στός δεν έρχεται πρώτη 
φορά στα Γιάννενα. Ο 

συγκοινωνιολόγος-πολεοδόμος 
της Μονάδας Βιώσιμης Κινητι-
κότητας του ΕΜΠ (www.smu.
gr) έχει ξαναμελετήσει την πόλη 
πριν από μια δεκαετία και πλέον. 
Τώρα, επανέρχεται για μια νέα 
μελέτη και έναν κύκλο τεσσά-
ρων εργαστηρίων-εκδηλώσεων, 
με ξεκίνημα από τις 16 Ιουνίου, 
που εντάσσονται στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης μελέτης, αλλά 
και έναν επιπλέον στόχο: Να 
συμμετέχουν στη διαδικασία οι 
κάτοικοι των Ιωαννίνων και να 
αισθανθούν ότι η τελική πρότα-
ση είναι δική τους.
Ο Τύπος Ιωαννίνων μίλησε μαζί 
του για το σχέδιο και τους στό-
χους, για μια πρώτη ιδέα. Κα-
ταρχάς, μερικά δεδομένα είναι 
ότι πλέον ο τρόπος δεν είναι η 
οριοθέτηση ή η ξεχωριστή κατα-
σκευή ποδηλατοδρόμων, αλλά η 
συνύπαρξη στο δρόμο. «Το 2010 
φοβόμασταν να πούμε ‘κάνε 
ποδήλατο’ στον δρόμο» λέει, 
συμπληρώνοντας ότι τότε χρει-
άζονταν υποδομές, δομές προ-
στασίας, άρα και μεγάλο κόστος. 
Τώρα, «όταν λέω ‘ποδήλατο’ δεν 
εννοούνται μόνο οι υποδομές, οι 
άξονες, οι χαράξεις, αλλά και πιο 
σοφτ λύσεις, όπως για παράδειγ-
μα οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας 
όπου το ποδήλατο συνυπάρχει 
με το αυτοκίνητο».
Θα υπάρξουν κάποιες υποδομές 
σίγουρα, αλλά η τάση πλέον εί-
ναι άλλη. «Δεν μπορεί πχ ο Ελβε-
τός που έχει χρήματα να τραβάει 
μια γραμμή στο δρόμο απλά και 
εδώ να έχουμε αναγάγει το ποδή-
λατο στο πιο ακριβό πράγμα».
Είναι όμως και πρόκληση, γιατί 
πρέπει προφανώς να είναι πιο 
προσεκτικοί οι οδηγοί, να εφαρ-
μοστούν οι ζώνες χαμηλής ταχύ-
τητας με όρια 30χλμ/ώρα, κάτι 
στο οποίο είναι δεκτική και η 
ελληνική κυβέρνηση, αλλά και 
να υποδειχθούν και κάποιες πε-
ριοχές πιο «φιλικές».
«Δεν πάμε να προτείνουμε κά-
ποιες χαράξεις και τελειώσα-

με. Αυτό το κάναμε στις παλιές 
μελέτες. Βάζουμε σαν στόχο να 
δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε 
κάτοικο της πόλης, όπου και αν 
μένει, να πάρει το ποδήλατο και 
να πάει στη δουλειά του. Αυτό 
το λέει και ο ΚΟΚ άλλωστε, που 
βγήκε το ’50. Αυτό βέβαια δεν 
φτάνει πρέπει να αλλάξει κάτι» 
τονίζει ο κ. Βλαστός.
«Η θεωρία λέει ότι όταν έχω μια 
τέτοια περιοχή που αξίζει να 
την προστατεύσω- εννοούμε ότι 
παίρνω χώρο από το αυτοκίνητο 
και βάζω το ποδήλατο, φτιάχνω 
χώρο προστασίας, να κάνω την 
πόλη πιο ανθρώπινη και να με-
τακινείται ο κόσμος με χαμόγε-
λο» τονίζει ο κ. Βλαστός.
Σχετικά με τη διαδικασία, ανα-
φέρει ότι θα εντοπιστούν πε-
ριοχές που «αξίζει να απελευ-
θερωθούν από το αυτοκίνητο» 
και όπου κινούνται έτσι και αλ-
λιώς λιγότερα αυτοκίνητα και 
θα δημιουργηθούν δακτύλιοι 
κίνησης. «Παίρνουμε μια ζώνη, 
περιορίζουμε την ταχύτητα στα 
30 χλμ. δίνουμε τη δυνατότητα 
να κινηθεί περιμετρικά το αυτο-
κίνητο με δακτυλίους και μέσα, 

κινούνται μόνο οι κάτοικοι και 
η τροφοδοσία καταστημάτων» 
περιγράφει και προσθέτει ότι τα 
Γιάννενα έχουν σε ένα βαθμό 
τέτοιους δακτυλίους τα Γιάννε-
να. «Εκεί μπορούμε να δούμε 
σε πρώτη φάση τη δημιουργία 
περιοχών που έτσι και αλλιώς 
χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυ-
τοκίνητα» αναφέρει.
Ωστόσο, χρειάζονται και κάποιες 
εμβληματικές δράσεις. Μια τέ-
τοια μπορεί να είναι στην οδό 
Δωδώνης. «Εντοπίσαμε ότι η 
Δωδώνης είναι το κλειδί, ίσως ο 
μοναδικός δρόμος που έχει χώρο 
για να κάνεις πράγματα. Δύο λω-
ρίδες κυκλοφορίας πχ, αλλά πε-
ριορίζονται λόγω του διπλοπαρ-
καρίσματος. Μπορούν να γίνουν 
πολλά εκεί».
Παράλληλα όμως, «τρέχουν» και 
άλλες μελέτες (πχ ελεγχόμενη 
στάθμευση), όπως επίσης υπάρ-
χει και το δεδομένο του ΣΒΑΚ: 
«Θα συνδεθούμε με τις μελέτες 
και τα σχέδια, θα πάρουμε υπό-
ψη μας ό,τι έχει πει το ΣΒΑΚ 
για να δώσουμε στο τέλος μια 
συγκεκριμένη πρόταση» τονίζει 
τελικά.

http://www.smu.gr
http://www.smu.gr
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ΘΈΆΤΡΟ
18 ΜΑΐΟΥ-5 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Μια περιήγηση: 
Διαδρομή Ι», 
ένας θεατρικός 
περίπατος

Από τις 18 Μαΐου και 
έως τις 5 Ιουνίου, το 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 
θα παρουσιάσει μία 

ιδιοτοπική παράσταση-ξενάγηση 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
Ένα ραντεβού με δύο ηθοποιούς 
σε επιλεγμένα σημεία της πό-
λης γεμάτο εικόνες, αφηγήσεις, 

ποίηση, σιωπές, ιστορία, νο-
σταλγία... «Ένας περίπατος στην 
πόλη με αφορμή τη λογοτεχνία ή 
ένας περίπατος στη λογοτεχνία 
με αφορμή την πόλη» όπως ση-
μειώνεται.
Την ιδέα, τη δραματουργία, τη 
σκηνοθεσία και την ερμηνεία 
της παράστασης με τίτλο «Μια 

16-17 ΜΑΐΟΥ

«Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει» και στα Γιάννενα

Η παραγωγή της Εναλλακτικής Σκη-
νής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
«Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει» έρχεται 
και στα Γιάννενα, στις 16 και 17 Μα-

ΐου.
Το μουσικό αυτό θέατρο για παιδιά και νέους 
θα παρουσιαστεί στην «αίθουσα Β. Πυρσινέλ-
λας» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών. Θα δοθούν τρεις παραστάσεις: στις 
11:00 στις 16-17 Μαΐου και στις 20:30 στις 16 
Μαΐου. Οι πρωινές παραστάσεις απευθύνονται 
σε σχολεία ενώ η βραδινή παράσταση είναι 
ελεύθερη για το κοινό. Οι παραστάσεις διορ-
γανώνονται σε συνεργασία με το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και το ΔΗΠΕΘΙ.
Το έργο σκηνοθετεί ο Θοδωρής Αμπαζής. Τη 
μουσική υπογράφει ο Νίκος Κυπουργός, το λι-
μπρέτο ο Θωμάς Μοσχόπουλος σε συνεργασία 
με τον συνθέτη, τη μεταγραφή για μικρό σύ-
νολο ο Χαράλαμπος Γωγιός. Το σκηνικό και τα 
κοστούμια ο Κέννυ ΜακΛέλλαν και τους φω-
τισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Συνεργάτιδα 
σκηνοθέτρια η Ελεάνα Τσίχλη.
Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Παύλος Παντα-
ζόπουλος (Βασιλιάς), Βάσια Ζαχαροπούλου 
(Μούσα), Δημήτρης Ναλμπάντης (Μουσικός). 
Μουσικοί: Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Ιω-
άννα Γανίτη (τρομπέτα), Ιάκωβος Παυλόπου-
λος (κρουστά), Μιχάλης Παπαπέτρου (πιάνο), 
Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο).

Η υπόθεση: Μια φορά κι έναν καιρό… Ο βασι-
λιάς της μουσικής δεν είναι ποτέ ευχαριστημέ-
νος, όποιο μουσικό κομμάτι κι αν του παρου-
σιάζει ο μουσικός της αυλής του. Τον μουσικό 
από την απελπισία του έρχεται να βγάλει η 
Μούσα, που βρίσκει με τη σειρά της μια ευκαι-
ρία να «ξαναμπεί στη δουλειά» από την οποία 
είχε αποκοπεί μετά τις ένδοξες εποχές του 
Σούμπερτ, του Μότσαρτ και του Μπαχ. Η μού-
σα επιστρατεύει τις επτά νότες ως συμμάχους 
και εμπνέει στον μουσικό ένα υπέροχο έργο. 
Ούτε κι αυτό, όμως, αφήνει ικανοποιημένο 
τον βασιλιά! Είναι καιρός, λοιπόν, τη λύση να 
δώσει (όπως πάντα!) η φαντασία… 
Η Μούσα σκέφτεται κάτι καινούριο: Εμφανί-
ζεται στον βασιλιά μεταμφιεσμένη σε διάσημο 
μουσικό από το εξωτερικό, του οποίου τη μου-
σική, τάχα, μπορούν να την ακούσουν μόνο 
όσοι έχουν πραγματικό γούστο και μουσικές 
γνώσεις. Και, φυσικά, ούτε ο βασιλιάς ούτε η 
αυλή του τολμούν να παραδεχθούν ότι το «αρι-
στούργημα», που τους παρουσιάζει η Μούσα, 
δεν είναι στην πραγματικότητα παρά…
Εμπνευσμένο από το παραμύθι του Χανς Κρί-
στιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βα-
σιλιά» αλλά και αφιερωμένο, απροσδόκητα, 
στη μνήμη του αμερικανού πρωτοπόρου Τζων 
Κέιτζ, το «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει» γράφτη-
κε το 1993 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 1994.
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ΘΈΆΤΡΟ 20 ΜΑΐΟΥ

Αφιέρωμα στη ζωή 
του Λευτέρη Μαντζίκα
Eκδήλωση-αφιέρωμα στη ζωή 
του Λευτέρη Μαντζίκα, όπως 
προκύπτει από το λογοτεχνικό 
βιβλίο του συγγραφέα Κώστα 
Κρομμύδα «Ακάκιε», διοργα-
νώνουν το βιβλιοπωλείο «Μωβ 
Κουκουβάγια» και οι εκδόσεις 
«Διόπτρα» την Παρασκευή 
20 Μαΐου, στις 20:00, στην 
αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας» 
του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Ιωαννιτών.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο 
Στέφανος Φούσας, καθηγη-
τής Καρδιολογίας και τέως 
πρόεδρος  της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας, και 
ο Γιώργος Καψάλης, καθηγη-
τής Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
πρώην Πρύτανης Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων. Την εκδήλωση 
θα συντονίζει η δημοσιογράφος 
Βίλιαν Στασινού.
Στο τέλος του αφιερώματος 
θα παρουσιαστεί από τον ίδιο 
τον συγγραφέα κ. Κρομμύδα 
και το νέο του βιβλίο με τίτλο 
«Δούρειος Ίππος» που κυκλο-
φορεί επίσης από τις εκδόσεις 
Διόπτρα.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν 
ο περιφερειάρχης Ηπείρου 
Αλέκος Καχριμάνης, ο δήμαρ-
χος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, 
ο δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης 
Πλιάκος, ο δήμαρχος Πωγωνίου 
Κώστας Καψάλης, η πρόεδρος 
της Κοινότητας Λιγοψάς Ελένη 
Λάλου και ο πρόεδρος της Πα-
νηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας Μάκης Κιάμος. Στο 
αφιέρωμα θα συμμετάσχουν 
επίσης ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Κατσικάς και ο Σύλλογος 
Πωγωνήσιου Πολυφωνικού 
Τραγουδιού ενώ θα ακουστούν 
και τραγούδια από τον Δημήτρη 
Υφαντή.
Ο Λευτέρης Μαντζίκας, με 
καταγωγή από τη Λιγοψά, ήταν 
ο άνθρωπος που μετά από μια 
μεγάλη διαδρομή εξαγόρασε 
μεταπολεμικά την επωνυμία 
της εταιρίας ΜISKO η οποία 
έμελλε να γίνει μία από τις με-
γαλύτερες εταιρίες στην Ευρώ-
πη, στον τομέα των ζυμαρικών.

22 ΜΑΐΟΥ

«Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν»
Την ταινία «Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν» προβάλλουν οι «Κυριακές στο 
πανί’ του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών την Κυριακή 22 Μαΐου, στις 20:30, 
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, με ελεύθερη είσοδο. 
Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Νέο Κύμα του τσέχικου κινηματο-
γράφου της δεκαετίας του ’60 σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο της Αθήνας. 

περιήγηση: Διαδρομή Ι» έχουν 
οι ηθοποιοί Κίκα Ζαχαριάδου και 
Γιάννης Κοντός.
Στο σημείωμα αναφέρεται: 
«Οι Ταξιδιώτες. Οι κάτοικοι. 
Οι επισκέπτες. Οι οδηγοί των 
φορτηγών. Οι επιβάτες των λε-
ωφορείων. Οι ντόπιοι. Οι ξέ-
νοι. Οι θεατές. Ο Μήτσιος και η 
κυρά-Ρούσσιο. Ο αδερφός μου. 
Μια μαγείρισσα. Ένας σερβιτό-
ρος. Η Μαργαρίτα. Οι διαβάτες. 
Κάποιοι παρατηρούν, κάποιοι 
συνεχίζουν, άλλοι έρχονται για 
λίγο, μερικοί καπνίζουν ενώ άλ-
λοι κοιμούνται. Άλλοι μένουν 
για πάντα εδώ. Μερικοί φεύ-
γουν, κάποιοι βλέπουν μονάχα το 
σκηνικό, άλλοι θυμούνται, ένας 
ψηλαφίζει την ομίχλη, μία μας 
κοιτάζει, ένας απορεί, εκείνη χά-
νεται, άλλοι νοσταλγούν».
Τα λογοτεχνικά κείμενα της 
παράστασης είναι: «Μέρος του 
εαυτού μου βρίσκεται αλλού»- 
Άννα Δερέκα (ποίημα), «Μια 
ιστορία του μακρύ χειμώνα»-Νί-
κος Χουλιαράς (απόσπασμα μυ-
θιστορήματος), «Κάποιο βράδυ 
του Νοέμβρη»-Δημήτρης Στ. 
Σαλαμάγκας (απόσπασμα διηγή-
ματος), «Το πλατύ ποτάμι»-Γιάν-
νης Μπεράτης (απόσπασμα 
μυθιστορήματος), «Η μητρική 
γλώσσα»-Βασίλης Αλεξάκης 
(απόσπασμα μυθιστορήματος) 
και «Ιωάννινα»- Άννα Δερέκα 
(απόσπασμα ποιήματος).
Οι περιηγήσεις θα γίνονται κάθε 
Τετάρτη, Παρασκευή και Κυ-
ριακή, με σημείο συνάντησης 
(αφετηρία) το Ιτς Καλέ. Ώρα συ-
νάντησης στις 19:00 και διάρκεια 
διαδρομής 60’. Μέγιστος αριθ-
μός θεατών σε κάθε περιήγηση 
15 άτομα.
Η συμμετοχή στην παράστα-
ση-ξενάγηση είναι δωρεάν.
Στην ανακοίνωσή του το ΔΗ-
ΠΕΘΕ αναφέρει όσοι θέλουν να 
συμμετάσχουν, να στείλουν mail 
στο ergastiriadipethei@gmail.
com με θέμα «Μια περιήγηση: 
Διαδρομή Ι.», αναφέροντας το 
όνομα και την ημερομηνία της 
επιλογής τους. Με την εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος συμμετοχής, 
θα αποσταλεί και ηλεκτρονικά 
το ακριβές σημείο συνάντησης 
καθώς και το πρόγραμμα-χάρ-
της.

21-23 ΜΑΐΟΥ

Το «Τελευταίο ταξίδι» στο Θέατρο Actina

ΣΙΝΈΜΆ

To νέο ντοκιμαντέρ του δημοσιο-
γράφου Άρη Χατζηστεφάνου «Τε-
λευταίο ταξίδι» θα προβάλλει το 
Θέατρο Actina (Άννης Κομνηνής 

8, Ιωάννινα) στις 21, 22 και 23 Μαΐου, στο 
Θέατρο Actina.
Tην πρώτη μέρα, 21 Μαΐου, θα μιλήσει για 
την ταινία διαδικτυακά ο κ. Χατζηστεφάνου.
Ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου 
συναντά τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια 
Λαζαρίδου στο νέο ντοκιμαντέρ που κυ-
κλοφορεί από τις 24 Μαρτίου στις αίθουσες. 
Μαζί ακολουθούν τα βήματα του Νίκου Κα-

ζαντζάκη σε δυο ταξίδια, τα οποία πραγμα-
τοποίησε στην Ιαπωνία πριν και μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και που καθόρισαν τη 
σκέψη του και τελικά στοίχισαν τη ζωή του.
Το «Τελευταίο Ταξίδι» συμμετέχει στο δια-
γωνιστικό τμήμα Film Forward του Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και στο 
Ελληνικό Φεστιβάλ του Βερολίνου ενώ θα 
ακολουθήσουν προβολές σε όλο τον κόσμο.
Η διάρκεια του ντοκιμαντέρ είναι 58 λε-
πτά. Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ. Προπώληση: 
viva.gr, Θέατρο Actina. Τηλ. επικοινωνίας: 
6974865401.
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Ο ΉΣΥΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Το τέταρτο και τελευταίο 
Όσκαρ του Τζον Φορντ
Το περίφημο δράμα «Ο Ήσυχος Άνθρωπος», με τον Τζον Γουέιν σε έναν διαφορετικό 
ρόλο και την φλογερή κοκκινομάλλα Μορίν Ο'Χάρα, έδωσε στον Τζον Φορντ το τέταρτο 
και τελευταίο του Όσκαρ σκηνοθεσίας το 1952, στη μακρά πορεία του που ξεκίνησε από 
τον βωβό κινηματογράφο και ουσιαστικά τελείωσε στα μέσα της δεκαετίας του '60, σε 
προχωρημένη ηλικία και συνολικά με 120 ταινίες στο ενεργητικό του.
Ο Τζον Φορντ, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες όλων των εποχών και δάσκα-
λος για γενιές και γενιές σπουδαίων κινηματογραφιστών, όπως ο Όρσον Γουέλς, ο οποί-
ος είχε παραδεχθεί ότι το μοναδικό του εφόδιο πριν γυρίσει τον περίφημο «Πολίτη Κέιν» 
ήταν το γουέστερν «Η Ταχυδρομική Άμαξα», που είδε... σαράντα φορές. Ο Φορντ είναι ο 
μοναδικός που κέρδισε τέσσερις φορές το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και παρά το 
ασύλληπτο ρεκόρ του, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αδικημένος από την Ακαδημία!
Και αυτό διότι, ο Αμερικάνος, ιρλανδικής καταγωγής, σκηνοθέτης που δήλωνε ταπει-
νά «είμαι ο Τζον Φορντ και κάνω γουέστερν», δεν πήρε ποτέ Όσκαρ για κάποια από τα 
αριστουργηματικά του γουέστερν, πέφτοντας «θύμα» μίας νοοτροπίας και του στερε-

ότυπου που στοίχειωνε για τουλάχιστον 40 χρόνια το Χόλιγουντ και την Ακαδημία, ότι 
το αγαπημένο είδος για εκατομμύρια σινεφίλ είναι «δευτέρας κατηγορίας» κινηματο-
γράφος. Τουλάχιστον τέσσερα αριστουργηματικά, κλασικά πλέον, δικά του γουέστερν θα 
μπορούσαν να είχαν κερδίσει -με τα χέρια κάτω- το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. 
Πρόκειται για την εμβληματική «Ταχυδρομική Άμαξα», που γύρισε το 1939 και άνοιξε 
τον δρόμο στον άγουρο ακόμη Τζον Γουέιν, ένα φιλμ που θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί και το αλφαβητάρι του κινηματογράφου, ένα μάθημα κινηματογραφικής αφήγησης, 
την περίφημη «Αγαπημένη μου Κλημεντίνη» το 1947, με τον Χένρι Φόντα, τον «Άνθρωπο 
που Σκότωσε τον Λίμπερτι Βάλανς» το 1952, με Τζον Γουέιν και Τζέιμς Στιούαρτ, ακόμη 
ένα μάθημα αφήγησης αλλά και ανάπτυξης χαρακτήρων, και φυσικά το απαράμιλλης 
ομορφιάς και αυτοκριτικής «Η Αιχμάλωτη της Ερήμου» το 1956, ένα φιλμ γεμάτο από 
ανεπανάληπτα πλάνα και με τον Τζον Γουέιν να κάνει την ωριμότερη ερμηνεία του ως 
ο μοναχικός ήρωας που οι προκαταλήψεις τον έκαναν ένα άνθρωπο γεμάτο μίσος για 
τους Ινδιάνους...
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Στη σημερινή άνυδρη εποχή, όπου 
ο αμερικανικός κινηματογρά-
φος αγκομαχά για να βγάλει σε 
μια χρονιά δυο τρεις τουλάχιστον 

αξιόλογες ταινίες, θα υπήρχαν ακόμη πε-
ρισσότερα γουέστερν του Φορντ που θα 
κέρδιζαν το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Ίσως 
γιατί είναι από τους ελάχιστους σκηνο-
θέτες που ποτέ δεν κατηγορήθηκε για το 
«ξεπέταγμα» μιας ταινίας, δεν έχει κάνει 
ταινίες που να περνούν απαρατήρητες ή 
να χαρακτηρίζονται μετριότητες. Για την 
ιστορία θυμίζουμε τις άλλες τρεις ταινίες 
με τις οποίες κέρδισε το Όσκαρ καλύτε-
ρης σκηνοθεσίας: «Ο Καταδότης» (1935), 
με τον Βίκτορ ΜακΛάγκλεν, που θεωρεί-
ται η καλύτερη προπολεμική ταινία του 
Φορντ, «Τα Σταφύλια της Οργής» (1940), 
με τον Χένρι Φόντα και βασισμένο στο 
ομώνυμο βιβλίο του Τζον Στάινμπεκ, και 
«Η Κοιλάδα της Κατάρας» (1941) με Μο-
ρίν Ο'Χάρα και Γουόλτερ Πίτζεον. Ακόμη 
τρεις δραματικές ταινίες, με βαθιά κοινω-
νική ματιά.
Αλλά ας επιστρέψουμε στον «Ήσυχο Άν-
θρωπο», ένα φιλμ που συμπληρώνει φέ-
τος 70 χρόνια από την πρεμιέρα του, ένα 
ρομαντικό δράμα με κωμικά στοιχεία, που 
δεν έχει, αδίκως, την αίγλη των άλλων 
τριών Όσκαρ που κέρδισε και αποτελεί 
την πιο προσωπική ταινία τού Φορντ.

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τα γυρίσματα του «Ήσυχου Ανθρώπου» 
μπορεί να ξεκίνησαν το 1950 στην αγαπη-
μένη τού Φορντ, Ιρλανδία, αλλά ο σκηνο-
θέτης ήθελε να τη γυρίσει από τις αρχές 
της δεκαετίας του '30, όταν διάβασε το 
άρθρο του Μορίς Γουόλς σε μια εφημερί-
δα, απ' όπου άντλησε το στόρι του. 
Ο Φορντ κατάφερε το 1936 να αποκτήσει 
τα δικαιώματα του άρθρου, για να βασι-
στεί πάνω σε αυτό η ταινία που είχε στο 
μυαλό του, αλλά όλοι οι παραγωγοί στους 
οποίους απευθύνθηκε υποστήριζαν ότι 
δεν θα έχει εμπορική απήχηση. 
Ο Φορντ, παρά τον τοίχο που βρήκε μπρο-
στά του, ποτέ δεν εγκατέλειψε το όνειρό 
του και το 1945 δέσμευσε τον Τζον Γουέιν 
και την Μορίν Ο'Χάρα για τους πρωτα-
γωνιστικούς ρόλους. Ο Τζον Γουέιν, θέ-
λοντας να βοηθήσει τον μέντορά του, θα 
απευθυνθεί στον διευθυντή της Republic 
Χέμπερτ Γέιτς, πείθοντάς τον να χρημα-
τοδοτήσει την ταινία, αφού δέχθηκε να 
γυρίσει πρώτα το γουέστερν «Ρίο Γκρά-
ντε», για το οποίο ο παραγωγός είχε την 
πεποίθηση ότι θα έφερνε μεγάλα κέρδη, 
όπως κι έγινε. Έτσι, «Ο Ήσυχος Άνθρω-
πος» εξασφάλισε μια γενναία χρηματοδό-
τηση και ο Φορντ ανέθεσε τη συγγραφή 
του σεναρίου αρχικά στον Ρίτσαρντ Λιού-
ελιν, που είχε υπογράψει και το σενάριο 
του φιλμ «Η Κοιλάδα της Κατάρας» και 
στη συνέχεια στον Φρανκ Νάτζεντ.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Το στόρι, φαινομενικά ένα απλό μελόδρα-
μα, θέλει τον Σον Θόρντον, πρώην πυγμάχο 
να επιστρέφει στην Ιρλανδία και στο χωριό 
του, μετά από χρόνια στην Αμερική. Ο Σον, 
επιστρέφοντας στη γη των προγόνων του, 
θέλει να ξεφύγει από το παρελθόν του και 
τους προσωπικούς δαίμονές του, να κάνει 
μια αρχή και συνάμα να βρει τις ρίζες του. 
Στο γραφικό ειρηνικό χωριό, θα γνωρίσει 
την Μέρι την οποία θα ερωτευθεί με την 
πρώτη ματιά, αλλά θα πρέπει να αντιμετω-
πίσει τον χοντροκομμένο και άγριο αδελφό 
της Γουίλ, έναν σχετικά πλούσιο της πε-
ριοχής, που δεν θέλει ούτε να τον βλέπει. 
Ωστόσο, οι κάτοικοι του χωριού θα κάνουν 
ό,τι μπορούν για να σμίξει το ζευγάρι.

ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΖΟ, ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΠΙΣΤΟΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Ο Φορντ, θα παρακάμψει ισορροπημένα 
το ζήτημα των αναταραχών με τον IRA, 
παρουσιάζοντας ένα χωριό εντελώς ειρη-
νικό και μόνο προς το τέλος θα υπάρξει 
κάποια αναφορά. Από κει και πέρα, θα 
στήσει ένα υπέροχο ρομάντζο, χωμένο 
ανάμεσα στις παραδοσιακές αξίες του τό-
που του, με αξιολάτρευτες σκηνές, ενώ 
θα προβάλλει για ακόμη μια φορά τα πι-
στεύω του για το χρήμα και τους παρα-
δόπιστους. Συγκλονιστική η σκηνή όταν 
το ζευγάρι αφού θα πάρει τα χρήματα της 
προίκας που δικαιούταν η Μέρι, θα τα 
πετάξουν μαζί στη φωτιά. Η αφήγηση, 
αναμενόμενο, ρέει σαν τα καθαρά ποτά-

μια του χωριού και αρπάζει φωτιά τόσο 
από την ορμή της φλογερής Μορίν Ο'Χά-
ρα όσο και από την πληθωρική εμφάνιση 
του Βίκτορ ΜακΛάγκλεν, στον ρόλο του 
αδελφού. Ενός αξιαγάπητου ηθοποιού, 
που κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρό-
λου για τον «Καταδότη», έπαιξε σε αρκε-
τά γουέστερν του Φορντ, δίπλα στον Τζον 
Γουέιν, πάντα τον καλοκάγαθο γίγαντα, με 
την βροντώδη εκρηκτική εμφάνιση. Από 
τα χαρακτηριστικότερα ευρήματα της ται-
νίας είναι και η ιδέα κάθε σκηνή, στην 
οποία είναι και ο Τζον Γουέιν, να ξεκινά με 
το άναμμα ενός τσιγάρου, με αμέτρητους 
διαφορετικούς τρόπους. Απίστευτο!

ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

Η χημεία μεταξύ Τζον Γουέιν και Μορίν 
Ο'Χάρα εξαιρετική, καθώς είχαν συνερ-
γαστεί και στο «Ρίο Γκράντε» και στη συ-
νέχεια σε αρκετές, ακόμη, ταινίες, με τον 
Τζον Γουέιν πάντα να βγάζει τον καλύτερο 
εαυτό του, να γλυκαίνει, να χάνει την πε-
ρίφημη μονοδιάστατη αγριάδα του. Άλ-
λωστε, όπως είχε εξομολογηθεί η Ο'Χάρα, 
λάτρευε τον Γουέιν, ήταν το όνειρό της να 
παίξει μαζί του, παρότι εκείνη φανατική 
Δημοκρατική και εκείνος διάσημος υπερ-
συντηρητικός. Αλλά μάλλον, όπως όλοι 
παραδέχονται ο «Δούκας» ήταν εξαιρετι-
κός με τους συναδέλφους του, ένας καλός 
«τυπάς», πολύ μακριά από την εικόνα 
που έδινε για τις πολιτικές του δραστη-
ριότητες. Μαζί τους, όμως, ήταν και μια 
σειρά από υπέροχους καρατερίστες (όλοι 
ιρλανδικής καταγωγής) που έβαλαν το 
απαραίτητο αλατοπίπερο στο φιλμ. Έτσι, 
εκτός από τον ΜακΛάγκλεν, ενθουσιά-
ζουν με τις ερμηνείες τους και οι Μπάρι 
Φιτζέραλντ (εκπληκτικός), Μίλντρεντ 
Νάτγουικ, Άρθουρ Σιλντς, Γουόρντ Μποντ 
και Πάτρικ Γουέιν.

ΤΟ ΟΣΚΑΡ

Η ταινία θα κερδίσει και το Όσκαρ καλύ-
τερης φωτογραφίας (απίστευτη δουλειά 
από τους Γουίρτον Χοτς και Άρτσι Στά-
ουτ), ενώ ήταν υποψήφια για ακόμη πέ-
ντε Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτό 
για την Καλύτερη Ταινία, χάνοντας τελικά 
από το ξεχασμένο σήμερα δράμα του Σε-
σίλ Μπ. Ντεμίλ «Το Όγδοο Θαύμα», αλλά 
κερδίζοντας αυτό της σκηνοθεσίας από 
το ανεπανάληπτο γουέστερν «Το Τρένο θα 
Σφυρίξει Τρεις Φορές»! 
Μια τιτανομαχία σκηνοθετικής αντίλη-
ψης και δημιουργίας με τον Φρεντ Τσίνε-
μαν που βρήκε νικητή τον Φορντ, αλλά 
και μια θλιβερή διαπίστωση για τον αμε-
ρικανικό κινηματογράφο, αν δούμε τις 
υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας 
και Σκηνοθεσίας που έχουν δοθεί τα τε-
λευταία χρόνια...

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Οικολογική κριτική 
ή υπαρξιακός ζόφος

Ο Πέτερ Χάντκε (Peter Handke), γεννημένος το 1942 
στο Γκρίφεν της Αυστρίας, έγινε γνωστός το 1966 με 
το ανατρεπτικό θεατρικό του έργο «Βρίζοντας το κοι-
νό» (τέσσερις ηθοποιοί προκαλούσαν και προσέβαλλαν 

από σκηνής τους θεατές μέχρι που κατέληξαν στη φυλακή μαζί 
με τον συγγραφέα), συζητήθηκε πολύ το 1999 κατά τη διάρκεια 
των βομβαρδισμών της Σερβίας (αποσιώπησε τη σφαγή της 
Σρεμπρένιτσα) ενώ το 2019 απέσπασε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, 
κερδίζοντας την καθολική αναγνώριση. Γράφοντας μια σειρά 
απρόσμενων και απολύτως αντισυμβατικών δοκιμίων, τα οποία 
μόνο δοκίμια δεν είναι, ο Χάντκε δημοσίευσε το 2013 το «Δοκί-
μιο για τον μανιταρομανή», που κυκλοφόρησε προ ολίγων ημε-
ρών στα ελληνικά, σε αριστοτεχνική μετάφραση του Σπύρου 
Μοσκόβου, από το Βιβλιοπωλείον της «Εστίας».
Το «Δοκίμιο για τον μανιταρομανή» έχει τη μορφή οργανωμένης 
έκφρασης μιας σειράς αφηρημένων σκέψεων και είναι γραμμέ-
νο σε πρώτο, σαφώς αποστασιοποιημένο από τα τεκταινόμενα 
της αφήγησης πρόσωπο (παρουσιάζεται δηλαδή όντως με το 
εξωτερικό τυπικό του δοκιμίου), επί της ουσίας, όμως, αποτελεί 
ένα είδος αλληγορίας ή μακράς και παρατεταμένης μεταφοράς 
για τη σχέση μας με τη φύση και με τον φυσικό κόσμο. Ο αγ-
γλοσαξονικός Τύπος επισήμανε, υποδεχόμενος το βιβλίο, πως 
εκπροσωπεί ένα είδος λογοτεχνικού κριτικού ελέγχου με οικο-
λογική εστίαση, και μέχρι ενός σημείου τουλάχιστον μοιάζει να 
μην έχει άδικο. Κεντρικός ήρωας είναι ένας φίλος του συγγρα-
φέα από την εποχή των παιδικών τους χρόνων.
Ωστόσο, ενώ ο Χάντκε υποτίθεται πως αναλαμβάνει το έργο 
της εξιστόρησης της λατρείας του φίλου του για τα μανιτάρια, 
που ξεκινάει από τις περιπλανήσεις του στα δάση της εφηβι-
κής και της νεανικής του ζωής, όσο προχωρεί η αφήγηση, η 
οποία σπεύδει προοδευτικά να απαλλαγεί από το ένδυμα του 
δοκιμίου, συγκεντρώνει την προσοχή της στις νοητικές διεργα-
σίες και στον τρόπο λειτουργίας της συνείδησης του πρωταγω-

νιστή. Επιτυχημένος δικηγόρος κάποιου διεθνούς δικαστηρίου 
(σκοπίμως δεν μαθαίνουμε ακριβώς ποιου, εδώ όμως είναι πι-
θανόν να ανιχνεύεται κάποια μακρινή απήχηση της φιλοσερβι-
κής στάσης του Χάντκε στην υπόθεση των βομβαρδισμών της 
Σερβίας από το ΝΑΤΟ), ο ήρωας παραδίδεται σιγά-σιγά σε μια 
συνήθεια έτοιμη να αγγίξει τα όρια της παράνοιας.
Όταν ο δικηγόρος ανακαλύπτει κατά τις ατέλειωτες εξορμή-
σεις του στην εξοχή ένα πριγκηπικό μανιτάρι (κάτι σαν βασιλιά 
και σαν θαύμα της φύσης, που απομακρύνει και υπερνικά την 
οποιαδήποτε έννοια πολυκύτταρου μύκητα), τότε συμβαίνει και 
μια μυστηριώδης εσωτερική στροφή, στα όρια της συνάντησης 
παραμυθιού και θρύλου.
Πρόκειται για μια στροφή, η οποία θα παραχωρήσει στα μανιτά-
ρια μια επικράτεια ολοκληρωτικής κυριαρχίας πάνω στο πρό-
σωπο το οποίο αγαπούσε μέχρι τότε μόνο να τα ανακαλύπτει και 
να τα μαζεύει. Και μπορεί ο Χάντκε να μιλάει μέχρι να φτάσει σε 
αυτή την κρίσιμη καμπή για το τι σημαίνει να ζει κανείς μακριά 
από τον τεχνικό πολιτισμό ή, σε αντίκρουση, για το πώς είναι να 
δείχνουν κάποιοι πρόθυμοι να εμπορευματοποιήσουν τα πάντα 
(μεταξύ άλλων και την ίδια τη φύση), αλλά η κατάσταση προς 
την οποία οδηγείται εφεξής ο δικηγόρος αποδεικνύεται ριζικά 
διαφορετικής τάξεως. Όπως συχνά συμβαίνει με την πεζογρα-
φία του Χάντκε, ο πρωταγωνιστής αιχμαλωτίζεται στο συνειδη-
σιακό του πεδίο, ξεκινάει να μπερδεύεται με τους προσανατολι-
σμούς του, παύει να διακρίνει ανάμεσα σε διαφορετικά μεγέθη 
ή να εντάσσει σε μια ευδιάκριτη αξιολογική κλίμακα τα στοιχεία 
του άμεσου περίγυρού του και εντέλει αποδρά από τον αληθινό 
κόσμο και από τη χειροπιαστή πραγματικότητα εγκλωβισμένος 
ή μάλλον φυλακισμένος στα μανιτάρια του. Μανιτάρια που εξε-
λίσσονται πλέον σε οφθαλμοφανείς μύκητες, κατατρώγοντας 
την ψυχική και τη διανοητική αντοχή του. Έτσι, από την κριτι-
κή της οικολογίας περνάμε σε έναν υπαρξιακό αφανισμό, σε μια 
έκλειψη της λογικής και της ικανότητάς της για παραγωγή νοή-
ματος, που σώζεται μόνο με το παραμυθητικό τέλος το οποίο θα 
μας επαναφέρει στη μαγεία του μύθου, πλην με το απαραγνώρι-
στα χειρουργικό στιλ του Χάντκε, ο οποίος απομυζά εσκεμμένα 
(και εφιαλτικά) από την αφήγηση όλους τους αναπνευστικούς 
της πόρους (σαν να τη στραγγαλίζει αργά και βασανιστικά) για 
να τη μεταμορφώσει εντέλει σε μιαν αγχώδη και αδιέξοδη περι-
πέτεια αναζήτησης της αλήθειας. Κι αυτή η ανεύρετη αλήθεια 
συνιστά τον πυρήνα της λογοτεχνίας του Χάντκε καθώς δεν 
σταματά να διαγράφει κύκλους γύρω από τον εαυτό της και από 
την ίδια γραφή της, εντοπίζοντας κάθε φορά κι ένα μικρότερο 
κομμάτι ανεμπόδιστης πλεύσης για τον παραλυμένο ήρωα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΜΑΝΙΤΑΡΟΜΑΝΗ
ΠΕΤΕΡ ΧΑΝΤΚΕ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΣΚΟΒΟΥ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ

Το «Δοκίμιο για τον μανιταρομανή» επί 
της ουσίας αποτελεί ένα είδος αλληγο-
ρίας ή μακράς και παρατεταμένης μετα-
φοράς για τη σχέση μας με τη φύση και 
με τον φυσικό κόσμο
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τον Μάιο του 1979 και όχι του 1978 που 
αναγράφουν τα εξώφυλλα της πρώτης 
κοπής του δίσκου, έμελλε να κυκλοφο-
ρήσει ένας από τους επιδραστικότερους 

και πιο σημαδιακούς δίσκους του ελληνικού ρο-
κενρόλ: Το Φλου, των Σπυριδούλα.
Οι δύο Σπυρόπουλοι της κιθάρας, ο αξέχαστος 
Νίκος και ο Βασίλης, το 1977 είχαν ήδη μερικές 
από τις συνθέσεις του δίσκου έτοιμες. Από τον Σε-
πτέμβριο εκείνου του χρόνου, παίζουν κυρίως δια-
σκευές, από Velvet μέχρι Stones και κάπου μεταξύ 
Εξαρχείων και Λέλας Καραγιάννη στην Κυψέλη, η 
μπάντα φτιάχνει το δικό της «οικοσύστημα».
Το Νοέμβριο του ’77 κατά τας γραφάς, ο Δημή-
τρης Πουλικάκος βλέπει τη «Σπυριδούλα» στην 
«Κνωσό» ένα κινηματοθέατρο και προτείνει στον 

Παύλο Σιδηρόπουλο να συναντήσει τους Σπυρό-
πουλους, όπερ και εγένετο.
Τα πρώτα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν ήταν το 
«Ξέσπασμα», ένα παλιότερο κομμάτι του Σιδηρό-
πουλου από την εποχή των «Δάμων και Φιντί-
ας», μαζί με τον Δεληγιαννίδη.
Από τις ηχογραφήσεις πέρασε κόσμος και λαός: 
ο πιο πολύτιμος Δημήτρης του ελληνικού ρο-
κενρόλ, ο Δημήτρης Πολύτιμος που δεν υπάρχει 
πια από πέρυσι το καλοκαίρι, οι Ανδρέας Γκα-
βογιάννης, Μάκης Παπαθεοδώρου, Γιάννης 
Φαναριώτης, Δημήτρης Λεονταρίδης στα 
πνευστά, ο Νίκος Πολίτης, ο Τόλης Μαστρό-
καλος και ο Αντρέας Μουζακίτης που είναι και 
μόνιμοι στο γκρουπ, η Δήμητρα Γαλάνη για τα 
φωνητικά στην «Ώρα του stuff» κ.α. Την παρα-
γωγή έκαναν ο Θόδωρος Σαραντής και ο Μάνος 
Ξυδούς.

Και έτσι, βγήκε αυτό το θαύμα της εποχής του: 
το Φλου.
Τα ριφ του κιθαριστικού διδύμου συνάντησαν τις φω-
νητικές γραμμές του Σιδηρόπουλου, ενώ τα πνευστά 
έδωσαν μια «σόουλ απόχρωση» όπου εμφανίζονταν. 
Το αποτέλεσμα ήταν η μουσική που ακούς στα κατά-
βαθα του μυαλού σου για πάντα όταν βλέπεις λέξεις. 
Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσεις κάπου «φλου» 
και έστω για μερικά δευτερόλεπτα να μην παίξει στο 
κεφάλι σου η εισαγωγή.
Ο δίσκος έγινε δεκτός διθυραμβικά σχεδόν από 
τον μουσικό Τύπο της εποχής και μέτρια από 
την αγορά. Πούλησε γύρω στα 5.000 αντίτυπα τα 
πρώτα χρόνια και λίγους μήνες αργότερα, ο Παύ-
λος έφυγε από το γκρουπ.
Το Φλου όμως δεν ήταν πια κανενός, όπως ο ίδιος 
θα έλεγε αργότερα για την τέχνη και το προϊόν της. 
Ήταν όλου του κόσμου…

Φλου, φίλε μου 
όλα είναι φλου…
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Η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία ώθησε τη Φινλανδία 
και τη Σουηδία στα πρόθυρα να 
υποβάλουν αίτηση για ένταξη 

στο ΝΑΤΟ.
Και οι δύο χώρες αναμένεται να εντα-
χθούν στο ΝΑΤΟ, αλλά και οι δύο ανη-
συχούν ότι θα είναι ευάλωτες κατά τη 
διάρκεια της επεξεργασίας των αιτήσεών 
τους, κάτι που μπορεί να διαρκέσει έως 
και ένα χρόνο.
Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνο-
ρα 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, και η 
Σουηδία θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις 
τους μέσα στις επόμενες ημέρες εν μέσω 
απειλών της Μόσχας ότι σε μια τέτοια 
περίπτωση η Ρωσία μπορεί να αναπτύ-
ξει πυρηνικά όπλα και υπερηχητικούς 

πυραύλους στον ευρωπαϊκό θύλακα του 
Καλίνινγκραντ.
Οποιεσδήποτε αιτήσεις για ένταξη στην 
Βορειοατλαντική Συμμαχία θα προκαλέ-
σουν μια τεταμένη αναμονή κατά τους μή-
νες που χρειάζονται για να επικυρωθούν 
από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, αν και η Συμ-
μαχία και ο Λευκός Οίκος έχουν δηλώσει 
ότι είναι βέβαιοι ότι τυχόν ανησυχίες για 
την ασφάλεια θα μπορούσαν να αντιμετω-
πιστούν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
Παρατίθενται ένα ιστορικό, ορισμένα από 
τα ζητήματα που οδήγησαν σε μια ριζι-
κή επανεξέταση της πολιτικής των δύο 
σκανδιναβικών χωρών και ποια θα μπο-
ρούσαν να είναι τα επόμενα βήματα προς 
την είσοδο στη Συμμαχία των 30 χωρών, 
υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

ΓΙΑΤΙ Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ;
 
Και οι δύο χώρες παραμένουν αδέσμευ-
τες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλε-
μο παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μικρές 
στρατιωτικές δυνάμεις, σε σχέση με τη 
Ρωσία.
Η Φινλανδία κέρδισε την ανεξαρτησία της 
από τη Ρωσία το 1917 και πολέμησε δύο 
πολέμους εναντίον της στον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο κατά τη διάρκεια των οποί-
ων έχασε μέρος των εδαφών της από τη 
Μόσχα. Η Φινλανδία υπέγραψε Συμφωνία 
Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοή-
θειας με τη Ρωσία το 1948, παγιώνοντας 
έναν βαθμό οικονομικής και πολιτικής 
εξάρτησης και μένοντας απομονωμένη 

στρατιωτικά από τη δυτική Ευρώπη.
Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, που έφερε 
τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, επέ-
τρεψε στη Φινλανδία να βγει από τη σκιά 
της Ρωσίας καθώς μειώθηκε η απειλή 
από τη Μόσχα.
Το Ελσίνκι βασίστηκε στη δική του στρα-
τιωτική αποτροπή και σε φιλικές σχέσεις 
με τη Μόσχα για να διατηρήσει την ει-
ρήνη. Όμως, με την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα απο-
καλεί «στρατιωτική ειδική επιχείρηση», ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεί-
χνει κάθε άλλο παρά φιλικός.
Η Σουηδία δεν έχει διεξάγει πόλεμο εδώ 
και 200 χρόνια και η μεταπολεμική εξω-
τερική πολιτική επικεντρώθηκε στη 
στήριξη της δημοκρατίας διεθνώς, στον 

ΣΟΥΉΔΊΑ-ΦΊΝΛΑΝΔΊΑ

Aπό την ουδετερότητα 
στα πρόθυρα ένταξης στο ΝΑΤΟ 

Από αριστερά: Pekka Haavisto (Υπουργός Εξωτερικών, Φινλανδία) με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg και την Ann Linde (Υπουργό Εξωτερικών, Σουηδία)
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πολυμερή διάλογο και στον πυρηνικό 
αφοπλισμό.
Η Στοκχόλμη μείωσε τον στρατό της μετά 
τον Ψυχρό Πόλεμο, ελπίζοντας ότι σε πε-
ρίπτωση πολέμου θα μπορούσε να καθυ-
στερήσει τη ρωσική προέλαση μέχρι να 
φτάσει βοήθεια. Η επίθεση του Πούτιν 
κατά της Ουκρανίας έχει κάνει την εγγύη-
ση βοήθειας πολύ πιο ελκυστική.
Ωστόσο, πολλοί από την αριστερά στη 
Σουηδία παραμένουν καχύποπτοι για 
την ατζέντα ασφαλείας των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ, το οποίο τελικά βασίζεται στην 
αποτροπή που παρέχεται από το πυρηνι-
κό οπλοστάσιο των ΗΠΑ.
Τόσο η Φινλανδία όσο και η Σουηδία μετα-
πήδησαν από την επίσημη ουδετερότητα 
στη στρατιωτική μη ευθυγράμμιση το 1995 
όταν εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και οι δύο έχουν πλησιάσει όλο και πε-
ρισσότερο στο ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια, 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες και συμμε-
τέχοντας σε ασκήσεις συμμαχίας, ως απά-
ντηση σε μια ολοένα και πιο πολεμοχαρή 
Ρωσία.
Η ένταξη στη Συμμαχία θα φέρει τη Σου-
ηδία και τη Φινλανδία κάτω από την 
ομπρέλα του Άρθρου 5, το οποίο εγγυά-
ται ότι μια επίθεση σε έναν σύμμαχο του 
ΝΑΤΟ είναι επίθεση εναντίον όλων.
 
ΠΟΣΟ ΕΥΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟ;
 
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η σημα-
ντική πλειοψηφία των Σουηδών υποστη-
ρίζει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, μια υποστή-
ριξη που ξεπερνά το 60% στην τελευταία 

δημοσκόπηση που διεξήχθη και υπάρχει 
πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο προς έγκρι-
ση μιας αίτησης στη Συμμαχία.
Οι Σοσιαλδημοκράτες της Σουηδίας - το 
μεγαλύτερο κόμμα και στην εξουσία για 
το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου 
αιώνα - υποστήριζαν εδώ και καιρό τη 
στρατιωτική μη ευθυγράμμιση, αλλά επα-
νεξετάζουν την Κυριακή τις αντιρρήσεις 
τους με μια απόφαση για το αν θα εντα-
χθούν τώρα. Αναμένεται ευρέως να υπο-
στηρίξουν την ένταξη.
Το Σουηδικό Αριστερό Κόμμα -πρώην 
κομμουνιστικό κόμμα- παραμένει κατά 
της ένταξης, όπως και το Κόμμα των 
Πρασίνων, αλλά εάν οι Σοσιαλδημοκρά-
τες αλλάξουν στάση, αυτό θα δημιουρ-
γούσε μια συντριπτική πλειοψηφία στο 
κοινοβούλιο υπέρ της ένταξης.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υπο-
στήριξη για ένταξη στη Φινλανδία είναι 
ακόμη πιο ισχυρή από ό,τι στη Σουηδία, 
με πολλούς Φινλανδούς να λαμβάνουν 
υπόψη τους τα μακρά χερσαία σύνορα 
που μοιράζεται η χώρα με τη Ρωσία, ενώ 
η υποστήριξη στο Κοινοβούλιο για μια αί-
τηση είναι επίσης ευρεία.
Η επιτροπή Άμυνας του φινλανδικού κοι-
νοβουλίου ανέφερε αυτή την εβδομάδα 
ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι η καλύτερη 
επιλογή για τη Φινλανδία για να εγγυηθεί 
την εθνική της ασφάλεια.
Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νι-
ινίστο αναμένεται να ανακοινώσει την 
Πέμπτη τη θέση του για την ένταξη στο 
ΝΑΤΟ, ενώ η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν 
εμφανίζεται επίσης να εκφράζει τις από-
ψεις της. Και οι δύο αναμένεται ευρέως 

να ταχθούν υπέρ της υποβολής αίτησης.
 
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ;
 
Η Φινλανδία έχει μια «επιλογή» του 
ΝΑΤΟ, ένα είδος σχεδίου δράσης που 
επιβάλλει την εφαρμογή σε περίπτωση 
επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας, 
ενώ το σουηδικό κοινοβούλιο θα παρου-
σιάσει μια νέα αναθεώρηση πολιτικής 
ασφαλείας την Παρασκευή, αν και η τε-
λευταία δεν αναμένεται να περιέχει ρητή 
σύσταση σχετικά με ΝΑΤΟ.
Οι Σοσιαλδημοκράτες της Σουηδίας ζή-
τησαν για τη Δευτέρα κοινοβουλευτική 
συζήτηση αναφορικά με το ΝΑΤΟ. Αν το 
κόμμα στηρίξει όπως αναμένεται, η κυ-
βέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει ψηφο-
φορία στο σουηδικό Κοινοβούλιο σχετικά 
με την αποστολή μέσω αίτησης, αλλά δεν 
απαιτείται επίσημα.
Η Σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Σάνα 
Μάριν, η οποία ηγείται του πεντακομματι-
κού κεντροαριστερού συνασπισμού της 
Φινλανδίας, και ο πρόεδρος Νιινίστο έχουν 
περιοδεύσει σε διάφορες χώρες μέλη του 
ΝΑΤΟ τις τελευταίες εβδομάδες εξασφαλί-
ζοντας υποστήριξη για μια πιθανή αίτηση.
Η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγκνταλένα 
Άντερσον, επίσης σοσιαλδημοκράτης, 
είχε επίσης πολλές συναντήσεις με αρχη-
γούς κρατών μελών του ΝΑΤΟ, συμπε-
ριλαμβανομένου του Βρετανού Μπόρις 
Τζόνσον, ο οποίος έκανε περιοδεία τόσο 
στη Σουηδία όσο και αργότερα στη Φιν-
λανδία σήμερα, υπογράφοντας νέες συμ-
φωνίες μεταξύ Λονδίνου, Στοκχόλμης και 
Ελσίνκι για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

ασφάλειας, δεσμευόμενος να στηρίξει τις 
ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών σε πε-
ρίπτωση που δεχτούν επίθεση.
 
ΣΗΜΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ;
 
Η Φινλανδία και η Σουηδία θα ήθελαν 
να έχουν κάποιες εγγυήσεις ότι τα κράτη 
μέλη του ΝΑΤΟ θα τις υπερασπιστούν όσο 
διεκπεραιώνεται οποιαδήποτε αίτηση και 
μέχρι να γίνουν πλήρη μέλη. Η επικύρω-
ση μπορεί να διαρκέσει έναν χρόνο, λένε 
διπλωμάτες του ΝΑΤΟ, καθώς τα κοινο-
βούλια και των 30 χωρών του ΝΑΤΟ πρέ-
πει να εγκρίνουν νέα μέλη.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς 
Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι οι χώρες θα 
μπορούσαν να ενταχθούν «γρήγορα» και 
δήλωσε βέβαιος ότι θα μπορούσαν να 
βρεθούν ρυθμίσεις για την ενδιάμεση πε-
ρίοδο.
Ο Φινλανδός υπουργός Εξωτερικών Πέκα 
Χααβίστο αναγνώρισε ότι η υποβολή αί-
τησης ένταξης από μόνη της δεν θα έφερ-
νε τις δύο χώρες κάτω από την ομπρέλα 
του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο εγγυά-
ται ότι μια επίθεση σε έναν σύμμαχο είναι 
επίθεση εναντίον όλων.
«Αλλά την ίδια στιγμή οι χώρες μέλη του 
ΝΑΤΟ έχουν συμφέρον να μην σημειω-
θούν παραβιάσεις της ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσε-
ων», δήλωσε ο Χααβίστο. Η Φινλανδία θα 
μπορούσε, για παράδειγμα, να πραγματο-
ποιήσει ενισχυμένα στρατιωτικά γυμνά-
σια με μέλη του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/REUTERS

Τι λέει η Ρωσία;
Η Μόσχα έχει επανειλημμένα προειδο-
ποιήσει για «σοβαρές συνέπειες» εάν 
η Φινλανδία και η Σουηδία ενταχθούν 
στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι θα ενισχύσει 
τις χερσαίες, ναυτικές και αεροπορι-
κές δυνάμεις της στη Βαλτική Θάλασ-
σα και εγείρει την πιθανότητα ανάπτυ-
ξης πυρηνικών όπλων στην περιοχή.
Η χερσόνησος Κόλα, στη βορειοδυ-
τική Ρωσία, στην Αρκτική, ανατολικά 
των συνόρων με τη Φινλανδία και τη 
Νορβηγία, είναι ένα «στρατηγικό προ-
πύργιο» που η Μόσχα θεωρεί κλειδί 
για την εθνική της ασφάλεια και είναι 
επίσης η βάση του ρωσικού Βόρειου 
Στόλου.
Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Ρωσίας, η Αγία Πετρούπολη, βρίσκεται 
περίπου 170 χλμ. από τα σύνορα με τη 
Φινλανδία.
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Τέλος εποχής 
για το iPod

Η Apple ανακοίνωσε ότι σταματά την πα-
ραγωγή της συσκευής iPod Touch, ενός 
φορητού music player που κυκλοφό-
ρησε το 2001, πριν 21 χρόνια, και έφερε 

επανάσταση στον τρόπο οι άνθρωποι βρίσκουν, 
ακούνε και μοιράζονται με άλλους την ψηφιακή 
μουσική.
Το iPod δεν ήταν η πρώτη φορητή συσκευή ΜΡ3 
(τα πρώτα ψηφιακά music players είχαν εμφανι-
στεί από το τέλος της δεκαετίας του 1990), αλλά 
ήταν αυτή που "έκανε τη διαφορά". Την εποχή 
που κυκλοφόρησε το iPod, μπορούσε να αποθη-
κεύσει μόνο 1.000 μουσικά κομμάτια, ενώ σήμερα 
πια πάνω από 90 εκατομμύρια τραγούδια. Το iPod 
Touch είχε σχεδιαστεί από την ίδια ομάδα που αρ-
γότερα εφηύρε το iPhone, το οποίο γρήγορα επι-
σκίασε το iPod, ένα είδος «κανιβαλισμού» μεταξύ 
προϊόντων της ίδιας εταιρείας.
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν κυκλοφορήσει διάφο-
ρα μοντέλα iPod, όπως τα Nano και Shuffle, που 
σταμάτησαν να παράγονται από το 2017. Το iPod 
Touch -το οποίο για τελευταία φορά είχε αναβαθ-
μιστεί από την Apple το 2019- είναι το τελευταίο 
μοντέλο που σταματά να παράγεται. Οι τελευταίες 
εκδόσεις του είχαν χαρακτηριστικά smartphone, 

όπως δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, αποστο-
λής email και βιντεοκλήσης.
Έως το 2011 η Apple διατηρούσε ένα μερίδιο 70% 
στην παγκόσμια αγορά συσκευών MP3 και μέχρι 
σήμερα έχει πουλήσει περίπου 450 εκατομμύρια 
iPods παγκοσμίως (πέρυσι πούλησε 3 εκατομμύ-
ρια έναντι 250 εκατομμυρίων iPhones). Η εταιρεία 
ανακοίνωσε ότι το iPod θα παραμείνει διαθέσιμο 
για αγορά, εωσότου εξαντληθούν τα αποθέματα 
του.
Το iPod, που είχε παρουσιαστεί με τον γνωστό 
«φαντεζί» τρόπο του από τον Στιβ Τζομπς στις 23 
Οκτωβρίου 2001, είχε αρχικά ένα λιγότερο φιλό-
δοξο στόχο: να δημιουργήσει ένα μουσικό προϊόν 
που να κάνει τους καταναλωτές να θέλουν στη συ-
νέχεια να αγοράσουν περισσότερους υπολογιστές 
Macintosh της Apple. 
Μέσα σε λίγα χρόνια όμως, σύμφωνα με το BBC, 
τη «Γκάρντιαν» και τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», 
η συσκευή είχε δημιουργήσει μια νέα «γενιά iPod» 
με ακουστικά στα αυτιά τους όπου κι αν πήγαιναν, 
είχε αλλάξει την ίδια τη μουσική βιομηχανία και 
έβαλε την Apple στον δρόμο για να γίνει -χάρη και 
στο iPhone που ακολούθησε- η εταιρεία με τη με-
γαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο.

«Surrender: 40 Songs, One Story»: 
Τα απομνημονεύματα του Bono 
Ο αρχηγός των U2, Bono, ανακοίνωσε την πρώτη του 
έφοδο στον κόσμο της λογοτεχνίας τοποθετώντας τον 
Νοέμβριο την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων 
του με τίτλο «Surrender: 40 Songs, One Story».
Το βιβλίο 576 σελίδων πρόκειται να κυκλοφορήσει 
την 1η Νοεμβρίου μέσω του εκδοτικού οίκου Alfred 
A. Knopf (και σε μορφή audiobook μέσω του Penguin 
Random House) και, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, 
θα εξερευνά την προέλευση 40 βασικών τραγουδιών 
στη δισκογραφία των U2. Κάθε κεφάλαιο θα φέρει 
τον τίτλο του τραγουδιού, το οποίο περιγράφει, με την 
ιστορία της ζωής του Bono να ξετυλίγεται σε όλο το 
βιβλίο.
Όπως σημειώνεται σε δελτίο Τύπου, το βιβλίο δεν 
θα παρουσιάζει μόνο με λεπτομέρειες ολόκληρο το 
μουσικό ταξίδι του Bono, αλλά και τις κρίσιμες στιγ-
μές στη ζωή του. Καλύπτει τα πάντα «από τις πρώτες 
μέρες της ζωής του στο Δουβλίνο, συμπεριλαμβανο-
μένης της ξαφνικής απώλειας της μητέρας του όταν 
ήταν 14 ετών, μέχρι το απίθανο ταξίδι των U2 που έγι-
ναν ένα από τα πιο σημαντικά ροκ συγκροτήματα στον 
κόσμο, μέχρι τα 20 χρόνια ακτιβισμού του αφιερωμένα 
στον αγώνα κατά του AIDS και της ακραίας φτώχειας» 
τονίζεται.
Με αφορμή τα 62α γενέθλιά του στις 10 Μαΐου, ο 
Bono έδωσε μια πρώτη γεύση από το «Surrender: 40 
Songs, One Story» με τη μορφή animation με αφήγη-
ση. Είναι μια ανάγνωση του κεφαλαίου «Εκτός Ελέγ-
χου» (Out Of Control) που περιγράφει λεπτομερώς τη 
γένεση του ομώνυμου σινγκλ των U2, εμπνευσμένη 
από τους Ramones.
«Όταν άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο, ήλπιζα να σκι-
αγραφήσω με λεπτομέρεια αυτό που προηγουμένως 
είχα περιγράψει μόνο σε τραγούδια» είπε ο Bono σε 
δήλωσή του «Τους ανθρώπους, τα μέρη και τις δυνα-
τότητες στη ζωή μου. Η παράδοση (surrender) είναι 
μια λέξη με νόημα για μένα. Μεγαλώνοντας στην 
Ιρλανδία τη δεκαετία του εβδομήντα με τις γροθιές 
μου ψηλά (μουσικά μιλώντας), δεν ήταν μια φυσική 
έννοια» τόνισε.
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