Εξώφυλλο

ISSN: 2944-9391

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ◾ ΤΕΥΧΟΣ #211

2|Γιάννενα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

H ΒΔΟΜΆΔΑ
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ,
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

Γιορτή λαχανόπιτας
στη Ζωοδόχο
ΓΙΟΡΤΉ ΠΊΤΑΣ διοργανώνει ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Ζωοδόχου Ιωαννίνων την Παρασκευή
8 Ιουλίου, στις 21:30, στη Ζωοδόχο, στο εξωκλήσι
της Παναγίας.
https://typos-i.gr/article/giorth-laxanopitas-sthzwodoxo

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

Πέθανε
ο Κωνσταντίνος
Τζούμας...

Μια φωτογραφία, μια
ιστορία για τα τζαμιά
των Ιωαννίνων

ΣΕ ΗΛΙΚΊΑ 78 ετών πέθανε ο ηθοποιός, ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας Κωνταντίνος
Τζούμας, μετά από ασθένεια.
https://typos-i.gr/article/pe8ane-o-kwnstantinostzoymas

ΑΠΌ ΤΟ 1928 και μετά, τα 17 τζαμιά που υπήρχαν
στα Γιάννενα άρχισαν να εξαφανίζονται. Μερικά από
αυτά βρίσκονταν, ομολογουμένως, σε ερειπιώδη
κατάσταση).
https://typos-i.gr/article/mia-fwtografia-miaistoria-gia-ta-tzamia-twn-iwanninwn

To κτίριο της Παπαζόγλειου,
ο δημόσιος χώρος και οι βανδαλισμοί
ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ με τους βανδαλισμούς στο κτίριο της Παπαζόγλειου Σχολής, όπου στεγάζεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του
Τμήματος, αναπληρωτής καθηγητής Άγγελος Παπαγεωργίου, με επιστολή του στον «Τύπο
Ιωαννίνων», ενημερώνει σχετικά.
https://typos-i.gr/article/ktirio-ths-papazogleioy-o-dhmosios-xwros-kai-oi-bandalismoi
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Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή
Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγγελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων,
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέπετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβάσιμο 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 ψηφιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδομάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισάριθμα μουσικά άλμπουμ
■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκπομπής «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 βιβλίου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 19252014» σε φυσική μορφή
■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη
ημέρα κυκλοφορίας του
■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέατρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιωαννίνων
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)
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Το κόστος
της κατοικίας
ανεβαίνει
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

α ακίνητα στα Γιάννενα, προς ενοικίαση και αγορά, είναι μια
υπόθεση από μόνη της. Παραμένει μια βασική πηγή εσόδων
για ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της πόλης, ελέω
και του φοιτητικού πληθυσμού.
Ωστόσο, ούτε φτηνά είναι τα ενοίκια, ούτε συχνά ανταποκρίνονται σε
αυτό που προσφέρουν, ειδικά σε μια περίοδο που η στέγη είναι οικονομικό «αγκάθι» για ιδιοκτήτες και μη. Η εφαρμογή του «φόρου επί
των φόρων» ΕΝΦΙΑ από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και η
διατήρησή του μέχρι σήμερα, συν η πρόσφατη ενεργειακή κρίση και
οι πενιχρές κυβερνητικές παρεμβάσεις, καθιστούν τη στέγαση ένα
πολυσύνθετο πρόβλημα.
Στα Γιάννενα λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το μεσιτικό portal Spitogatos.gr, οι πωλήσεις κατοικιών, το 2022, είναι
στο ψηλότερο σημείο από το 2016 και μετά. Ειδικά οι μήνες Απρίλιος-Μάιος 2022, είναι οι μήνες με τις περισσότερες αγοραπωλησίες
εδώ και 2 χρόνια.
Η επιστροφή των φοιτητών-τριών έχει αυξήσει σημαντικά και τις
ενοικιάσεις που φέτος είναι οι περισσότερες από το 2011 και ο περασμένος Μάιος, είχε τις περισσότερες των δύο τελευταίων ετών-λογικό, αν συνυπολογίσει κανείς την πανδημία.
Αντίθετα, οι πωλήσεις επαγγελματικής στέγης είναι στο χαμηλότερο
11 ετών, αλλά οι ενοικιάσεις επαγγελματικής στέγης τον περασμένο
Μάιο, στο υψηλότερο σημεία από το 2016.
ΟΙ ΤΙΜΈΣ
Τα κόστη ανεβαίνουν. Στο νομό Ιωαννίνων η μέση τιμή ενοικίασης
παρέμεινε μεν σταθερή σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021,
αλλά δεν είναι χαμηλή: 7,14 ευρώ το τετραγωνικό νοικιάζονται κατά
μέσο όρο κατοικίες και πωλούνται με τιμή 1.256 ευρώ το τετραγωνικό, τιμή αυξημένη κατά 6,90% από το Α’ τρίμηνο του 2021.
Αντίστοιχα, στην Πρέβεζα το κόστος του ενοικίου ανέβηκε κατά
6,67% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021 και στην Θεσπρωτία, η
μέση τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό είναι 1.412 ευρώ. Η Άρτα παραμένει ο φθηνότερος νομός, με μέση τιμή πώλησης 732 ευρώ /τ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ

Στα Γιάννενα οι πωλήσεις
κατοικιών, το 2022, είναι
στο ψηλότερο σημείο από το
2016 και μετά

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ '22
7,14
6,67

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ '21
7,14
5,9

0,00%
13,10%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΡΤΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ

732
1.412
1.256
1.317

773
1.267
1.175
1.279

-5,30%
11,50%
6,90%
2,90%
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ΈΡΕΥΝΑ ETERON

Ανασφάλεια και άγχος
για το αυτονόητο

Η

έρευνα του Eteron για τα ενοίκια
έχει ενδεικτικά αποτελέσματα. Οι
ένοικοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν και σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, φαίνεται ότι ο κόσμος δουλεύει
βασικά για να πληρώνει ενοίκιο.
Ανασφάλεια και άγχος τα κυρίαρχα
αισθήματα. Πως επηρεάζεται η καθημερινότητα των ενοικιαστών/ριών
Ανασφάλεια δηλώνει ότι αισθάνεται το
28,7% των ενοικιαστών σχετικά με τα θέματα της στέγασης. Άγχος νιώθει το 21,9%
και αγανάκτηση το 17,9%. Το 49,1% δήλωσε
ότι εξαιτίας των στεγαστικών δαπανών έχει
αδυναμία αποταμίευσης, το 41% απάντησε
ότι αντιμετωπίζει οικονομική στενότητα, το
28,6% κάνει λόγο για ακύρωση προσωπικών σχεδίων, ενώ έπεται με 12,6% η ανάγκη

εύρεσης δεύτερης εργασίας. Με απλά λόγια
ένας/μία στους δέκα ανθρώπους που ζουν
στο ενοίκιο δηλώνει ότι χρειάζεται και μια
δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα.
Πόσο δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους οι
ενοικιαστές/ριες;
Οι μισοί ερωτώμενοι/ες δηλώνουν ότι πληρώνουν το ενοίκιο τους χωρίς μεγάλο πρόβλημα (51%), τρεις στους δέκα (31,4%)
απάντησαν ότι δυσκολεύονται αρκετά, ένας
στους δέκα (10,2%) ότι δυσκολεύεται πολύ
και το 6,2% ότι χρωστάει έως τρία ενοίκια. Παράλληλα το 61,7% δηλώνει ότι έχει
προχωρήσει σε περικοπές άλλων βασικών
αναγκών και το 15,2% ότι για να καλύψει
τις άλλες βασικές του ανάγκες λαμβάνει κάποια οικονομική βοήθεια ή δανείζεται από

τρίτους. Τα στεγαστικά έξοδα (ενοίκιο και
υπόλοιπες στεγαστικές δαπάνες) για περίπου
δύο στους τρεις καλύπτονται από την προσωπική τους εργασία, ενώ το 16,8% βασίζεται συστηματικά σε οικογένεια/φίλους, το
16,3% περιστασιακά σε οικογένεια/φίλους,
το 12,3% σε επιδόματα και άλλες δημόσιες
πολιτικές και το 5,2% σε εισοδήματα από
ενοίκια.
Πώς άλλαξαν τα ενοίκια την τελευταία διετία;
Οι μισοί ερωτώμενοι/ες (53,9%) απάντησαν
ότι το ενοίκιο τους είναι σταθερό τα τελευταία δύο χρόνια. Το 30% απάντησε ότι αυξήθηκε λίγο, το 12,3% ότι αυξήθηκε πολύ, ενώ
το 2,3% ότι μειώθηκε λίγο. Τα ενοίκια στην
Αττική έχουν αυξηθεί περισσότερο σε σχέση
με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ένας/μία στους
δέκα ανθρώπους
που ζουν στο ενοίκιο δηλώνει ότι
χρειάζεται και μια
δεύτερη δουλειά για
να τα βγάλει πέρα
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ΣΙΝΕΜΑ
4 ΙΟΥΛΊΟΥ

«Μετά
τα Μεσάνυχτα»
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ Κέντρο του Δήμου
Ιωαννιτών προβάλλει τη Δευτέρα
4 Ιουλίου, στις 21:30, στον αύλειο
χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου
«Δημ. Χατζής», την ταινία του Μάρτιν
Σκορτσέζε «Μετά τα μεσάνυχτα»
(1985). Παίζουν: Γκρίφιν Νταν,
Ροζάνα Αρκέτ, Λίντα Φιορεντίνο,
Τέρι Γκαρ, Βέρνα Μπλουμ, Τσιτς και
Τσονγκ.
Η υπόθεση: Ένας υπάλληλος, ο
Πωλ, φτάνει αργά το βράδυ στη
συνοικία του Σόχο για να συναντήσει μια όμορφη γυναίκα, τη Μάρσι,
που γνώρισε σ’ ένα μπαρ. Η αθώα
ερωτική περιπέτειά του μεταβάλλεται σ' εφιάλτη καθώς χάνει τα λεφτά
του, αδυνατεί να γυρίσει σπίτι του
και κατηγορείται για όλα τα κακά της
συνοικίας.

6 ΙΟΥΛΊΟΥ

«Το Πέρασμα
του Μίλερ»
KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΌ αφιέρωμα με
τίτλο «Νουάρ στο φως του φεγγαριού» διοργανώνει το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Ιωαννιτών τις Τετάρτες του
Ιουλίου, στις 21:00, στον υπαίθριο
χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας.
Την Τετάρτη 6 Ιουλίου, στις 21:00,
θα προβληθεί η ταινία «Το Πέρασμα
του Μίλερ» (1990) του Τζόελ Κοέν
με τους: Με τους: Άλμπερτ Φίνεϊ,
Γκάμπριελ Μπερν, Τζον Τορτούρο,
Μάρσια Γκέι Χάρντεν.
Η υπόθεση: Την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική ο Ιρλανδός αρχιμαφιόζος Λίο και ο έμπιστος
συνεργάτης του Τομ έχουν υπό τον
έλεγχό τους μια ολόκληρη πόλη. Οι
δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι
όταν ερωτευθούν την ίδια γυναίκα,
τη στιγμή που η εξουσία τους θα αμφισβητηθεί από έναν Ιταλό μαφιόζο,
ο οποίος αρχίζει να αποκτά δύναμη
στην περιοχή.
Είσοδος ελεύθερη.

8 IOΥΛΊΟΥ

By the Lake
στο Μουσείο
Αργυροτεχνίας

Η

ομάδα του Τύπου Ιωαννίνων πέρασε τα 2 χρόνια της καραντίνας
με έναν επιπλέον των συνηθισμένων τρόπο: φτιάχνοντας ένα
ντοκιμαντέρ για τα Ιωάννινα και τη μουσική τους σκηνή, όπως αυτή υπήρξε και
έδρασε μεταξύ του 1975 και του 1995.
Στην πρώτη μας κινηματογραφική προσπάθεια, υλοποιήσαμε μια ιδέα που υπήρχε
εδώ και αρκετό καιρό και την «αναζωπύρωναν» οι συζητήσεις με ανθρώπους που
συμμετείχαν (και συμμετέχουν) στο πολιτιστικό σύμπαν των Ιωαννίνων.
Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του
’20 και λίγο καιρό πριν, στο ’22 πια, το ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε.
Ο τίτλος είναι By the lake. Προέκυψε κάπου ανάμεσα στο… προφανές, σε μια πόλη
που υπάρχει, μαζί με τους ανθρώπους και
τα πάντα της, γύρω από μια λίμνη και σε
ένα στίχο από το «1-2-5» των Haunted.
Πρωταγωνιστές, είναι μουσικοί της πόλης
που λένε τις ιστορίες τους. Αυτές ξεκινάνε από το τις αρχές των ‘70s και φτάνουν
μέχρι λίγο πριν την «αναχώρηση» του προηγούμενου αιώνα. Σε αυτά τα 20 και πλέον χρόνια, τα Ιωάννινα παρουσίασαν μια
πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά πλούσια σε
παραγωγή πρωτότυπου μουσικού υλικού

κίνηση, η οποία πέρασε τα σύνορα της πόλης, σπάζοντας την ιδιότυπη απομόνωση
των Ιωαννίνων.
Οι ιστορίες τους λένε και την ιστορία της πόλης και της κοινωνίας της: Οι πρωινές συναυλίες, τα όργανα και τα στούντιο που δεν
υπήρχαν, η κοινωνική δυσπιστία και τα βλέμματα «τι θέλουν αυτοί τώρα», αλλά και τα κατορθώματα: τα πρώτα μεγάλα live, οι πρώτες
συλλογές σε κασέτα, οι πρώτοι δίσκοι που
έβγαλαν γιαννιώτικα συγκροτήματα…
Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε στα Ιωάννινα, σε
διάφορες τοποθεσίες, καθώς επίσης και σε
Αθήνα, Αίγινα, Θεσσαλονίκη.
Το «By the lake, στην πόλη όπου βρέχει μια
φορά το χρόνο», διάρκειας 75’, έχει κάνει
ήδη τα πρώτα του βήματα σε διεθνή φεστιβάλ. Ήδη, έχει πάρει έξι διακρίσεις σε
φεστιβάλ.
Και στις 8 Ιουλίου, θα κάνει την πρεμιέρα
του στα Γιάννενα. Στις 21:00, στον αύλειο
χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
Σκηνοθεσία-μοντάζ: Γιώργος Τσαντίκος
Αρχισυνταξία: Βαρβάρα Αγγέλη
Κάμερα: Αστερινός Μάνθος
Τελική μίξη ήχου: Noisyland Studios, Πάνος Παπακώστας
Παραγωγή: ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ
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ΘΕΑΤΡΟ
5 ΙΟΥΛΊΟΥ

Ο Αργκάν
του Μολιέρου
στον
«Φρόντζο»

5-6 IOΥΛΊΟΥ

Τ

ην παράσταση «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου
ανεβάζει το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης. Ένας από τους σταθμούς
της περιοδείας θα είναι και τα Γιάννενα. Σημειωτέον ότι το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης κάνει… έξοδο μετά από 15 χρόνια.
Η παράσταση, σε σκηνοθεσία, πρωτότυπη διασκευή και μουσική του Κώστα
Γάκη, θα ανέβει στο υπαίθριο θέατρο
της ΕΗΜ, στις 5 Ιουλίου, στις 21:30.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Νικολέτα Βλαβιανού, Νίκος
Ορφανός, Ορφέας Παπαδόπουλος, Δημήτρης Καλαντζής, Αγοραστή Αρβανίτη, Νάστια Βραχάτη, Στεφανία Καλο-

6 ΙΟΥΛΊΟΥ

«Ηλέκτρα»
του Ευριπίδη
με τη Μαρία
Κίτσου

μοίρη, Αλέξανδρος Ζουριδάκης.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του
Κωνσταντίνου Ζαμάνη.
Η υπόθεση: Ένας παρισινός θίασος
αναγκάζεται να ξεκινήσει περιοδεία
στην επαρχία, καθώς έχει αποκλειστεί από τις παραστάσεις του βασιλιά
Λουδοβίκου ΙΔ’. Η ανάγκη τούς κάνει
να αναζητούν καινούριο έργο, ώσπου
γνωρίζουν τον εκκολαπτόμενο θεατρικό συγγραφέα με το όνομα Μολιέρος.
Εκείνος έχει ένα έργο, τους το διαβάζει
και αμέσως το αγοράζουν. Ο τίτλος του:
Ο κατά φαντασίαν Ασθενής!
Ο Αργκάν είναι κατά φαντασίαν άρρωστος. Πιστεύει ότι πάσχει από αναρίθ-

μητες ασθένειες και θέλει συνεχώς να
μπαινοβγαίνουν στο σπίτι του γιατροί
και να τον εξετάζουν. Έτσι γίνεται θύμα
επιτήδειων που τον εκμεταλλεύονται.
Η γυναίκα του τον απατά με ένα γιατρό, απατεώνες γιατροί απομυζούν τα
χρήματά του και όταν αποφασίζει να
παντρέψει τη μεγάλη του κόρη με γιατρό της επιλογής του, εκείνη, που εν
τω μεταξύ αγαπάει άλλον, αναγκάζεται
να παρουσιάσει τον αγαπημένο της ως
διάσημο γιατρό, προκειμένου να γίνει
αποδεκτός από τον πατέρα της.
Εισιτήριο: 15 ευρώ, και 10 ευρώ το μειωμένο. Προπώληση εισιτηρίων: www.
ticketservices.gr.

Η

«Ο ουρανός
κατακόκκινος»
το Θέατρο Actina
Στις 5 και 6 Ιουλίου, στις 21:15,
στην αυλή του Arte Povera στο
Κάστρο των Ιωαννίνων, ανεβαίνει ο μονόλογος της Λούλας
Αναγνωστάκη «Ο ουρανός
κατακόκκινος», σε σκηνοθεσία
Αθηνάς Τσικνιά και ερμηνεία
της Ελένης Καμποσιώρη.
Εισιτήριο: 5 ευρώ. Κρατήσεις/
πληροφορίες: 6974865401.

«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη, σε μετάφραση Στρατή Πασχάλη
και σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα, έρχεται στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ στις 6 Ιουλίου, στις 21:30.
Στον ρόλο της Ηλέκτρας η Μαρία Κίτσου και στον ρόλο του
Ορέστη ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, στον
ρόλο του Παιδαγωγού.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, η «Ηλέκτρα» του Ευριπίδη
είναι ένα πρωτοποριακό και αμφιλεγόμενο έργο, γέννημα μιας εποχής όπου όλες οι βεβαιότητες έχουν γίνει αβεβαιότητες. Ο ποιητής
δεν διστάζει να παρουσιάσει επί σκηνής τη δική του εκδοχή του μύθου, με τους ήρωές του σε έναν κόσμο ρεαλιστικής καθημερινότητας
να θέτουν επιτακτικά ζητήματα πάνω στις έννοιες της εκδίκησης,
της δικαιοσύνης, της ηθικής σύγκρουσης, του πάθους. Μια noir εκδοχή του μύθου, μια τραγωδία εκδίκησης αλλά ταυτόχρονα ένα έργο
βαθιά, συγκλονιστικά ανθρώπινο.
Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ, 15 ευρώ το μειωμένο. Προπώληση viva.gr
και στο περίπτερο TicketsIoannina.
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ΘΕΑΤΡΟ
10 IOΥΛΊΟΥ

«Αποχωρισμοί»,
μια παράσταση
αφήγησης

Τ

ην παράσταση αφήγησης «Αποχωρισμοί» θα φιλοξενήσει το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς την Κυριακή 10 Ιουλίου,
στις 21:00, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας
Ιωαννίνων.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα,
προφορικές μαρτυρίες και ιστορίες ζωής
που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών και Ιστοριών Ζωής του
Διασυνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου
Δημητσάνας, συνθέτουν την παράσταση
που ζωντανεύει μνήμες και θύμησες.
Ο μπάρμπα-Σπύρος και η Βούλα πέρασαν
όλη τους τη ζωή στη Δημητσάνα. Αγωνίστηκαν στα χωράφια, στα περιβόλια, με
τα ζωντανά και τη μοναξιά. Η φτώχεια, η
κατοχή, ο εμφύλιος και ο ξενιτεμός όρισαν τη ζωή τους. Οι προφορικές μαρτυρίες τους γίνονται δράση επί σκηνής και η
παράσταση αποτυπώνει και διηγείται την
ιστορία μιας κοινότητας και όλα όσα βίωσαν οι άνθρωποί της. Αξιοποιώντας όσα
έχουν καταγραφεί για τη ζωή του Σπύρου

και της Βούλας, οι συντελεστές της παράστασης βρίσκουν τον δρόμο για να συν-βιώσουν μαζί με τους δύο ήρωες γεγονότα
και συναισθήματα.
Αφήγηση: Ανθή Θάνου, Μαρία Μαχαίρα
Πρωτότυπη και παραδοσιακή μουσική:
Αλέξανδρος Μακρής

Τραγούδι: Αλέξανδρος Μακρής
Κείμενα: Μαρία Μαχαίρα
Οργάνωση-Παραγωγή: «Αφηγήματα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδράχτι»
Για την οργάνωση-παραγωγή της παράστασης, η «Αφηγήματα αστική εταιρεία

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδράχτι»
έλαβε επιχορήγηση από το υπουργείο Πολιτισμού.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510 64065 (καθημερινά, εκτός
Τρίτης, 10:00-18:00).

ΚΙ ΑΥΤΑ
4 ΙΟΥΛΊΟΥ

Βιβλιοπαρουσίαση: «Οι επόμενες
δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες»
To βιβλίο του Γιώργου Παππά «Οι επόμενες δύο εβδομάδες
θα είναι κρίσιμες» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Διόπτρα και
το βιβλιοπωλείο Αναγνώστης τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, στις
20:30, στον αύλειο χώρο του αρχοντικού Πυρσινέλλα.
Θα προλογίσει ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Τιτίκα Τζάλλα, εκδότρια της
εφημερίδας «Ηπειρωτικός Αγών», ο Σπύρος Γόγολος, φιλόλογος και συγγραφέας, και ο Λεωνίδας Χρήστου, καθηγητής
Παθολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4 ΙΟΥΛΊΟΥ

Συναυλία
Άννα Βίσση
Η Άννα Βίσση θα δώσει συναυλία τη Δευτέρα 4 Ιουλίου,
στις 21:30, στο υπαίθριο
θέατρο της ΕΗΜ.
Εισιτήριο 18 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.
gr, περίπτερο TicketsIoannina.
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΑΊΘΟΥΣΕΣ:

6+1 αριστοτεχνικές
ταινίες στο... εδώλιο
Τα δικαστικά δράματα -πολλές φορές ως θρίλερ ή ακόμη ή και
ως ... γουέστερν- έχουν τεράστια απήχηση στο κινηματογραφικό
κοινό, καθώς η αίθουσα του δικαστηρίου, οι δικηγορικές αντιμαχίες, οι αναπάντεχες μαρτυρίες, ο άτεγκτος ή διεφθαρμένος
δικαστής και φυσικά η υπόθεση, τα στοιχεία, οι λεπτομέρειες,
πολλές φορές το μυστήριο και οι αναπάντεχες ανατροπές, μαγνητίζουν το ενδιαφέρον.
Βεβαίως, όσοι έχουν έστω και λίγη γνώση από τις κανονικές δικαστικές αίθουσες, ξέρουν ότι η κινηματογραφική δίκη, εκτός από
σπάνιες περιπτώσεις, έχει ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Πόσο πιθανόν είναι να βρούμε

δικηγόρους σαν τον Τζέιμς Στιούαρτ ή τον Πολ Νιούμαν, δικαστές
σαν τον Σπένσερ Τρέισι, μάρτυρες σαν την Μάρλεν Ντίντριχ και
ένορκο σαν τον Χένρι Φόντα; Άλλωστε, τα δικαστικά φιλμ στηρίζονται (εκτός από το σενάριο) καταλυτικά από τις ερμηνείες.
Με αφορμή την πληθώρα δικαστικών υποθέσεων, που έχουν
κατακλίσει την καθημερινότητά μας, με τα τηλεοπτικά κανάλια
να έχουν μεταβληθεί σε φροντιστήριο νομικών «γνώσεων», είναι
ευκαιρία να θυμηθούμε έξι συν ένα κλασικά δικαστικά φιλμ, που
παραμένουν αγέραστα και κυρίως με τη δική τους κινηματογραφική αξία.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΆΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ▶
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Σκιές και Σιωπή
(To Kill a Mockingbird)

Η δίκη της Νυρεμβέργης
(Judgment at Nuremberg)

Ανατομία ενός Εγκλήματος
(Anatomy of a Murder)

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΌ δράμα του Ρόμπερτ Μάλιγκαν που
έδωσε την ευκαιρία στον Γκρέκορι Πεκ να κερδίσει το
Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Η ταινία (1962) είναι πολλά
περισσότερα από ένα δικαστικό δράμα, καθώς στα θεμέλιά του βρίσκεται η βραβευμένη με Πούλιτζερ νουβέλα του Χάρπερ Λι «Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια»
το οποίο αξιοποιεί άψογα ο σεναριογράφος Χόρτον
Φουτ. Ο έμπειρος Μάλιγκαν, αποφεύγοντας τις δραματικές κορυφώσεις, μελοδραματισμούς και υπερβολές, σκηνοθετεί με μια ήρεμη αυτοπεποίθηση, σε
χαμηλούς τόνους και δικαιώνεται δίνοντας στον Γκρέκορι Πεκ (εκπληκτική πολυεπίπεδη ερμηνεία), αλλά
και στα δυο πιτσιρίκια που βρίσκονται δίπλα του ως
συμπρωταγωνιστές, να δώσουν πνοή στην ταινία του.
Το ασπρόμαυρο φιλμ αναδεικνύει το ρατσιστικό πρόβλημα της Αμερικής, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαιτέρως
αιχμηρά μιλά για την ακραία φτώχεια, την περιθωριοποίηση και τη θέση της γυναίκας. Έχει ως κεντρικό
ήρωα έναν παλαιάς κοπής «φιλελεύθερο» δικηγόρο,
που μεγαλώνει μόνος τα δυο παιδιά του και ο οποίος
αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός Αφροαμερικανού
που κατηγορείται για το βιασμό μιας λευκής κοπέλας.
Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ταινία ενηλικίωσης
για τα δυο παιδιά του, τα οποία θα πάρουν ένα γερό
μάθημα ζωής, για τη δικαιοσύνη και την ανθρωπιά,
ζητήματα που θα μας απασχολούν για πάντα. Η ταινία
κέρδισε και τα Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου και
καλλιτεχνικής διεύθυνσης, ενώ ήταν υποψήφιο για
ακόμη πέντε βραβεία.

ΤΟ ΦΗΜΙΣΜΈΝΟ ιστορικό δράμα που γύρισε το 1961
ο ικανότατος αλλά και ευέλικτος "επαγγελματίας προοδευτικός φιλελεύθερος" Στάνλεϊ Κρέιμερ και έφερε
στο φως για πρώτη φορά τα εγκλήματα των Ναζί στη
μεγάλη οθόνη, Στιβαρό δικαστικό φιλμ, που στηρίζεται εν πολλοίς στις ερμηνείες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει
τις συνταρακτικές ερμηνείες στο ρόλο των μαρτύρων
Μοντγκόμερι Κλιφτ, Μάρλεν Ντίντριχ και Τζούντι
Γκάρλαντ (κι ενώ είναι εμφανέστατα τα προβλήματά
της με το αλκοόλ και την ψυχική της υγεία, κάτι που
την καθιστούν εμβληματική μορφή της ταινίας). Και
ακόμη του Μαξιμίλιαν Σελ, στο ρόλο του συνηγόρου,
του Μπαρτ Λάνκαστερ και μιας ακόμη σειράς καταξιωμένων ηθοποιών και βεβαίως του Σπένσερ Τρέισι
στο ρόλο του προέδρου. Η ταινία, παρότι έπρεπε να
μείνει εντός των ιστορικών γεγονότων, καταφέρνει
να αναδείξει τα ηθικά διλήμματα και τον πόνο που
προκάλεσαν οι θηριωδίες των Ναζί και ταυτόχρονα
να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον ως το τέλος. Έξι
Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτά για Καλύτερη
Ταινία, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Σελ, Β’ Γυναικείου
Ρόλου, για την Γκάρλαντ.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΌ δικαστικό δράμα (1959), με μία από
τις καλύτερες και κεφάτες ανατροπές στο φινάλε,
που θα τονώσει την ειρωνική ματιά τού μεγάλου Ότο
Πρέμιγκερ, στο αίσθημα περί δικαίου. Ένα εμβληματικό δικαστικό φιλμ, από την κλασική αφίσα και
την απολαυστική ερμηνεία τού Τζίμι Στιούαρτ μέχρι
τη μουσική του Ντιουκ Έλινγκτον. Βασισμένος στο
ομώνυμο μυθιστόρημα του δικαστή Τζον Βόλκερ, ο
Πρέμιγκερ θα πάει κόντρα στο ρεύμα και στα χολιγουντιανά πρότυπα, ξεψαχνίζοντας το τολμηρό για την
εποχή θέμα του βιασμού. Ο δικηγόρος Πολ Μπίκλερ
(Στιούαρτ) κι ενώ έχει παρατήσει τη μαχητική δικηγορία, ασχολούμενος με τριτεύουσες υποθέσεις και το
ψάρεμα, θα κληθεί να υπερασπιστεί έναν μέθυσο και
βίαιο υπολοχαγό, που κατηγορείται για τη δολοφονία
του βιαστή της γυναίκας του. Με απίστευτη μαεστρία
και εξαντλητική ακρίβεια, ο Πρέμιγκερ δεν αφήνει να
πέσει κάτω τίποτα από τα διαδεδομένα αμερικάνικα
ταμπού, ενώ η αξία τής ταινίας φτάνει στα ύψη με την
ικανότητα του σκηνοθέτη να ευθυγραμμίζει τη γνώση
του θεατή με εκείνη του συνηγόρου. Ο Στιούαρτ, με
τη μεστή ερμηνευτική του ικανότητα, παραδίδει μαθήματα υποκριτικής και ανθρωπιάς. Όμως, το φιλμ,
διαθέτει και μία Λι Ρέμικ, που αναδεικνύει τον ερωτισμό της στον ύψιστο βαθμό κι έναν αξιαγάπητο Μπεν
Γκαζάρα. Η ταινία προτάθηκε για επτά Όσκαρ.
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Sergeant
Rutledge

Μάρτυς Κατηγορίας
(Witness for the
Prosecution)

Οι Δώδεκα Ένορκοι
(12 Angry Men)

Η Ετυμηγορία
(The Verdict)

ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ταινίες (1957)
του Μπίλι Γουάιλντερ, αν και όχι τόσο
γνωστή, με έναν εκπληκτικό Τσαρλς Λότον στον ρόλο του κυνικού βετεράνου δικηγόρου, την Μάρλεν Ντίντριχ ως μοιραία
και τον Τάιρον Πάουερ στον τελευταίο του
ρόλο. Δικαστικό φιλμ μυστηρίου, που βασίζεται στο καλύτερο ίσως μυθιστόρημα
της Αγκάθα Κρίστι, με υπέροχες χιουμοριστικές πινελιές, εμπνευσμένη ίντριγκα,
αλλά και ανατροπές που ξετινάζει το νομικό σύστημα της Αμερικής, με τον ξεχωριστό τρόπο του Γουάιλντερ. Μια πλούσια
και εκκεντρική γυναίκα βρίσκεται δολοφονημένη κι όλα τα στοιχεία οδηγούν
στον προστατευόμενό της, έναν παντρεμένο γοητευτικό άνδρα. Μόνη μάρτυρας
υπεράσπισης η σύζυγός του, ενώ ο βετεράνος δικηγόρος που αναλαμβάνει την
υπεράσπισή του, όσο εξελίσσεται η υπόθεση, αμφιβάλει για την αθωότητά του. Η
ταινία ήταν υποψήφια για έξι Όσκαρ.

ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ταινίες όλων
των εποχών, που διαδραματίζεται μέσα
στην αίθουσα των ενόρκων, για λίγες
ώρες, μία καυτή μέρα του καλοκαιριού.
Ένα αξιοθαύμαστο και ευφυέστατο εγχείρημα του Σίντνεϊ Λιούμετ, καθώς καταφέρνει χωρίς να δώσει κανένα στοιχείο
από τη δικαστική αίθουσα να μεταφέρει
όλη τη δίκη μέσα από τους προβληματισμούς και τις σκέψεις των ενόρκων, ενώ
ταυτόχρονα προβάλει και την ανθρώπινη
πλευρά των δώδεκα ανθρώπων που καλούνται να στείλουν ένα νέο στην ηλεκτρική καρέκλα ή στο σπίτι του. Κι ενώ
η υπόθεση μοιάζει διαδικαστική ο Χένρι
Φόντα, ο ένορκος Νο 8, αμφιβάλει για την
ενοχή τού κατηγορουμένου και αρχίζει,
παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις, να επηρεάζει με επιχειρήματα τους υπόλοιπους
ενόρκους. Αξιοθαύμαστες ερμηνείες και
από τους δώδεκα ενόρκους, τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και φυσικά το καλύτερο ντεμπούτο στο σινεμά για τον Σίντνεϊ
Λιούμετ.

ΑΚΌΜΗ ΈΝΑ δικαστικό αριστούργημα
του Σίντνεϊ Λιούμετ, που έπαιζε το είδος
στα δάχτυλα, αλλά αυτή τη φορά το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας οφείλεται
στον υπέροχο Πολ Νιούμαν. Βρισκόμαστε
στα 1982 και ο καταξιωμένος Λιούμετ συναντά τον ζωντανό θρύλο Πολ Νιούμαν.
Οι δυο τους θα παραδώσουν ένα σκοτεινό
δικαστικό δράμα, σε σενάριο του Ντέιβιντ
Μάμετ και με τον αστραφτερό πρωταγωνιστή να υποδύεται έναν μέθυσο ξοφλημένο
δικηγόρο, που αναλαμβάνει μία δύσκολη
υπόθεση ιατρικής αμέλειας, προσπαθώντας να επιστρέψει στη ζωή, έχοντας να
αντιμετωπίσει ένα πανίσχυρο ιατρικό και
οικονομικοπολιτικό κατεστημένο. Και αν
ο Λιούμετ κεντάει σκηνοθετικά, ο Νιούμαν μας πείθει για την ετυμηγορία μας:
ναι, ο Πολ Νιούμαν εκτός από απόλυτος
σταρ είναι και τεράστιος ηθοποιός. Οι πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ (και αυτή
του Νιούμαν) πήγαν αλλού, αλλά αυτό
έχει μικρή σημασία, καθώς δίπλα στη
λέξη ετυμηγορία πάντα θα μας έρχεται στο
νου η μορφή του Πολ Νιούμαν.

Από τα όχι και τόσο
γνωστά γουέστερν του
δάσκαλου Τζον Φορντ,
που γύρισε το 1960
και συνδυάζει, όπως
μόνο αυτός μπορούσε,
το γουέστερν με το
δικαστικό μυστήριο, για
να δώσει ένα αντιρατσιστικό μάθημα στην εφησυχασμένη αμερικανική
κοινωνία. Με αρκετά
φλας μπακ, αλλά με τη
γνωστή αφηγηματική
του μαεστρία, ο Φορντ
θα φωτίσει την υπόθεση
ενός Αφροαμερικανού
λοχία που κατηγορείται
για τον βιασμό και τη
δολοφονία μιας μικρής
λευκής κοπέλας και του
συνταγματάρχη πατέρα
της. Την υπεράσπιση
του θα αναλάβει ένας
λευκός λοχαγός, που είναι φίλος και θαυμάζει
τον λοχία για τις αρχές
του και την στρατιωτική
του πειθαρχία, ενώ σχεδόν όλοι είναι εναντίον,
γιατί απλώς ο κατηγορούμενος είναι μαύρος.
Εξαιρετικές οι αιχμές
του Φορντ για την
υποκριτική αμερικάνικη κοινή γνώμη, αλλά
ιδιοφυής η επιλογή του
να μιλήσει και για το
πέρασμα του ρατσισμού
και της μισαλλοδοξίας
ακόμη και στα πιο αθώα
κομμάτια της κοινωνίας.
Και όλα αυτά χωρίς
να διαθέτει κάποιον
αξέχαστο πρωταγωνιστή, αλλά ικανότατους
καρατερίστες, όπως τον
Γουίλις Μπεν Μπούσεϊ,
στο ρόλο του προέδρου
του στρατοδικείου. Για
την ιστορία πρωταγωνιστούν ο Τζέφρεϊ Χάντερ
και ο Αφροαμερικανός
Γούντι Στροντ.
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Αναμνήσεις

Ο
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 1908-1922
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ

Σεραφείμ Μάξιμος (1899-1962) υπήρξε
διακεκριμένος ιστορικός, οικονομολόγος, μαρξιστής και δημοσιογράφος,
που πρωτοστάτησε στη δραστηριότητα του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος Ελλάδος, το οποίο ιδρύθηκε το 1918,
για να μετονομαστεί το 1924 σε ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας). Ο Μάξιμος χρημάτισε
ηγετικό στέλεχος του ΣΕΚΕ και βουλευτής του
ΚΚΕ, αλλά το 1928 παραιτήθηκε από το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος και διεγράφη από τις
τάξεις του χωρίς να αποκατασταθεί ποτέ.
Το βιβλίο του «Αναμνήσεις 1908-1922», που τον
επαναφέρει στο προσκήνιο, κυκλοφόρησε πριν
από λίγο καιρό από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), το Ινστιτούτο Νίκος
Πουλαντζάς και τις εκδόσεις Θεμέλιο με εκδοτική φροντίδα της Πόπης Πολέμη και εισαγωγικά κείμενα της ίδιας και του Κωστή Καρπόζηλου.
Γιατί, όμως, να μιλήσουμε σήμερα για ένα τέτοιο βιβλίο; Μα, πρώτον γιατί αποκαλύπτει
στοιχεία για μια από τις σημαντικότερες και
ισχυρότερες πολιτικές προσωπικότητες της
ελληνικής Αριστεράς του Μεσοπολέμου: ο Μάξιμος έμεινε πολύ γρήγορα έξω από τις κομματικές διεργασίες και διατήρησε μέχρι το τέλος
την ανεξαρτησία του μολονότι πάντοτε επιθυμούσε τη σύμπλευση μαζί της και την αποκατάστασή του. Επιπλέον, οι διηγήσεις του στον
ανά χείρας τόμο αποτελούν μια συναρπαστική
αυτοβιογραφία για τα νεανικά του χρόνια στην
Ανατολική Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη, όπως και ένα χρονικό των ταξιδιών του
στη Μαύρη Θάλασσα και στη Σοβιετική Ένωση
λίγο πριν από την μπολσεβικοποίηση του κομμουνισμού, όπως μας προειδοποεί έγκαιρα ο Κ.
Καρπόζηλος στις εισαγωγικές του συστάσεις. Κι
ακόμα, οι «Αναμνήσεις», δημοσιευμένες μεταξύ
25 Δεκεμβρίου 1957 και 11 Απριλίου 1957 στην
καθημερινή κεντροδεξιά εφημερίδα της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όταν ο Μάξιμος είναι
58 ετών, συνδυάζουν την αδιάκοπη περιπέτεια
και τις πρωτόγνωρες μεταβολές της τύχης (φυλακίσεις, λιποταξίες, ναυτικές περιπλανήσεις),
όπως και τις πρώτες πολιτικές εμπειρίες από
τον σοσιαλιστικό χώρο, με μια πλούσια, λόγια,
αλλά και άκρως φυσική γλώσσα σε μια αφή-

γηση η οποία θυμίζει το κατά Γκαίτε «μυθιστόρημα διάπλασης ή ενηλικίωσης», όπως πολύ
εύστοχα σημειώνει η Π. Πολέμη στο δικό της
εισαγωγικό.
Όπως γράφει στις «Αναμνήσεις» ο Μάξιμος,
εκεί, στην καρδιά της Πόλης, θα αναδειχθεί σε
γραμματέα της Πανεργατικής ‘Ένωσης, μέλος
της οποίας ήταν και ο κατοπινός γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης. Η επαφή
με τους Industrial Workers of the World θα
φέρει τον Μάξιμο σε επαφή με τον αμερικανικό αναρχοσυνδικαλισμό ενώ η επίσκεψη στη
Μόσχα θα περικόψει ως προς αυτό τα φτερά
του, με τη διαφορά πως θα τον κάνει ταυτοχρόνως να μείνει εκστατικός με όσα συμβαίνουν
στο «πρώτο σοσιαλιστικό κράτος του κόσμου».
Η Σοβιετική Ένωση στα αρχικά της βήματα, ο
απόηχος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου με τις διεθνείς δυνάμεις να εποπτεύουν τα Δαρδανέλια,
οι ιστορίες με τις διαδοχικές λιποταξίες από τον
στρατό, καθώς με τα καράβια που διαπλέουν τη
Μαύρη Θάλασσα, η Μικρασιατική Καταστροφή, όταν ο Μάξιμος βάζει στην άκρη την παλιά
πατριωτική του πίστη και αρχίζει να σκέφτεται
τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το πολιτικό
παιχνίδι σε όλη την Ευρώπη, και ιδίως στην
ανατολική Μεσόγειο, η επανάσταση του 1922
με τον Πλαστήρα στην Αθήνα, η εμπλοκή με
τη ΓΣΕΕ και τις εργατικές κινητοποιήσεις του
1923, το βάρος του εργατικού κινήματος στην
Καβάλα, οι λεπτεπίλεπτοι υπολογισμοί για τον
αν η Αριστερά θα έπρεπε να ταχθεί στο πλευρό
του Πλαστήρα, ενάντια στον πολιτικό κόσμο
του αντιβενιζελισμού, ή αν όφειλε να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο: μια γραμμή πολλαπλών επεισοδίων και γεγονότων.
Όλα αυτά δίνουν στις «Αναμνήσεις» το απαραίτητο υλικό για να σχηματιστεί η πολιτική και
ιστορική φυσιογνωμία του Μάξιμου: ριζοσπαστικός στις ιδέες του, ρεαλιστής ως προς τη χάραξη των πολιτικών συμμαχιών της Αριστεράς,
όπως και με ξεχωριστή εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στον ρόλο της ατομικής συνιστώσας
για την Ιστορία. Γι’ αυτό και οι «Αναμνήσεις»
του διαβάζονται στις ημέρες μας σαν να γράφτηκαν χθες, ακόμα κι αν πρόκειται πια για κάτι
σαν ρεπορτάζ από το μεσοπολεμικό παρελθόν.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Οι «Αναμνήσεις»
του διαβάζονται στις
ημέρες
μας σαν να
γράφτηκαν χθες,
ακόμα κι
αν πρόκειται πια για
κάτι σαν
ρεπορτάζ
από το
μεσοπολεμικό παρελθόν
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45 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟ LOVE GUN

Η αγάπη ως όπλο,
στα χέρια των Kiss
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Π

ριν από 45 χρόνια, οι KISS ήταν ήδη
μια φτασμένη μπάντα, που η σκηνική της παρουσία (ολογράφως: corpse
painting before it was cool και κόθορνοι) τους έκανε περιλάλητους και «fuckable»
που έλεγε και ο Τζιν Σίμονς.
Παρά την επιτυχία τους όμως, δεν είχαν ακόμα
εκείνη την εμπορική αποτύπωση της απεύθυνσής τους. Έβγαζαν άλμπουμ με αδιανόητους,
ακόμα για τον Φρανκ Ζάππα, ρυθμούς, είχαν τρο-

μερά κομμάτια, αλλά χρειαζόταν όμως το Love
Gun για να γνωρίσουν την (κανονική) πλατίνα
και να μπούνε στο Billboard.
Το 1977 λοιπόν, στις 30 Ιουνίου, η γκλαμ τετράδα
του Ντιτρόιτ (ροκ σίτι) έβγαλε το Love Gun.
Η σύνθεσή της ήταν εκείνη που θα έμενε για πάντα στο πάνθεον: Starchild, Demon, Spaceman
και Catman (όχι αυτός που νομίζετε), ήτοι: Πωλ
Στάνλι, Τζιν Σίμονς, Έις Φρέιλι και Πίτερ Κρις.
Ο δίσκος δεν ήταν απλά εμπορικός όμως. Ήταν
πολύ ζόρικος για όλα τα δεδομένα του ροκενρόλ
και στα αυλάκια του έτρεψε, εκτός από το συνο-

λικό ταλέντο των Νεοϋορκέζων, η λάγνα τους
αντίληψη για τα πάντα.
Τα βασικά κομμάτια ήταν εύπεπτο, λαϊκό ροκενρόλ και κάποια εξ αυτών, ήταν έπη: Το I Stole
your Love για παράδειγμα ή το Shock Me, όπου
τραγουδάει ο Φρέιλι. Αυτός ήταν και ο ήρωας
του γεγονότος που αποτέλεσε έμπνευση για το
κομμάτι, όταν έπαθε ηλεκτροληξία στη σκηνή,
κάπου στη Φλόριδα.
Επίσης, το Plaster Caster, ένας φόρος τιμής στην
Σύνθια Όλμπριτον που πέθανε πριν από δύο μήνες, τη δημιουργό ομοιωμάτων, πέους, για τα
οποία τα μοντέλα ήταν αστέρες του ροκ (και οι
Kiss, φυσικά). Ένας ακόμα απών από αυτό το άλμπουμ, που «έφυγε» πριν από λίγες μέρες, είναι
ο Κεν Κέλι που φιλοτέχνησε το εξώφυλλο του
δίσκου.
Και τέλος, το ομώνυμο. Το Love Gun είναι ένα
από τα κορυφαία κομμάτια του ροκενρόλ, δημιούργημα του Στάνλι και επηρεασμένο από όλες
τις ακουστικές πηγές δημιούργησαν την αντίληψη των Kiss για τη μουσική και βασικά, τον
Booker T και τους MG’s.
Φέτος, 45 χρόνια μετά το Love Gun, πρώτον οι
Kiss το παίζουν ανελλιπώς στις συναυλίες τους
και δεύτερον, θα το παίξουν τελευταία χρονιά,
καθώς παίρνουν σύνταξη.
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Γιατί η πανδημία χτύπησε
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Η

βελτίωση των δημόσιων συστημάτων
υγείας στον βαθμό που θα αποκτήσουν την ικανότητα να αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά στη διαχείριση
κρίσεων όπως η πανδημία του κορονοϊού, περνάει μέσα από τις πόλεις, τη χαρτογράφηση των
κοινωνικών ομάδων και την αντιμετώπιση των
ανισοτήτων, τόνισε ο πρώην διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και Ευεξία
στον ΠΟΥ Ευρώπης, Αγις Τσουρός, μιλώντας στο
1ο διεθνές Φόρουμ του Λευκού Πύργου (White
Tower Forum), με θέμα «Μετά COVID-19 Εποχή.
Υγιείς, Βιώσιμες Πόλεις: Προκλήσεις, Δυνατότητες & Προοπτικές».
«Μιλάμε για τα συστήματα υγείας τη στιγμή που
οι προσδιοριστές της υγείας, ό,τι μας κάνει υγιείς
δεν είναι το σύστημα υγείας, αλλά είναι η γειτονιά μας, η πρόσβαση που έχουμε στο πράσινο, η
δυνατότητα να έχουμε κοινωνική υποστήριξη»,
επισήμανε ο κ.Τσουρός εξηγώντας πως «ξεκινώντας από τον τρόπο που φτιάχνεις μια γειτονιά θα μπορέσεις να καθορίσεις την ποιότητα
ζωής και την υγεία όλων αυτών που ζούνε εκεί».
Ο κ. Τσουρός στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των
ανισοτήτων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση διαφόρων κοινωνικών ομάδων στο σύστημα υγείας
αλλά και σε υποδομές και τις υπηρεσίες που δομούν τις συνθήκες υγιούς διαβίωσης, ενώ παρατήρησε ότι «στη χώρα μας δεν έχουμε μετρήσει
ποτέ ανισότητες υγείας ανάλογα με το κοινωνοικοοικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο».
Αναφερόμενος ειδικά στην περίοδο της πανδημίας τόνισε ότι ανέδειξε το στοιχείο της ευαλωτότητας. «Ποιοι πλήρωσαν βαρύτερο τίμημα
πανδημίας του κορονοϊού παγκόσμια; Οι φτωχοί,
οι ευάλωτοι, εκείνοι που ήταν αποκλεισμένοι.
Παντού. Εάν θέλουμε η επόμενη πανδημία να
πετύχει στη διαχείρισή της ή κάποια συνέπεια
της κλιματικής αλλαγής, όποια καινοτομία τεχνολογική και να έχουμε, αν δεν έχουμε κάνει
χαρτογράφηση της κοινότητας που φροντίζουμε να ξέρουμε την ώρα που θα χτυπήσει το καμπανάκι ποιοι είναι ευάλωτοι, ποιοι ζουν μόνοι
τους, ποιοι έχουν ειδικές ανάγκες, χρόνια νοσήματα, το χάσαμε πάλι το παιχνίδι. Διότι επαναλαμβάνουμε το ίδιο μοντέλο της αδυναμίας
μας να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε προσδοκίες μιας κοινότητας, η
οποία θα είναι ενδυναμωμένη, ανθεκτική και
ενεργή», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος
εργάζεται την περίοδο αυτή στο γραφείο της Γενεύης του ΠΟΥ στην κατάρτιση μια παγκόσμιας
στρατηγικής, που φέρει τον τίτλο «community
resilience in the face of crisis» (ανθεκτικότητα
της κοινότητας απέναντι στην κρίση).

Πώς η κλιματική αλλαγή γεννά φόβους για την απελευθέρωση παλαιο-ιών

Σ

τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που ήδη
βιώνει ο πλανήτης, αλλά και στην πιθανή σύνδεση του λιωσίματος των πάγων με την πιθανή
απελευθέρωση παλαιοϊών, που είχαν καταψυχθεί, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας
Αθηνών, Χρήστος Ζερεφός.
«Η αύξηση της θερμοκρασίας τα τελευταία 120 χρόνια
στη Μεσόγειο κατά μέσο όρο έχει ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου […] Δυστυχώς αυτό που ψάχνουμε να βρούμε για τα προσεχή 10-30 χρόνια , το έχουμε ήδη ξεπεράσει
στα προηγούμενα 120. Οι βροχές την περίοδο Οκτωβρίου- Μαρτίου έχουν δείξει μία αποσταθεροποίηση κυρίως
μετά το 1970, σε επίπεδο Μεσογείου. Οι χειμώνες γίνονται
πιο ζεστοί, οι χαμηλές θερμοκρασίες όσο πάει και μικραίνουν σε αριθμό, από 100 μέρες με χαμηλές θερμοκρασίες
κατά μέσον όρο τον χειμώνα έχουμε πέσει στις περίπου
25. Αντίθετα οι μέρες με συνθήκες που δυνητικά μπορεί να δημιουργήσουν καύσωνα, δηλαδή θερμοκρασίες
πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου από 3 την τριακονταετία
1900-1929 έχουν ξεπεράσει τις 12», ανέφερε ο κ. Ζερεφός
και παρουσίασε τα μοντέλα που δείχνουν την εξέλιξη του
πλανήτη αν υλοποιηθούν οι στόχοι που έχει θέσει η συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και αντί-

στοιχα αν δεν υπάρξει δράση. Στη δεύτερη περίπτωση τα
σενάρια ξηρασίας και ερημοποίησης που παρουσίασε για
την περιοχή της Μεσογείου εμφανίζονται εφιαλτικά.
Αναφερόμενος στην πανδημία ο κ. Ζερεφός παρατήρησε
πως οκτώ στις 10 πανδημίες ξεκίνησαν από την Κίνα τα
τελευταία 100 χρόνια. «Δείξαμε πριν 1,5 χρόνο ότι με λιώσιμο των πάγων απελευθερώνονται παλαιο-ιοί κατεψυγμένοι και είναι εφιαλτικό το σενάριο», ανέφερε μιλώντας
για την αναγκαιότητα «να πάμε στις περιοχές που λιώνουν οι πάγοι να ψάξουμε για παλαιο-ιούς».
«Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με πανδημία, όπως πρέπει να μάθουμε να ζούμε με ακραία φαινόμενα λόγω της
εξελισσόμενης ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής»,
είπε και αναφέρθηκε στα στοιχεία από την περίοδο του
lockdown όπου «οι ρύποι όχι μόνο στην Ελλάδα μειώθηκαν περισσότερο από 40 μέχρι και 50%. σε πάρα πολλές
περιοχές της Ευρώπης».
«Όχι ότι είναι καλό το lockdown αλλά δείχνει πώς θα
μπορούσε να είναι το περιβάλλον όπως το ζήσαμε για
λίγο, είδαμε τους ουρανούς να είναι καθαρότεροι, τις θάλασσες να είναι καθαρότερες, είδαμε δελφίνια να βγαίνουν μέχρι έξω στην παραλία».
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