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Σχολή χορού ΠΚΔΙ: 
Πώς γίνονται 
οι προσλήψεις;
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Κέντρο είναι φέτος σε δύσκολη 
οικονομική θέση. Είναι απόρροια πολιτικών που ακο-
λούθησαν διαδοχικές διοικήσεις, μεταξύ των οποίων 
και η σημερινή, αλλά και της κακής οικονομικής 
συγκυρίας.
https://typos-i.gr/article/sxolh-xoroy-pkdi-pws-
ginontai-oi-proslhpseis

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Και το Ραδιοταξί 
Ιωαννίνων θέλει 
low cost
ΜΟΝΟ το… υπεραστικό ΚΤΕΛ δεν έχει παρέμβει 
στην υπόθεση «low cost αεροπορικές εταιρίες στα 
Γιάννενα», από φορείς που θεωρητικά ή όχι, έχουν 
άμεσο ενδιαφέρον.
https://typos-i.gr/article/kai-radiota3i-iwanninwn-
8elei-low-cost

Δύο δωρεάν κυκλικά 
δρομολόγια στο κέντρο 
ΔΥΟ ΔΩΡΕΑΝ για τους πολίτες κυκλικά δρομολόγια του αστι-
κού ΚΤΕΛ στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων πρόκειται να 
ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου..
https://typos-i.gr/article/dyo-dwrean-kyklika-dromologia-
sto-kentro

Ιωάννινα: «2022, 
έτος κόμβων»
ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ από κόμβους έχουν ξεκινήσει να υλοποι-
ούν η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ιωαννιτών. 
Επεμβάσεις που δίνουν έμφαση στο αυτοκίνητο, και 
στην καλύτερη διαχείριση της κυκλοφοριακής κίνη-
σης αλλά και της επίτευξης της οδικής ασφάλειας 
ιδίως επί των εθνικών οδών.
https://typos-i.gr/article/iwannina-2022-etos-
kombwn
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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

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

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 ]

Η Ήπειρος είναι μια περιοχή που 
γνωρίζει τι εστί νομαδική ζωή. 
Ακόμα και σήμερα, στην πρωτογε-
νή παραγωγοί, οι μεταφερόμενοι 

κτηνοτρόφοι είναι ένα σημαντικό κομμάτι, 
για παράδειγμα.
Δεν έχουν καμία περαιτέρω σχέση όμως με 
τους σύγχρονους νομάδες, που είναι «ψηφι-
ακοί-ες». 
Οι digital nomads είναι μια νέα γενιά (και 
κυρίως, είδος) εργαζόμενων, σε έναν τομέα 
τεράστιο, που συνιστά μέχρι και πολιτικό 
«δισκοπότηρο», τη σήμερον, για πολλούς-ες.
Στα Γιάννενα, η συγκεκριμένη εργασια-
κή ιδιότητα που περιγράφει ανθρώπους οι 
οποίοι-ες εργάζονται εξ αποστάσεως κά-
νοντας «φασόν» ψηφιακών εφαρμογών 
(θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κάπως 
αφοριστικά «μετακινούμενοι προγραμμα-
τιστές»), είναι μια νέα έννοια. Είναι επίσης 
αναδυόμενη, γιατί υπάρχουν και «ενδημούν» 
ήδη, σε ένα βαθμό, στην πόλη.
Καταρχάς, η θεωρία: η έννοια του εργασι-
ακού χρόνου έχει πλέον διασταλεί πολύ. 
Η αποβιομηχάνιση, η απομάκρυνση από 
την πρωτοβάθμια παραγωγή και η (ενίοτε 
καρκινική) ανάπτυξη των υπηρεσιών, συ-
νεπικουρούσας της πανδημίας που νομιμο-
ποίησε την εξ αποστάσεως εργασία, έχουν 
συμβάλλει πολύ στο να μην θεωρείται πλέον 
δεδομένη φόρμα το «9 to 5» σε ένα γραφείο.
Φυσικά, οι νέοι εργαζόμενοι-ες στην Ελλάδα 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα οκτάωρα κατα-
στρατηγούνται για πλάκα, οι ώρες εργασίας 
εντός και εκτός γραφείου είναι πολύ περισ-
σότερες στην πραγματικότητα και η διαθε-
σιμότητα που απαιτούν τα αφεντικά, συχνά 
παράλογη.
Εξ ου και ο τομέας της «Gig economy» όπως 
την περιγράφουν οι Sutherland και Jarrahi 
(2017) είναι αρκετά ανοιχτός, αφήνοντας πε-
ριθώρια για ένα πιο συνεργατικό οικονομικό 
μέλλον, από ό,τι πχ η μανιφακτούρα του 19ου 
αιώνα. Αλλά αυτή, είναι μια άλλη συζήτηση. 
Επίσης, «γεννάει» και μερικές από τις πιο 
πετυχημένες συνδικαλιστικές δράσεις της 
εποχής (πχ delivery).

Οι «ψηφιακοί νομάδες» λοιπόν είναι οι άν-
θρωποι που (πολύ) θεωρητικά, μπορούν να 
συνδυάσουν το τερπνόν μετά του ωφελίμου, 
ζώντας όπου επιλέγουν και δουλεύοντας 
εξ αποστάσεως. Αυτή ο γενικός, αλλά και 
αρκετά ακριβής επί του παρόντος ορισμός, 
περιγράφει ανθρώπους «ευέλικτους» στις 
μετακινήσεις και μετεγκαταστάσεις, οι οποί-
οι-ες εργάζονται σε δημόσια σημεία ή στα 
σημεία προσωρινής διαμονής τους (καφετέ-
ριες, ξενοδοχεία κ.λπ.).
Δεύτερον, οι dn’s είναι «οικονομικό μέγεθος». 
Εξ ου και πολύ συχνά πλέον γράφονται άρ-
θρα για την τουριστική τους σημασία και βα-
ρύτητα, ενώ σταδιακά συστηματοποιούνται 
κάποιες παροχές σε τοπικό επίπεδο, ώστε 
και να διευκολύνουν, αλλά και να προσελ-
κύουν εργαζόμενους-ες. Σε αυτό το κομμάτι, 
τα Γιάννενα είναι (ναυτικά) μίλια πίσω, χω-
ρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
άνθρωποι που εργάζονται με τέτοια χαρα-
κτηριστικά στην πόλη και στην ευρύτερη 
περιοχή. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που 
εργάζονται στις ΜΚΟ για το προσφυγικό 
παρουσιάζουν εν μέρει «flexpatriate» χαρα-
κτηριστικά, όχι όμως και ψηφιακά. Άλλοι-ες 
πάλι που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
του «cosmolocalism», του κοσμοτοπικισμού 
(Kostakis and Ramos, 2017), είναι σημα-
ντικά πιο κοντά σε αυτά τα μοντέλα, χωρίς 
όμως να είναι ταυτόσημοι-ες. 
Τρίτον, τι χρειάζονται οι digital nomads; 
Μπορεί να βρεθούν τουλάχιστον τρεις σκο-
πιμότητες: η πρώτη, είναι η ώσμωση των 
κοινωνιών με νέους και διαφορετικούς 
ανθρώπους, κάτι που δυστυχώς σήμερα, 
παρότι είναι αναγκαιότητα, συχνά αντιμετω-
πίζεται εχθρικά και «εργαλειοποιείται» πολι-
τικά, εις βάρος των ίδιων των ανθρώπων. Η 
δεύτερη, είναι η οικονομική βαρύτητα. Τους 
ψηφιακούς νομάδες «κυνηγούν» ακόμα και 
οι εταιρίες που εγκαθίστανται σε κάποια πε-
ριοχή, όπως καλή ώρα τα ψηφιακά κομμά-
τια των funds που έχουν επιλέξει για ελλη-
νική έδρα τους, τα Γιάννενα. Οι nomads δεν 
είναι φθηνότεροι-ες από μια θέση εργασίας 
σε ένα γραφείο, ωστόσο «εξοικονομούν» με 
διαφορετικό τρόπο στις εταιρίες, οι οποίες 
σημειωτέον, δεν επιδιώκουν σθενάρα να 
έχουν σταθερές υποδομές και real estate as-

Στο «κυνήγι» 
των σύγχρονων 
νομάδων
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sets στις χώρες εγκατάστασης.  Επίσης, 
όπως στην περίπτωση των Ιωαννίνων, 
αντιμετωπίζονται ως ένα ιδιότυπο τουρι-
στικό μέγεθος, άρα και πηγή εσόδων. 
Τετάρτον, τι χρειάζεται για να έχεις dig-
ital nomads; Κάτι που τα Γιάννενα δυ-
στυχώς δεν διαθέτουν: τις υποδομές. Δεν 
υπάρχουν ποιοτικές συνδέσεις σε μεγάλο 
μέρος της πόλης, οι ιδιώτες πάροχοι δεν 
διαθέτουν ικανοποιητικές παροχές και 
υπηρεσίες, αρκετές ψηφιακές υποδο-
μές της πόλης παραμένουν ανενεργές 
και οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές 
ζούνε ακόμα σε περασμένες ψηφιακές 
δεκαετίες. Τα Γιάννενα για παράδειγμα 
δεν υπάρχουν ούτε για πλάκα σε «οδη-
γούς για ψηφιακούς νομάδες» (κάτι σαν 
το Tripadvisor) όπως το nomadlist. Η 
Αθήνα, στο συγκεκριμένο, παίρνει μέ-
τριο βαθμό γιατί θεωρείται ακριβή και με 
«καλούτσικο» ίντερνετ. 
Πέμπτον, τι θα γίνει, θα έρθουν ποτέ; 
Έρευνα της MBO Partners κατέγραψε 
την πιθανότητα, μέχρι το 2025, οι ψη-
φιακοί νομάδες να φτάσουν τα 64 εκατ. 
ανθρώπους στις ΗΠΑ. Η ελληνική κυ-
βέρνηση παρέχει έκπτωση 50% στο φόρο 
εισοδήματος για dn που θα εγκαταστα-
θούν στη χώρα, εφόσον δεν έχει πάρει 
θέση εργασίας (είναι δηλαδή πρόσθε-
τος-η) και δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν 
φορολογικός κάτοικος της χώρας.
Επίσης, το Υπουργείο Τουρισμού συζητά-
ει συνεργασία με τη Visa, ώστε να προ-
ωθεί κόσμο προς την Ελλάδα και ήδη, 
υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες που ενί-
οτε μοιάζουν περισσότερο με τουριστι-
κούς οδηγούς, προκειμένου να «προσελ-
κύσουν» dn’s σε διάφορες περιοχές. Το 
workfromgreece.gr, μια πλατφόρμα  που 
είναι σαφώς σοβαρότερη, περιλαμβάνει 
και τα Γιάννενα ως μια από τις 5 πό-
λεις-περιοχές προορισμού για τους dn’s.
Εν τέλει, οι digital nomads δεν είναι 
ακριβώς κάτι καινούργιο, είναι όμως 
κάτι διαφορετικό, σε μια κοινωνία που 
έμαθε για χρόνια ότι δουλειά είναι βασι-
κά (εκμετάλλευση…) οκτώ ώρες σε ένα 
γραφείο ή σε μια συγκεκριμένη σταθερή 
δραστηριότητα, που τα τελευταία 10-15 
χρόνια είναι κυρίως κακοπληρωμένη 
και καταλήγει τώρα, στη «μεγάλη απο-
χώρηση» των νέων εργαζόμενων από 
την εξαντλητική αγορά εργασίας (=αυτό 
που δεν «βρίσκονται εργαζόμενοι για τον 
τουρισμό» κ.λπ.).
Χρειάζεται όμως κάποια στρατηγική και 
όχι απλά μια γενική τουριστική θεώρηση 
τύπου «ελάτε, έχουμε ωραίες πίτες και 
φολκλόρ». Χρειάζονται συνεργατικοί χώ-
ροι και καλές ψηφιακές υποδομές, εργα-
στήρια και πολλά-πολλά ακόμα.

Οι «ψηφιακοί 
νομάδες» είναι 
οι άνθρωποι 
που (πολύ) 
θεωρητικά, 
μπορούν να 
συνδυάσουν το 
τερπνόν μετά 
του ωφελίμου, 
ζώντας όπου 
επιλέγουν και 
δουλεύοντας εξ 
αποστάσεως. 
Αυτή ο γενικός, 
αλλά και αρκε-
τά ακριβής επί 
του παρόντος 
ορισμός, πε-
ριγράφει αν-
θρώπους «ευ-
έλικτους» στις 
μετακινήσεις 
και μετεγκα-
ταστάσεις, οι 
οποίοι-ες εργά-
ζονται σε δη-
μόσια σημεία 
ή στα σημεία 
προσωρινής 
διαμονής τους 
(καφετέριες, 
ξενοδοχεία 
κ.λπ.).

https://nomadlist.com
https://workfromgreece.gr/
https://workfromgreece.gr/
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Την παράσταση «Ψυχολογία Συ-
ριανού συζύγου» του Εμμανουήλ 
Ροΐδη παρουσιάζει το Politheatro  
performing arts στις 4 και 5 Οκτω-

βρίου, στις 21:15, στον πολιτιστικό πολυ-
χώρο «Δημ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία. 
Η σκηνοθεσία είναι του Θοδωρή Γκόγκου. 
Ερμηνεύουν Θοδωρής Γκόγκος και Νατα-
λία Βώττη. 
Σε σχετικό σημείωμα αναφέρεται: Η «Ψυχο-
λογία Συριανού συζύγου» είναι ένα από τα 
διηγήματα της τελευταίας φάσης του ροϊ-
δικού έργου και αποτελεί ταυτόχρονα ένα 
δείγμα του ανατρεπτικά ειρωνικού ύφους 
του Ροΐδη με δόσεις σάτιρας για τα λογοτε-
χνικά δεδομένα της Ελλάδας και όχι μόνο. 
Ένας ορκισμένος εργένης ερωτεύεται πα-
ράφορα  και για να μπορέσει να απαλλαγεί 
από την «κατάστασιν ερωτευμένου», κάνει 
το προφανές... την παντρεύεται. Όσο περ-
νάει ο καιρός, διαπιστώνει ότι ο έρωτας, 
αντί να κοπάσει, έχει φουντώσει... Και τότε 
αρχίζει το προσωπικό του παραλήρημα και 
οι εφιαλτικές νύχτες του, στοιχειωμένες 
από υποψήφιους εραστές, εκνευριστικές 
χοροεσπερίδες και προκλητική κοκέτικη 
συμπεριφορά της γυναίκας του.
Εισιτήριο 10 ευρώ (μειωμένο 8 ευρώ).

8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Οι Κόρες» 
της Γλυκερίας 
Μπασδέκη

Η παράσταση «Οι Κόρες» της Γλυ-
κερίας Μπασδέκη από την πειρα-
ματική θεατρική ομάδα εκ Θεσ-
σαλονίκης «Από τον πέμπτο στίχο 

κιόλας Φάλτσοι» ανεβαίνει στα Γιάννενα, στο 
Θέατρο «Κύκλος» (Αραβαντινού 14), στις 8 
και 9 Οκτωβρίου, στις 21:00.
Η υπόθεση:
Όλο το έργο διαδραματίζεται μέσα σε μια 
μέρα, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, στην ανά-
μνηση μιας Αθήνας. Παίζουν το πιο αγαπη-
μένο τους παιχνίδι στον κόσμο. Παίζουν το 

παιχνίδι, ΜΗΤΕΡΑ. Νανά και Νούλα, Νούλα 
και Νανά. Δυο κορίτσια κλεισμένα στο ιλου-
στρασιόν χαρτόκουτο της Ιστορίας αμφισβη-
τούν και αναζητούν τη χαμένη σχέση τους 
με τη μητέρα, τις ρίζες, την ενηλικίωση, τον 
έρωτα, την αυτοδιάθεση, την κοινωνία, τη 
θέση τους σε μια κάποια Πατρίδα. Μέσα από 
το παιχνίδι είτε θα καταφέρουν να βρουν τη 
δική τους Έξοδο, είτε θα συνεχίσουν να ζουν 
την Κληρονομιά που τους δόθηκε.
Την παράσταση σκηνοθετούν η Μαριάννα 
Ράντου και η Ηλέκτρα Σκορδά. Στη σκηνο-

θεσία βοήθησαν:  Γιάννης Διδασκάλου, Χαρά 
Γιώτα, Κωστής Καπελλίδης. Δραματουργία: 
Ηλέκτρα Σκορδά, Μαριάννα Ράντου. Κινησι-
ολογία: Αλέξανδρος Γκουντινάκης, Γιάννης 
Διδασκάλου. Ενδυματολογία: Absent Mirror. 
Σκηνογραφία: Βάλια Πριοβόλου, Absent 
Mirror. Επιμέλεια μουσικής: Γιώργος Χρυ-
σικός.
Παίζουν: Μαριάννα Ράντου και Ηλέκτρα 
Σκορδά.
Εισιτήριο: 10 ευρώ. Κρατήσεις θέσεων στο 
τηλ. 6986614274.

4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Ψυχολογία 
Συριανού 
συζύγου»
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6, 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Stand up παραστάσεις 
στο «Θυμωμένο Πορτραίτο»
ΔΎΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ stand up ετοιμάζει το Θυμωμένο Πορτραίτο για 
τον Οκτώβριο.
Στις 6/10 (21.00, 10 ευρώ είσοδος, φοιτητικό 8 ευρώ) έρχεται ο 
Πάρις Ρούπος με την παράσταση «Δουλίτσα να υπάρχει». Opening 
act η Μαρινίκη Καραδήμα.
Στις 8 Οκτωβρίου ακολουθούν οι Κώστας Κρύος (ναι…) και Μιχάλης 
Σεβαστέρης με την παράσταση «Αναπληρωτές κωμικοί». Είσοδος 8 
ευρώ.

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

(Ξανα)κάψε το σενάριο, στα Γιάννενα
Η ΣΤΑΝΤΑΠ παράσταση «Κάψε το σενάριο» που πλέον μετράει 10 
χρόνια, έρχεται ξανά στα Γιάννενα, στο Πνευματικό Κέντρο, στις 7 
Οκτωβρίου, στις 21.15 (εισιτήρια εδώ).
Οι Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος 
υπακούν στις ιδέες του κοινού και εδώ και 10 χρόνια η ομάδα τους 
φτιάχνει tailor made παραστάσεις «που δεν ενδιαφέρουν κανέναν» 
όπως λένε οι ίδιοι. «Σκηνές στο φεγγάρι, σαπουνόπερα στο Μεσαίω-
να, το τέλος του κόσμου μέσα από τον Παπακαλιάτη, ένας Γερμανός, 
ένας Κύπριος και ένας Ρώσος σε μιούζικαλ. Όλα είναι πιθανά! Αρκεί 
να μην είναι σοβαρά!».

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ Νικηφόρου 
Ζερβάκης, ο Αργύρης 
Λούλατζης και ο Παντε-
λής Κυραμαργιός παί-
ζουν στη Μουσική Σκηνή 
«Πολυχώρος Αγορά», το 
Σάββατο 8 Οκτωβρίου, 
στις 22:00.
Είσοδος 10€, Τηλ. Κρα-
τήσεων: 693 258 0464. 
Προπώληση: https://
www.viva.gr/tickets/
music/zerbakis-loulatzis-
kai-kyramargios/

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τρεις 
στον «
Πολυχώρο 
Αγορά»

Έως τις 16 Οκτωβρίου, συνεχίζεται 
από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνωνη ιδι-
οτοπική παράσταση-ξενάγηση με 
τίτλο «Μια περιήγηση: Διαδρομή 

Ι» στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Ένα ραντεβού με δύο ηθοποιούς σε επιλεγ-
μένα σημεία της πόλης γεμάτο εικόνες, αφη-
γήσεις, ποίηση, σιωπές, ιστορία, νοσταλγία... 
«Ένας περίπατος στην πόλη με αφορμή τη 
λογοτεχνία ή ένας περίπατος στη λογοτεχνία 
με αφορμή την πόλη».
Την ιδέα, τη δραματουργία, τη σκηνοθεσία και 
την ερμηνεία της παράστασης έχουν οι ηθο-

ποιοί Κίκα Ζαχαριάδου και Γιάννης Κοντός. 
Σημείο συνάντησης (αφετηρία) της περιήγη-
σης το Ιτς Καλέ. Διάρκεια διαδρομής 60’. Μέ-
γιστος αριθμός θεατών σε κάθε περιήγηση 15 
άτομα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Οι μέρες και ώρες των παραστάσεων αυτή 
την εβδομάδα, έχουν ως εξής: 
5/10 & 6/10 (Τετάρτη & Πέμπτη) 17:00
9/10 (Κυριακή) 11:30 και 13:00 
Λόγω περιορισμένου αριθμού θεατών ανά πα-
ράσταση/ξενάγηση είναι απαραίτητη η δήλω-
ση συμμετοχής στο e-mail: dipethediadromi@
gmail.com.

5, 6 ΚΑΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΗΠΕΘΕ: «Μια περιήγηση-Διαδρομή Ι»
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Ταλαντούχος, πολυσύνθε-
τος, χαρισματικός, πνευ-
ματώδης και το κυριότερο 
ένας καλός και ευγενικός 
άνθρωπος. Α, και ένας αθε-
ράπευτος «προσκυνητής» 
του έρωτα, των γυναικών. 
Ο Τάκης Μηλιάδης, ενώ 
έφτασε γρήγορα στην 
κορυφή, χαρακτηρίστη-
κε ως ο «Έλληνας Μορίς 
Σεβαλιέ», για την ικανότητά 
του, εκτός την υποκριτική, 
να τραγουδά και να χορεύει 
εξαιρετικά, κάτι πρωτό-
γνωρο για τη μεταπολεμική 
Ελλάδα, τελικά υποχώρησε 
-ειδικά στον κινηματογρά-
φο- σε δεύτερους ρόλους, 
για να αναδειχθεί από τους 
καλύτερους καρατερίστες 
του παλαιού ελληνικού 
σινεμά.

ΤΆΚΗΣ ΜΗΛΙΆΔΗΣ

Ο καλός και ευγενικός άνθρωπος 
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Αν και έχουν περάσει 37 χρόνια 
από τον αδόκητο χαμό του, εί-
ναι τόσο οικεία η εικόνα του, 
που νομίζεις ότι θα βγεις στο 

δρόμο, θα περάσεις από κανένα κομμω-
τήριο και θα ακούσεις με τη χαρακτηρι-
στική μελωδική φωνή του «και περιμένω 
ένα φάρμακο από το Μπάααντεν, Μπάαα-
ντεν που ρίχνει δέκα κιλά ημερησίως...», 
όπως έλεγε ως "Λουκιανός" στην ταινία 
του 1965 "Η Εύα δεν Αμάρτησε". Μία ασή-
μαντη κωμωδιούλα, απ' τις πάρα πολλές 
της δεκαετίας του '60, που περιμένεις σε 
όλη την ταινία να εμφανιστεί ο Μηλιάδης 
για να κάνει τα δικά του.
Ο Τάκης Μηλιάδης, που εν πολλοίς τυπο-
ποιήθηκε με τον καιρό, κυρίως σε θηλυ-
πρεπείς ρόλους, κατάφερε μέσα από τα 
κλισέ του ελληνικού σινεμά να ξεφύγει 
από τα τετριμμένα, δημιουργώντας ανε-
πανάληπτους χαρακτήρες, ειδικά από τη 
συνεργασία του με τον καλό του φίλο Θα-
νάση Βέγγο.
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή 
του (26 Σεπτεμβρίου 1922), θα θυμηθούμε 
τα πρώτα του βήματα, την εκτόξευσή του 
στα θεατρικά πράγματα της Αθήνας, την 
πορεία του, αλλά και το αναπάντεχο τέ-
λος του. Και συνάμα στο πρόσωπό του να 
εκφράσουμε την απεριόριστη εκτίμησή 
μας σε εκείνη την ατελείωτη μεταπολεμι-
κή γενιά από καρατερίστες, που συνέβα-
λαν τα μέγιστα στην επιτυχία του παλιού 
εμπορικού σινεμά.
Ο Δημήτριος Μηλιάδης γεννήθηκε στις 
26 Σεπτεμβρίου του 1922, από γονείς 
ηθοποιών, καθώς ο πατέρας, του Νίκος 
Μηλιάδης, και η μητέρα του, Μαρίκα 
Ανθοπούλου, ήταν δημοφιλείς πρωταγω-
νιστές του μουσικού θεάτρου. Επίσης, η 
γιαγιά του, Μάγδα Κομνηνού, ήταν τρα-
γουδίστρια της όπερας, ενώ ηθοποιοί του 
μουσικού θεάτρου ήταν ο αδελφός τού 
πατέρα του, αλλά και η πρώτη σύζυγος 
του πατέρα του, Ανθή Μηλιάδη, η οποία 
σκοτώθηκε στη Λούτσα το 1952, στη δι-
άρκεια γυρισμάτων, όταν το αυτοκίνητό 
που τη μετέφερε πάτησε μια ξεχασμένη 
από τον πόλεμο νάρκη. Όπως ήταν λο-
γικό, θα ήταν παράταιρο να ξεφύγει από 
την υποκριτική και ο Τάκης Μηλιάδης. 
Και όμως, οι γονείς του, που ήξεραν από 
πρώτο χέρι τι σημαίνει να είσαι ηθοποιός 
-ακόμη και πετυχημένος- στην Ελλάδα, 
θα τον ωθήσουν να γίνει γιατρός. Και πα-
ρότι μπήκε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, 
δεν θα ξεστρατίσει από το ριζικό του και 
θα πατήσει το σανίδι, μετά την παρότρυν-
ση του Κωστή Μπαστιά, τότε διευθυντή 
του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και του φη-
μισμένου θεατράνθρωπου Δημήτρη Ρο-
ντήρη.
Έτσι, το 1944, ήταν αρκετή μία εμφάνισή 
του, στην επιθεώρηση «Γουέλκαμ», με 
τον θίασο Άννας και Μαρίας Καλουτά και 
Ορέστη Μακρή, για να δείξει το ταλέντο 

του και να αρχίσει να μιλά όλη η Αθήνα 
για ένα χαρισματικό νέο που θα αφήσει 
εποχή. Η επιτυχία του στο μουσικό θέα-
τρο, το ταλέντο του στο τραγούδι, θα τον 
καταστήσουν αγαπημένο πρωταγωνιστή. 
ενώ το 1952, οι αδελφές Καλουτά θα τον 
βαφτίσουν «Σεβαλιέ». Ήταν τότε που θα 
τραγουδήσει, μαζί τους, σε ένα κονσέρτο 
στο Μεζόν Γκαβό του Παρισιού, στο οποίο 
βρισκόταν και ο διάσημος Γάλλος ηθοποι-
ός και τραγουδιστής Μορίς Σεβαλιέ, που 
ενθουσιάστηκε από τον νεαρό Έλληνα 
συνάδελφό του.
   
ΠΆΝΤΆ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
   
Ωστόσο, η πορεία του δεν θα είναι ανάλο-
γη καθώς με τα χρόνια, την αλλαγή των 
καιρών και των προτύπων, κυρίως λόγω 
του σινεμά, ο Μηλιάδης θα υποχωρήσει 
σιγά σιγά σε δεύτερους ρόλους. Εκεί που 
δεν θα υποχωρήσει ποτέ είναι στην αδυ-
ναμία του στις γυναίκες, καθώς ή ήταν 
ερωτευμένος και σχεδόν πάντα απελπι-
σμένος («είμαι ερωτευμένος, εκείνη δεν 
με θέλει...»). Επιπλέον, αξιομνημόνευτη 
ήταν η εμμονή του στο καλό ντύσιμο. Τε-
λικά, εκτός από τις πολλές ερωτικές του 
περιπέτειες, θα παντρευτεί τρεις φορές, 
τις ηθοποιούς Μπέτυ Μοσχονά και Σάσα 
Καζέλη, ενώ ενδιάμεσα θα τριτώσει τους 
γάμους του, με την Παρασκευή Κόλλια, 

με την οποία θα αποκτήσει και τον μονά-
κριβο γιο του.
Ο Τάκης Μηλιάδης, που ασχολήθηκε με όλα 
τα είδη του θεάτρου, εκτός από την τραγω-
δία, θα γεμίσει πολλά θέατρα, θα κερδίσει 
ακόμη περισσότερα χειροκροτήματα, δίπλα 
σε μεγάλους πρωταγωνιστές, με τις ανάλα-
φρες ερμηνείες του, το πνευματώδες χιού-
μορ του, τη χάρη του να μοιράζει ξένοιαστες 
στιγμές, σε δύσκολες εποχές.
Το 1947 θα πρωτοεμφανιστεί στο σινεμά, 
στο ξεχασμένο φιλμ «Μεγάλη Αγάπη», 
ενώ ουσιαστικά θα μπει για τα καλά στα 
κινηματογραφικά πλατό στα μέσα της δε-
καετίας του ΄50, με την κωμική ηθογρα-
φία «Γραφείο Συνοικεσίων» του Φρίξου 
Ηλιάδη, έχοντας ως συμπρωταγωνιστές 
τούς Νίκο Σταυρίδη και Νίκο Ρίζο. Στη δε-
καετία του '60 θα παίξει σε περισσότερες 
από 50 ταινίες, κάνοντας ορισμένες φορές 
-και όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες- ορι-
σμένες αξέχαστες ερμηνείες. Αλήθεια, 
ποιος μπορεί να τον ξεχάσει στους ρό-
λους του ξεπεσμένου Κόντε Λεονάρδου 
ντε λα Τσίμπιλα, στο «Κολωνάκι Διαγωγή 
Μηδέν», του Γερμανού πρώην Ναζί Φον 
Τζίφρεν, στο «Ένα Ασύλληπτο Κορόιδο», 
στον ρόλο του μόνιμα ερωτοχτυπημένου 
Ναπολέοντα, στο «Πάρε Κόσμε»;   
Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό για 
την καλλιτεχνική του πορεία, ήταν η συμ-
μετοχή του σε μεταγλωττίσεις διάσημων 

παιδικών ταινιών κινουμένων σχεδίων, 
χαρίζοντας τη φωνή του, τη δεκαετία του 
'70 στον συναχωμένο νάνο της ταινίας «Η 
Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι», στον Διονύ-
σιο στις «Αριστόγατες», στον Σερίφη του 
Νότιγχαμ στο «Ρομπέν των Δασών» και 
τον έναν εκ των δύο ληστών στα «101 
Σκυλιά της Δαλματίας».
   
ΤΟ ΤΡΆΓΙΚΟ ΦΙΝΆΛΕ 
ΕΝΟΣ ΔΙΆΣΚΕΔΆΣΤΉ
   
Τον Απρίλη του 1985, κι ενώ ταξιδεύει με το 
αυτοκίνητό του, θα έχει ένα τροχαίο ατύχη-
μα έξω από τα Γιάννενα, που αρχικώς δεν 
φαινόταν σοβαρό. Παρά ταύτα, δυο ημέρες 
μετά, στις 14 Απριλίου, αφού είχε διαγνω-
στεί με πολλαπλά κατάγματα, θα αφήσει 
την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο 
πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας, 
αλλά και τους αμέτρητους θαυμαστές του. 
Μπορεί ο Τάκης Μηλιάδης να μην αξιοποι-
ήθηκε όσο άξιζε, ειδικά στον κινηματογρά-
φο, αλλά η χαρισματική του φιγούρα, με τα 
μεγάλα μάτια του και το ακόμη μεγαλύτερο 
στόμα του, που περίμενες πάντα να κελαη-
δήσει, θα μείνουν για πάντα στην καρδιά 
μας, ως μια γλυκιά ανάλαφρη ανάμνηση, 
απ' αυτές που δεν θα μας πάρει ποτέ ούτε 
ολόκληρη η κινηματογραφική βιομηχανία 
ούτε η άτεγκτη πολιτική ορθότητα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο Θου Βου και ο Λόλος
Η ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ του με τον φίλο του Θανάση Βέγγο, με τον οποίο έδεναν καλλιτεχνικά αλλά και ψυχικά, ένα καλόκαρ-
δο κοκτέιλ, ήταν μακρά και αποδοτική. Από την ανεπανάληπτη ολιγόλεπτη ερμηνεία του στην ξεκαρδιστική κωμωδία 
«Θου-Βου φαλακρός πράκτωρ. Επιχείρησις: Γης Μαδιάμ», στον ρόλο του «χαριτωμένου» σκηνοθέτη Λόλου (πραγματι-
κά αν η ταινία μπορούσε να αποδοθεί στα αγγλικά, το Όσκαρ Β ρόλου, το είχε στην τσέπη) μέχρι τα τέλη της δεκαε-
τίας του '70, με τις κοινωνικές κωμωδίες που έκανε ο Βέγγος. Ειδικά στο φιλμ «Από Πάνε στη Χαβούζα», στον ρόλο 
ενός αριβίστα πολιτικού κάνει ίσως μία από τις πιο μεστές ερμηνείες του.
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Μιλώντας με λέξεις 
που δεν πρέπει

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο «Πουλημένος» του Πολ Μπέιτι δεν 
είναι ένα καινούργιο βιβλίο, καθώς 
έχει κυκλοφορήσει από το 2016. 
Είναι όμως ένα από τα πιο αστεία, 

σοφά και περιγραφικά, σε μια ιδιοφυή παρά-
καμψη της πολιτικής ορθότητας. Ο Μπέιτι 
σκιαγραφεί έναν ήρωα που ζει μια οριακά 
παράλογη ζωή, με διάφορες «διαγραμματι-
κές» αναφορές σε πρότυπα, έργα, σπαράγμα-
τα της αμερικάνικης κουλτούρας.
Ο γιος, ο «Πουλημένος», μεγαλώνει σε ένα 
ιδιόρρυθμο περιβάλλον, όντας (και) πειρα-
ματόζωο για τον πατέρα του, που προσπαθεί 
να αποδείξει τις επιστημονικές του θεωρίες 
για τον ρατσισμό και να πιάσει και την καλεί. 
Όταν ο πατέρας πέφτει θύμα του εγγενούς 
ρατσισμού της εξουσίας στις ΗΠΑ, ο γιος μέ-
νει με ένα λογαριασμό κηδείας στο χέρι.
O Μπέιτι, 60 χρονών σήμερα, είναι καθηγη-
τής στο Κολούμπια (ή Κολάμπια, αν προτι-
μάτε). Με τον «Πουλημένο» κέρδισε το βρα-
βείο Booker, αλλά μάλλον δεν το χρειάστηκε 
για να αποδείξει ότι ένας από τους πιο έξυ-
πνους ανθρώπους στη γη, αυτή τη στιγμή.
Επίσης, ίσως είναι ο πιο βαθιά επηρεασμέ-
νος από τον Βόνεγκατ, σύγχρονος αμερικά-
νος συγγραφέας, επιρροή που παραδέχε-
ται και ο ίδιος. Οι απομονωμένοι, συνεχώς 
σαρκαστικοί ήρωές του, καθώς και το spicy 
χιούμορ του, μοιάζει σαν ένα μακρύ stand 
up, όπου ο ίδιος ο δημιουργός, ανατρέπει 
κάθε προσπάθεια «ακύρωσης» της πλάκας, 
χωρίς όμως να γίνεται χαζός και απλά, πνεύ-
μα αντιλογίας.

Ο ΠΟΎΛΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛ ΜΠΕΪΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

O Μπέιτι με τον «Πουλημένο» κέρδι-
σε το βραβείο Booker, αλλά μάλλον 
δεν το χρειάστηκε για να αποδείξει 
ότι ένας από τους πιο έξυπνους αν-
θρώπους στη γη, αυτή τη στιγμή



Μουσική|11ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 11 χρόνια, τέτοιες μέρες, οι 
1000mods, οι τύποι που ξεκίνησαν από 
το Χιλιομόδι για να κατακτήσουν τα 
πάντα, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους 

άλμπουμ: το Super Van Vacation.
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 λοιπόν, οι 4 1000mods 
ξεκίνησαν να «καίνε δρόμο», γινόμενοι οι πιο ου-
σιαστικοί και προωθητικοί μουσικοί αυτού που 
είχαν αφήσει ατέλευτο μπάντες όπως οι Kyuss.
Ήδη τότε, η ελληνική σκηνή είχε και τα ιερά της 

τέρατα (Nightstalker), αλλά και τις πολύ καλές 
μπάντες (Planet of Zeus). Οι τελευταίοι είχανε 
το υπεραγριεμένο Eleven the Hard Way από το 
2008 και λίγους μήνες πριν, είχαν κυκλοφορήσει 
το αποκαλυπτικό Macho Libre (και οι ‘stalker 
είχανε αναγγείλει τη θεοκτονία, ήδη από το ’09).
Όμως, το SVV ήταν κάτι σαν ένεση, σε μια σκηνή 
που βάδιζε ήδη προς την καλύτερή της ημέρα. 
Είχε ψυχή, είχε φουλ παραμόρφωση, αγαπούσε 
τους Sabbath και τα χαμηλά κουρδίσματα, αλλά 
είχε και κάτι ακόμα: το χιτ.
Το Vidage ήταν και παραμένει ένα από τα ωραιό-

τερα κομμάτια, δίσκου και συναυλιακά, που έχει 
γράψει μουσικό συγκρότημα εντός και εκτός συ-
νόρων. Ακόμα και σήμερα, 11 χρόνια μετά που 
όλοι-ες είναι πιο μεγάλοι και ώριμοι-ες, το μπά-
σο που το φέρνει στη σκηνή, συνοδεύει και μια 
λύτρωση από τις συνήθως ισοπεδωτικές τους 
εμφανίσεις.
Δεν είναι όμως το μόνο από τα 10 κομμάτια του 
δίσκου που στέκεται ψηλά: το Road to Burn, το 
El Rollito, το Set you Free αλλά και το ομώνυμο.
Κάπως έτσι, το vacation έφτασε ήδη 11 χρόνια 
μακριά και τρία ακόμα άλμπουμ…

To roadtrip που άλλαξε 
την ελληνική σκηνή
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Είναι απλά ένα «κόκκινο τηλέφω-
νο» στις ταινίες, αλλά οι επικοι-
νωνίες σε καταστάσεις κρίσεων 
μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, 

που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Ψυ-
χρού Πολέμου, έχουν ξαναρχίσει εν μέσω 
ρωσικών απειλών για χρήση πυρηνικών 
όπλων στην Ουκρανία.
Ο Τζέικ Σάλιβαν, ο κορυφαίος σύμβουλος 
ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν, το επιβεβαίωσε. Στον δημοσιο-
γράφο που τον ρώτησε αν «δουλεύει ξανά 
το κόκκινο τηλέφωνο», απάντησε στις 25 
Σεπτεμβρίου στο αμερικανικό ειδησεο-
γραφικό δίκτυο NBC: «Η απάντηση στην 
ερώτησή σας είναι: ναι». Και διευκρίνισε: 
«Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε 
απευθείας σε υψηλό επίπεδο (στους Ρώ-
σους), να τους πούμε ξεκάθαρα ποιο είναι 
το μήνυμά μας και να ακούσουμε το δικό 
τους». «Συνέβη συχνά τους τελευταίους 
μήνες, συνέβη ακόμη και τις τελευταί-
ες ημέρες», είπε ο Σάλιβαν, ο οποίος δεν 
θέλησε να δώσει λεπτομέρειες για την 
ακριβή φύση των διαύλων επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να 
«προστατευτούν», ούτε για τη συχνότητα 
των επικοινωνιών.
Ο όρος «κόκκινο τηλέφωνο» έγινε, με την 
πάροδο του χρόνου, η αναφορά σε όλες 
τις υψηλού επιπέδου εμπιστευτικές επα-
φές επείγουσας φύσης μεταξύ Ουάσιν-
γκτον και Μόσχας.
 
ΚΡΙΣΉ ΤΩΝ ΠΥΡΆΥΛΩΝ

Εντούτοις, αρχικά ήταν μια πολύ συγκε-
κριμένη συσκευή που πρωτοχρησιμοποι-
ήθηκε το 1963 μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής και της Σοβιετι-
κής Ένωσης.
Τον Οκτώβριο του 1962, η κρίση των πυ-
ραύλων της Κούβας συγκλόνισε ολόκλη-
ρο τον κόσμο.
Η απουσία άμεσης επικοινωνίας ευνοεί 
εικασίες για τις προθέσεις του αντιπάλου 
στρατοπέδου, και συνεπώς τον κίνδυνο 
πυρηνικής κλιμάκωσης. Στη συνέχεια 
χρειάζονται αρκετές ώρες για τη μετάδο-
ση, τη μετάφραση και την κρυπτογράφη-
ση των μηνυμάτων μεταξύ Μόσχας και 
Ουάσινγκτον.
Μετά την κρίση εκείνη, οι δύο χώρες δι-
απραγματεύτηκαν, μέχρι την παραμικρή 
λεπτομέρεια, τη δημιουργία ενός συστή-
ματος ταχείας και άμεσης επικοινωνίας, 
εξαιρετικά ασφαλούς.

Το «Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ένω-
σης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 
σχετικά με την καθιέρωση μιας άμεσης σύν-
δεσης επικοινωνίας», η πρώτη διμερής συν-
θήκη μεταξύ των δύο δυνάμεων, υπογράφηκε 
στη Γενεύη στις 20 Ιουνίου 1963.
Στην ταινία «Doctor Strangelove», ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Μέρκιν Μάφλεϊ (σ.σ. 
φανταστικός χαρακτήρας) έχει μια τρα-

γελαφική τηλεφωνική συνομιλία με τον 
«Ντμίτρι» στη Μόσχα για έναν επικείμενο 
πυρηνικό όλεθρο.
Στην πραγματικότητα, οι δύο πρωτεύου-
σες επικοινωνούν με γραπτά μηνύματα, 
κωδικοποιημένα και μεταδιδόμενα από 
ένα καλώδιο μήκους χιλιάδων χιλιομέ-
τρων (Ουάσιγκτον-Λονδίνο-Κοπεγχά-
γη-Στοκχόλμη-Ελσίνκι-Μόσχα) και από 
ένα ραδιοκύκλωμα.

Σύμφωνα με ένα άρθρο του περιοδικού 
Smithsonian του 2013, το πρώτο μήνυμα 
που έστειλαν οι Αμερικανοί είναι: «Η γρή-
γορη καφέ αλεπού πήδηξε πάνω από την 
πλάτη του τεμπέλη σκύλου 1234567890». 
Κάτι που δεν σημαίνει πολλά, αλλά έχει 
το πλεονέκτημα της χρήσης όλων των πι-
θανών χαρακτήρων για να δοκιμαστεί το 
σύστημα επικοινωνίας.
Το σύστημα εκσυγχρονίστηκε το 1971, 
αντικαταστάθηκε από δορυφορικές συν-
δέσεις και τερματικά που εγκαταστάθη-
καν στις δύο χώρες -από την αμερικανική 
πλευρά, η σύνδεση έφτασε στο Πεντά-
γωνο, το ίδιο συνδεδεμένο με την αίθου-
σα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, το 
«Situation Room».
 
ΣΆΙΞΠΉΡ ΚΆΙ ΤΣΕΧΟΦ 

Σε ένα άρθρο του 1988, το New York 
Times Magazine συνέκρινε την αίθουσα 
του Πενταγώνου με «την αίθουσα υπολο-
γιστών ενός καλά εξοπλισμένου γυμνα-
σίου» και εξιστόρησε πώς το σύστημα 
δοκιμαζόταν κάθε ώρα, κάθε μέρα, με μη-
νύματα άσχετα με τις ειδήσεις: «Οι Αμερι-
κανοί στέλνουν μερικές φορές Σαίξπηρ, οι 
Ρώσοι Τσέχοφ».
Το 1994, ένα νέο σύστημα έδωσε τη δυ-
νατότητα σε αξιωματούχους Άμυνας των 
δύο χωρών να είναι σχεδόν μονίμως προ-
σβάσιμοι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούσαν πάντα 
μυστικό τον αριθμό των χρήσεων αυτής 
της ασφαλούς σύνδεσης.
Χρησιμοποιήθηκε στον αραβο-ισραηλινό 
πόλεμο του 1967 και στη συνέχεια στον 
πόλεμο του 1973, σύμφωνα με το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ.
Η γραμμή θα είχε «αναθερμανθεί», σύμ-
φωνα με διάφορα δημοσιεύματα του 
Τύπου, κατά την σοβιετική εισβολή στο 
Αφγανιστάν το 1979, και θα είχε χρησι-
μοποιηθεί εκτενώς κατά τη διάρκεια της 
προεδρίας του Ρόναλντ Ρίγκαν, με επικοι-
νωνίες αναφορικά με τον Λίβανο και την 
Πολωνία.
Σύμφωνα με το NBC και την Washington 
Post, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπα-
ράκ Ομπάμα χρησιμοποίησε το «κόκκι-
νο τηλέφωνο» -στην πραγματικότητα 
ένα εξαιρετικά ασφαλές email- στις 31 
Οκτωβρίου 2016, για να προειδοποιήσει 
τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ενδεχόμενο 
ρωσικής ανάμιξης στις επικείμενες προε-
δρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΗΠΆ-ΡΩΣΙΆ: ΕΝ ΜΕΣΩ ΆΠΕΙΛΩΝ ΓΙΆ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ 

Το «κόκκινο τηλέφωνο» ξαναχτυπά
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 27 χρόνια, ήταν το 
βίαιο και συνάμα προφη-
τικό «Μίσος» του Κασο-
βίτς. Σήμερα είναι η «Ath-

ena» του Ρομέν Γαβρά;
Μάλλον όχι, αλλά και λίγο ναι.
Η ταινία του γαλλοέλληνα σκηνο-
θέτη (και γιου του γνωστού, τερά-
στιου Γαβρά), είναι αμφιλεγόμενη, 
όσο και εντυπωσιακή σε αρκετά της 
σημεία.
Πραγματεύεται την εξέγερση που 
ξεκινάει σε ένα συγκρότημα κατοι-
κιών, το «Athena», μετά τη δολοφο-
νία ενός αγοριού από αστυνομικούς. 
Αν σας θυμίζει κάτι, ναι, αυτό είναι, 
η ελληνική εξέγερση μετά την εν 
ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου 
Γρηγορόπουλου από τον αστυνομι-
κό Κορκονέα, η οποία σήμερα έχει 
εξελιχθεί σε μια προσπάθεια ανι-
σόρροπης λύτρωσης, σε επίπεδο 
δικαιοσύνης, για το δολοφόνο. Έτσι 
και αλλιώς, η ελληνική δικαιοσύνη 
φημίζεται συχνά για τα δύο μέτρα 
και δύο σταθμά που χρησιμοποιεί.
Αυτοί οι εύγλωττοι παραλληλισμοί 
(ντου, συγκρούσεις με τα γαλλικά 
ΜΑΤ, εμπλοκή ακροδεξιών, σκη-
νοθέτης με ελληνικές ρίζες), πυ-
ροδότησαν μια κάτω του γελοίου 
εκστρατεία στο ελληνικό twitter, 
από ακροδεξιούς (και νεοφιλελεύ-
θερους) κύκλους, που οριακά ανύ-
ψωσαν την ταινία.
Ωστόσο, το φιλμ αυτοακυρώνεται. 
Ενώ γυρίζει με ένα συγκλονιστικό 
τρόπο το ξέσπασμα των ταραχών, 
λίγο μετά τη δολοφονία, αδυνατεί 
να αναπτύξει σοβαρά τους χαρακτή-
ρες των βασικών προσώπων, οπότε 
μένουμε με τα κυλιόμενα πλάνα από 
ησυχία σε μπάχαλο και πάλι πίσω. 
Παρότι ο τρόπος του Γαβρά είναι 
εκπληκτικός, η συνταγή «long play 
video clip» δεν αρκεί. Για να κατα-
λάβετε, δείτε το Age of Understate-
ment των Last Shadow Puppets 
και το «Bad Girls» της (τρομερής) 
M.I.A. πρώτα και μετά, περάστε στα 
99 λεπτά του Athena.
Όσο γι αυτά που περνάνε τυχόν από 
το μυαλό σας, δηλαδή πόσο κοντά 
είναι στην πραγματικότητα η ταινία, 
μην αυταπατάσθε: οι στρατοί εκπαι-
δεύονται πλέον για τον «εσωτερικό 
εχθρό», που όλο και περισσότερο 
ολισθαίνει στην ανέχεια. Ναι, στην 
ανέχεια, ακόμα και με κινητά, ίντερ-
νετ κ.λπ. κ.λπ. γιατί τα πράγματα 
έχουν αλλάξει πάρα πολύ πλέον. 
Αυτό, ο Γαβράς δεν το ανιχνεύει και 
παραμένει στις σίγουρες φόρμες, οι 
οποίες δεν έχουν και πολύ μέλλον. 

Athena:
μια καταδικασμένη 
εξέγερση 
(που δεν θα είναι η τελευταία)
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» και 
«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι»

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

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

Οι «25+1 ρετρό ιστορίες», είναι… 26 ιστορίες από 
το παρελθόν των Ιωαννίνων, με φωτογραφίες και 
κείμενα από τη σαββατιάτικη στήλη του typos-i.gr, 
«Ρετρό». Είναι ένα άλμπουμ με σκληρό εξώφυλλο, 
δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) που τώρα, είναι 
πια στη δεύτερή του έκδοση. Οι «25+1 ρετρό ιστο-
ρίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν δι-
αφορετικό τρόπο, την πόλη των Ιωαννίνων στους 
ίδιους τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. 
Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να 
αφηγηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά δε-
δομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχειακό 
υλικό, αλλά και μύθους που κρύβουν τη δική τους 
αλήθεια. Στη «σύμπραξη»αυτή το δικό της λιθαρά-
κι βάζει και η αποτύπωση μιας ιστορίας σε κόμικς.
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