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Κακοκαιρία: Η «Εύα» 
ξεκινάει από Ήπειρο
ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟ δελτίο της η ΕΜΥ προειδοποιεί για την 
κακοκαιρία «Εύα» που δημιουργεί βαρομετρικό χαμη-
λό στη βόρεια Ιταλία την Παρασκευή και αναμένεται 
να κινηθεί νοτιοανατολικά και θα προκαλέσει επιδεί-
νωση του καιρού σε όλη σχεδόν τη χώρα. 
https://typos-i.gr/article/kakokairia-h-eya-
3ekinaei-apo-hpeiro

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Πώς άλλαξε η «Αίγλη»
Ο ΧΩΡΟΣ της «Αίγλης», το αποκαλούμενο κάποτε 
και «Τρίγωνο της Αίγλης», βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης των Ιωαννίνων. Ένας δημόσιος χώρος που έχει 
περάσει από διάφορες αλλαγές, και που συνεχίζει να 
αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Γιαννιώτες.
https://typos-i.gr/article/pws-alla3e-h-aiglh

Ένα μεσημέρι 
στην πλατεία Ομήρου 
ΑΝ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ένα μεσημέρι καθημερινής, κάπου μετα-
ξύ 1.30-2.30 στην πλατεία Ομήρου και τον οδικό άξονα 
που συνδέει η πλατεία… καλύτερα να μη βρεθείτε.
https://typos-i.gr/article/ena-meshmeri-sthn-plateia-
omhroy

Στη Δωδώνης, 
τότε και τώρα
Η ΟΔΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ σήμερα. Η οδός Δωδώνης, στο 
ίδιο σημείο, πριν από 47 χρόνια, στην ένθετη φωτο-
γραφία του Χάρη Μπινώλη.
https://typos-i.gr/article/sth-dwdwnhs-tote-kai-
twra
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η 
οποία συχνότατα γίνεται με 
λάθος όρους, είναι οι ακαδη-
μαϊκές κατατάξεις πανεπι-

στημίων, σχολών, αλλά και ακαδημαϊκών.
Παρότι οι μετρήσεις και κατατάξεις έχουν 
πάντα ένα «ποσό πραγματικότητας» και 
αντικατοπτρίζουν κάποιους δείκτες, δεν 
σημαίνουν πάντα, όλες οι λίστες, το ίδιο. 
Ούτε καν η υψηλότερη κατάταξη, ειδικά 
στις λίστες κατάταξης των ακαδημαϊκών, 
σημαίνει πάντα το ίδιο: ένας επιστήμονας 
με πολλές δημοσιεύσεις και υψηλό im-
pact factor δεν σημαίνει πάντα ότι είναι 
ένας καλός ακαδημαϊκός και τούμπαλιν: 
ένας επιστήμονας με χαμηλότερο impact 
factor, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι κακός 
ακαδημαϊκός.
Το ίδιο περίπου ισχύει και για τα πανε-
πιστήμια. Μπορεί να διαβάζουμε συχνά 
μεγαλεπήβουλους τίτλους που στην 
πραγματικότητα δεν σημαίνουν και πολ-
λά, όπως «το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
στα 1.000 καλύτερα του κόσμου». Οι πα-
ράγοντες που καταρτίζουν τις λίστες δεν 
είναι κοινοί, παρότι έχουν γίνει πολλές 
προσπάθειες να συστηματοποιηθεί η κα-
ταγραφή και κατάταξη σε ένα κοινά απο-
δεκτό σύστημα παραγόντων και δεικτών.
Είναι ενδεικτικό ότι τον περασμένο Μάιο, 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε εννιά δι-
αφορετικές λίστες είχε οκτώ διαφορετι-
κές θέσεις.  Οπότε, απέναντι σε επίμονες 
συναρτήσεις «ψηλές θέσεις-καλά ιδρύμα-
τα, χαμηλές θέσεις=κακά ιδρύματα», καλό 
είναι να είστε πολύ επιφυλακτικοί-ες.
Πίσω όμως στο θέμα των ακαδημαϊκών 
δασκάλων, η απήχηση είναι σαφώς πιο 
μετρήσιμη, καθώς οι ρυθμοί αναφορών 
σε επιστημονικά συγγράμματα είναι εν-
δεικτικοί για το πόσο επιδραστική είναι 
μια έρευνα ή μια επιστημονική παρέμ-
βαση. Εξ ου και η… βιομηχανία που έχει 
αναπτυχθεί γύρω από τις δημοσιεύσεις, 
αλλά και το… «στρίμωγμα» για να μπει 
ένα όνομα σε μια υπογραφή, κάτι που το 
γνωρίζουν όσοι-ες έχουν περάσει από βι-
βλιοθήκες και εργαστήρια ως υποψήφι-

οι-ες διδάκτορες, μεταδιδάκτορες κ.ο.κ.
Η βάση δεδομένων Scopus (και οι άλλες) 
Μια από τις καταγραφές που θεωρείται 
πολύ αξιόπιστη και απολαμβάνει πλειο-
ψηφικής αποδοχής, είναι αυτή της Sco-
pus. Πρόκειται για τη βάση δεδομένων 
του (τεράστιου) εκδοτικού οίκου Elsevier 

που εδρεύει στο Άμστερνταμ.
Η Scopus περιλαμβάνει πάνω από 36.000 
τίτλους επιστημονικών δημοσιεύσεων, οι 
οποίοι αντιστοιχούν, σύμφωνα με την τε-
λευταία καταμέτρηση, σε περίπου 11.700 
εκδότες.
Η πιο πρόσφατη ανανέωση των στοι-

χείων της λίστας δημοσιεύτηκε στις 10 
Οκτωβρίου 2022 και ο συγγραφέας της 
είναι γνώριμος: Ο Γιάννης Ιωαννίδης, 
καθηγητής στο Στάνφορντ και στο Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων, παλιότερα. Ο επι-
στήμονας που, παρά την έντονη και πολύ 
σοβαρή κριτική που δέχθηκε για θέσεις 
του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πα-
ραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς 
και επιδραστικούς στο επιστημονικό του 
αντικείμενο, επιμελήθηκε και επεξεργά-
στηκε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων από 
το Scopus.
Συγκεκριμένα, οι υπολογισμοί έγιναν χρη-
σιμοποιώντας όλους τους-τις συγγραφείς 
που περιλαμβάνονταν στη Scopus, την 1η 
Σεπτεμβρίου 2022.
Πόσους-ες περιλαμβάνει η καταγραφή 
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πού 
βρίσκονται;
Συνολικά, στη γενική κατάταξη υπάρχουν 
43 επιστήμονες με βάση το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων. Η πιο ψηλή θέση κατάταξης 
είναι στη θέση 15.632 και η πιο χαμηλή 
στην θέση 347.742. Σημειώνεται ότι η 
κατάταξη είναι πολυπαραγοντικό αποτέ-
λεσμα και ενέχει και αρκετά ποσοτικά με-
γέθη, όπως για παράδειγμα τη χρονιά που 
αναρτήθηκε η πρώτη μελέτη-δημοσίευ-
ση κάθε συγγραφέα. Όπως και στο ίντερ-
νετ, έτσι και στην περίπτωση του Scopus, 
υπάρχει η «authority» της παλαιότητας.
Συνολικά, στον κατάλογο υπάρχουν 905 
επιστήμονες με βάση ελληνικά πανεπι-
στήμια. Η πιο ψηλή θέση που καταλαμ-
βάνουν είναι η 242.
Φυσικά, η Scopus δεν είναι η μόνη βάση 
δεδομένων. Στο Alper-Doger Scientific 
Index, στην τρέχουσα λίστα, υπάρχουν 
339 ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων.
O «μεγάλος αντίπαλος» της Scopus, το 
Web of Science αντιμετωπίζει διαφο-
ρετικά τις κατατάξεις, όπως πχ τις 100 
υψηλότερες για το 2022. Παραθέτει δη-
λαδή τίτλους των δημοσιεύσεων και όχι 
–δημόσια τουλάχιστον- την επεξεργασία 
των στοιχείων των συγγραφέων, ώστε να 
κατατάσσονται κατά μόνας ή κατά πανε-
πιστήμια, που έτσι και αλλιώς, η επεξερ-
γασία τους γίνεται σε δεύτερο «βαθμό».

Το «επιστημονικό σκορ» 
των ακαδημαϊκών 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

https://typos-i.gr/article/akadhmaikes-listes-9-diaforetikes-8eseis-gia-panepisthmio-iwanninwn
https://typos-i.gr/article/akadhmaikes-listes-9-diaforetikes-8eseis-gia-panepisthmio-iwanninwn
https://typos-i.gr/article/akadhmaikes-listes-9-diaforetikes-8eseis-gia-panepisthmio-iwanninwn
https://www.adscientificindex.com/?con=&tit=&country_code=gr&q=Ioannina
https://www.adscientificindex.com/?con=&tit=&country_code=gr&q=Ioannina
https://journalrw.org/web-of-science-journal-ranking/
https://journalrw.org/web-of-science-journal-ranking/
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[ ΤΟΥ  ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ]

Έχουμε αναρωτηθεί τι ακριβώς 
επιχορηγεί με τους φόρους 
μας η Κυβέρνηση στο ηλεκτρι-
κό ρεύμα; τους ακριβούς άραγε 

λογαριασμούς νοικοκυριών και επαγγελ-
ματιών ή μήπως ένα άνευ προηγουμένου 
πάρτι αισχροκέρδειας και συσσώρευσης 
υπερκερδών από τους παρόχους ηλεκτρι-
κού ρεύματος;
Ας δούμε τη σκληρή πραγματικότητα των 
αριθμών (Πίνακας I):
■το Σεπτέμβρη (σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) οι πά-
ροχοι αγόραζαν -μεσοσταθμικά- το ρεύμα 
42 λεπτά τη Kwh και την πωλούσαν πε-
ρισσότερο από 79 λεπτά (οικιακό τιμολό-
γιο ΔΕΗ), τουλάχιστον 37 λεπτά πάνω από 
το κόστος αγοράς.
■τον Οκτώβρη αγόραζαν το ρεύμα 23 
λεπτά τη Kwh και την πωλούσαν τουλά-
χιστον 60 λεπτά, 37 λεπτά πάνω από το 
κόστος αγοράς.
Πριν το καλοκαίρι του 2021 και για του-
λάχιστον μια 5ετία, οι πάροχοι ηλεκτρικού 
ρεύματος αγόραζαν μεσοσταθμικά 5-6 λε-
πτά την Kwh και την πωλούσαν 11 λεπτά, 
περίπου 5 λεπτά πάνω από το κόστος αγο-
ράς. Και πάλι είχαν κέρδος!
Τώρα εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα 
που τους πρόσφερε η Κυβέρνηση, με την 
ελεύθερη διαμόρφωση των τιμολογίων 
(από τον Αύγουστο 2022) και την πλήρη 
απουσία ισχυρών ελεγκτικών μηχανι-
σμών, εκτοξεύσανε το μικτό περιθώριο 
κέρδους (η διαφορά της τιμής πώλησης 
από το κόστος αγοράς της Kwh) τουλάχι-
στον 7 φορές πάνω ή 700%. Και αυτό δεν 
οφείλεται ούτε στην ενεργειακή κρίση, 
ούτε στον πόλεμο της Ουκρανίας!
Έως τις αρχές του 2021 και πριν την «ανα-
κάλυψη» της ρήτρας αναπροσαρμογής, 
για κάθε Kwh που πωλούσαν οι πάροχοι 
στη λιανική αγορά, χρέωναν τους κατα-
ναλωτές περίπου 5 λεπτά επιπλέον της 

μεσοσταθμικής τιμής που αγόραζαν στη 
χονδρική αγορά. 
Μετά την ελεύθερη, ανά μήνα, διαμόρ-
φωση των τιμολογίων ρεύματος (από τον 
Αύγουστο 2022) και τη «κατάργηση» της 
ρήτρας αναπροσαρμογής  χρεώνουν τον 
οικιακό καταναλωτή ή τον επαγγελματία 
37 περίπου λεπτά πάνω από το κόστος 
αγοράς.
Μήπως είμαστε μπροστά στον ορισμό της 
αισχροκέρδειας με τις πλάτες της κυβέρ-
νησης, καθώς σχεδόν στο σύνολο της, 
αυτή η αδικαιολόγητη αύξηση επιχορη-
γείται από την κυβέρνηση;
Μπορεί να προσποιείται την καλή και φι-
λεύσπλαχνη στα μάτια μας η κυβέρνηση, 
όταν επιχορηγεί τους λογαριασμούς ρεύ-
ματος με 64 λεπτά/Kwh το Σεπτέμβρη και 
με 44 λεπτά  τον Οκτώβρη, επί της ουσίας 
όμως επιδοτεί τα υπερκέρδη και την αι-
σχροκέρδεια των παρόχων ρεύματος με 
δημόσιο χρήμα, που δυστυχώς προέρχε-
ται από εμάς και τους φόρους που κατα-
βάλλουμε.
Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος, ότι η αδι-
καιολόγητη και αισχροκερδής επιβάρυνση 
των 37 λεπτών/Kwh πάνω από το κόστος 
αγοράς, αντί των 5 λεπτών που χρέω-
ναν πριν από ενάμισι έτος,  έχει επιφέρει 
στους παρόχους επιπλέον υπερκέρδη πε-
ρίπου 2 δις € τους τελευταίους δύο μήνες, 
καθώς η κατανάλωση χαμηλής και μέσης 
τάσης από νοικοκυριά και επαγγελματίες, 
υπερβαίνει τα 3 εκατ. Mwh ανά μήνα.
Δύο δις ευρώ αχρείαστες και χαριστικές 
επιδοτήσεις σε μόλις 2 μήνες, μηδενική 
έως τώρα πολιτική βούληση για φορολό-
γηση των υπερκερδών σε ηλεκτροπαρα-
γωγούς και πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά 
η κυβέρνηση αδυνατεί να βρει χρήματα 
για τη μείωση του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ στο 
πετρέλαιο και στη βενζίνη, ή για τη στή-
ριξη διαφόρων παραγωγικών κλάδων! 
Αλλά ας μη γκρινιάζουμε, για εμάς έχει… 
«το καλάθι του νοικοκυριού».

Οι φόροι μας γίνονται υπερκέρδη 
των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Έως α' εξάμηνο 2021 (μέση 
τιμή προηγούμενων ετών) Σεπτέμβριος 2022 Οκτώβριος 2022

Κόστος αγοράς Kwh (cents) 5-6 41,4 23,2

Τιμή πώλησης Kwh(οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ, cents)  11 78,8 59,5

Μικτό κέρδος (cents) 5 37,4 36,3

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Η Ραψίστα που έγινε Πεδινή
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Aπό τη σύσταση του ελληνικού 
κράτους το 1830, δόθηκε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στη σύνθεση του νέου 
τοπωνυμικού χάρτη. Ξένα τοπω-

νύμια, που θύμιζαν κυρίως τα χρόνια της 
οθωμανοκρατίας, απαλείφθηκαν. Ό,τι ήταν 
«ξένο» ή «κακόηχο» απομακρύνθηκε.
Στην Ήπειρο, τα αλλόφωνα τοπωνύμια αλ-
λάχτηκαν την περίοδο 1926-1928, όπως και 
σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνα 
τα χρόνια έγιναν πάνω από 2.500 μετονομα-
σίες στην Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία. 
Το κύμα αυτό των μετονομασιών «παρέσυ-
ρε» και τη Ραψίστα Iωαννίνων, «χωρίον αξι-
όλογον της του Μαλακασίου περιοχής» επί 
οθωμανοκρατίας, που αποτέλεσε τσιφλίκι 
του Αλή πασά και των παιδιών του.
Το 1928 (ΦΕΚ 193 Α), μετά από γνωμοδότη-
ση της επιτροπείας τοπωνυμίων της Ελλά-
δας, ο υπουργός Εσωτερικών υπογράφει τη 
μετονομασία και της Ραψίστας: Ο οικισμός 
Ραψίστα μετονομάζεται σε Πεδινή.
Για την ονομασία «Ραψίστα», έχουν δοθεί πολ-
λές ερμηνείες. Οι περισσότεροι μελετητές συ-
γκλίνουν στην άποψη ότι η λέξη έχει αλβανική 

προέλευση (είτε από λέξη που σημαίνει πεδιά-
δα είτε από λέξη που σημαίνει πλάτανος). Και 
ότι η κατάληξη –ιστα (ista) είναι σλαβική.  
Η Ραψίστα-Πεδινή, ως καμπίσιο χωριό, 
ήταν ένας τόπος δύσκολος κάποτε, λόγω 
του υγρού κλίματος και των πολλών νερών, 
με τις αρρώστιες να μη λείπουν. Οι κάτοικοι 
ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία (λίγα 
αμπέλια, καλαμπόκι και αργότερα καπνό) 
και την κτηνοτροφία.
«Η Ραψίστα μίαν ώραν νοτίως των Ιωαννί-
νων απέχουσα κατευθείαν διά του κειμένου 
εδάφους αριθμεί περί τους 300 κατοίκους 
ασχολουμένως εις την γεωργίαν» αναφέρει ο 
επιθεωρητής εκπαίδευσης σε έκθεσή του για 
το Δημοτικό Σχολείο Αρρένων εν έτει 1915.
Το Δημοτικό Σχολείο είχε σημαντικό ρόλο 
στην κοινότητα. Σύμφωνα με την έκθεση 
αυτή, δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση 
των Ιωαννίνων, στο σχολείο φοιτούσαν 53 
μαθητές σε τέσσερις τάξεις. «Το διδακτήριον 
του σχολείου τοιούτου είναι οίκημα εκκλη-
σιαστικόν ου μεν κάτω πάτωμα χρησιμεύει 
διά κατοικίαν του εφημερεύοντος διδασκά-
λου Παπαδημητρίου, το δε άνω διά σχολεί-
ων. Αποτελείται δε τούτο εις δύο μικρών 
συνεχόμενων αιθουσών παραδόσεως και εις 
τρίτον μικροτέρου δωματίου χρησιμεύοντας 

διά κατοικίαν του ετέρου διδασκάλου Ν. 
Κουρλέμη» περιγράφει ο επιθεωρητής.
Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες 
με καταγωγή από την Πεδινή ήταν ο γιατρός, 
βουλευτής της Ενιαίας Δημοκρατικής Αρι-
στεράς (ΕΔΑ) και αντιστασιακός Νίκος Σκο-
πούλης (1907-1990), προτομή του οποίου 
έχει στηθεί στον οικισμό.
Σε αυτοβιογραφικό του χειρόγραφο σημείω-
μα, ο Σκοπούλης έγραφε: «Γεννήθηκα σε ένα 
χωριό κοντά στα Γιάννενα, δύο χιλιόμετρα 
μετά τη διασταύρωση στο δρόμο που πηγαί-
νει για τη Δωδώνη. Πεδινή λέγεται τώρα, 
πρώτα λέγονταν Ραψίστα. Σλαβικό όνομα, 
όπως και τα γειτονικά Βοτίβιστα, Σατοβίτσα, 
Ζέλοβα. Άλλωστε και το δίπλωμά μου γρά-
φει ‘εκ Ραψίστης ορμώμενος’»…
Σήμερα η Πεδινή, δίπλα ακριβώς από την 
πανεπιστημιούπολη, θεωρείται προάστιο 
των Ιωαννίνων.

ΠΗΓΈΣ:

Σκοπούλη Γεωργία, «Ο γιατρός», εκδόσεις 
«Δωδώνη»
Τζάλλας Τηλέμαχος, Το χωριό Πεδινή (Ραψί-
στα) Ιωαννίνων, έκδοση Δημοτικού Διαμερί-
σματος Πεδινής, 2002, Ιωάννινα

Στην Ήπειρο, τα 
αλλόφωνα τοπωνύ-
μια αλλάχτηκαν την 
περίοδο 1926-1928, 
όπως και σε πολ-
λές άλλες περιοχές 
της χώρας. Εκείνα 
τα χρόνια έγιναν 
πάνω από 2.500 
μετονομασίες στην 
Ελλάδα, κυρίως στη 
Μακεδονία. 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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6-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Μακριά»

13 NΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συζήτηση 
και «Το παιχνίδι 
της μίμησης»

ΣΙΝΈΜΆ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του κύκλου «Φιλοσοφία και Κινηματογράφος», 
οι «Κυριακές στο πανί» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών, θα προβάλλουν την ταινία του Μόρτεν Τίλντουμ 
«Το παιχνίδι της μίμησης» (2014) με τον Μπένεντικτ Κάμπερ-
μπατς την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστι-
κό πολυχώρο «Δημ. Χατζής». 
Θα προηγηθεί συζήτηση, στις 19:00, με ομιλητές τον Σταύρο 
Νικολόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
και τον Μανώλη Πατηνιώτη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα 
Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). 
Η διοργάνωση της βραδιάς γίνεται σε συνεργασία με το Τμή-
μα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Ο εραστής της κομμώτριας»

Το αφιέρωμα στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κι-
νηματογράφο συνεχίζεται από το καλλιτε-
χνικό σωματείο «Εξαύδα».
Στις 6 και 7 Νοεμβρίου, στις 20:15, θα 

προβάλλει την ταινία του Νουρί Μπιλγκέ Τσεϊλάν 
«Μακριά» (2002), στον χώρο του στην οδό Κου-
ντουριώτου 31 (με οικονομική προσφορά 2 ευρώ).
Η υπόθεση: Λόγω της οικονομικής κρίσης ο Γιου-
σούφ εγκαταλείπει την επαρχία και μετακομίζει 
στην Κωνσταντινούπολη, με όνειρο να μπαρκά-
ρει σύντομα ως μούτσος σε κάποιο πλοίο και να 
γνωρίσει τον υπόλοιπο κόσμο. Φιλοξενείται από το 
συγγενή του Μαχμούτ, που ζει και εργάζεται στην 
Κωνσταντινούπολη ως φωτογράφος. Ο μοναχικός 

και απομονωμένος Μαχμούτ παρατηρεί τη ζωή 
από απόσταση, ενώ ο Γιουσούφ διέπετε από την 
ανησυχία και την ανάγκη να αλλάξει τη ζωή του. Η 
συγκατοίκηση των δύο ανδρών θα αποβεί μοιραία, 
αφού οι διαφορετικοί τους κόσμοι αδυνατούν να 
βρούνε κοινό σημείο επαφής.
Ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος του σύγχρονου 
τουρκικού σινεμά, Νουρί Μπιλγκέ Τσεϊλάν, κατά-
φερε με την τρίτη-μόλις- δημιουργία του να απο-
σπάσει το Μεγάλο Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής 
στο Φεστιβάλ των Καννών το 2003, αλλά και το 
βραβείο καλύτερης αντρικής ερμηνείας εξ ημισεί-
ας στους δύο πρωταγωνιστές του, Μουζαφέρ Οζ-
ντεμίρ και Μεχμέτ Τοπράκ.

Το αφιέρωμα με τίτλο «Όσοι από έρωτα εκπέσανε» της Κινη-
ματογραφικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνε-
χίζεται με την προβολή της ταινίας του Πατρίς Λεκόντ «Ο 
εραστής της κομμώτριας» την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, στις 21:00, 

στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία, με 
ελεύθερη είσοδο.
Πρωταγωνιστούν: Ρολάν Μπερτέν, Άννα Γκαλίενα, Ζαν Ροσφόρ.
Η υπόθεση: μικρός Αντουάν πηγαίνει για κούρεμα όσο πιο συχνά 
μπορεί, και ο λόγος είναι πολύ απλός: έχει ερωτευτεί την κυρία Σα-
φέρ, την κομμώτρια της γειτονιάς. Ερωτεύεται τα πάντα πάνω της, 
τις πληθωρικές της καμπύλες, το άγγιγμα των χεριών της, τις μυρω-
διές της, ακόμα και τις αυτοκτονικές της τάσεις. Τα χρόνια περνάνε, 
αλλά ο Αντουάν δεν έχει αλλάξει. Παντρεύεται επιτέλους την ιδεώδη 
γυναίκα, την αισθησιακή, γήινη, χυμώδη κομμώτρια Ματίλντ. Οι δυο 
τους βιώνουν το απόλυτο όνειρο του έρωτα, μέσα από παιχνίδια και 
σαγηνευτικούς ανατολίτικους χορούς πλέοντας σε πελάγη απόλυτης 
ευτυχίας. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο; Και πώς κρατάς ζωντανή μια 
τόσο απρόσμενη, υπερβολική σχεδόν ευτυχία;
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6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Μια γιορτή 
στου Νουριάν»

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Το Δεσποτάτο της λίμνης»
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ μυθιστόρημα της Φωτει-
νής Παπαδημητρίου «Το Δεσποτάτο της 
λίμνης» (εκδόσεις Πηγή) παρουσιάζει το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, στις 20:30, 
στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος 
Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Ομιλητές: 
Σπύρος Γόγολος, φιλόλογος-συγγραφέας, 
Άννα Μπουκουβάλα, Δρ φιλοσοφίας, Μέ-
λος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και Γιώργος 
Παππάς, γιατρός, συγγραφέας.
Η υπόθεση: Ιωάννινα, 1795. Ο Κοσμάς 
Μπαλάνος αναγνωρίζει στα θεμέλια του 
νέου σαραγιού 
του Αλή πασά τον 
χαμένο τάφο του 
Σέρβου δεσπότη 
του Δεσποτάτου 
των Ιωαννίνων, 
Θωμά Πρελιού-
μποβιτς. Έτσι 
ξεκινά ένα νοη-
τικό ταξίδι πίσω 
στο χρόνο, στο 
δεύτερο μισό του 
14ου αιώνα, τότε 
που ο Θωμάς 
Πρελιούμποβιτς 
δυνάστευε τους 
ντόπιους ευγε-
νείς με βαρύτα-
τες φορολογίες 
και σκληρά 
βασανιστήρια 
σε όσους του 
εναντιώνονταν.
Ο έρωτας του Στέφανου Γλυκή, γόνου 
της κωνσταντινουπολίτικης οικογένειας 
των Γλυκήδων, για τη φτωχή Παρασκευή, 
κόρη εργάτη στα κτήματα των Φιλαν-
θρωπηνών, τον οδηγεί σε ένα ταξίδι 
ζωής με σταθμούς (σε πρώτη φάση) τη 
Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη και 
το Μυστρά…
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, 
πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα 
που «ταξιδεύει» τον αναγνώστη στον 
υστεροβυζαντινό κόσμο, με επίκεντρο 
την περιπέτεια ζωής ενός ερωτευμένου 
νεαρού ευγενή, αλλά και το χρονικό της 
ίδιας της πόλης των Ιωαννίνων από το 
1372 ως την τουρκική κατάκτηση του 
1430.

ΘΈΆΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το «Metropol 1938» από τη «Θεατρική Συ-
μπαιγνία» ετοιμάζεται για την τέταρτη και 
τελευταία παράστασή του στις 12 Νοεμβρί-
ου, στις 21:00, στη «Σκηνή 125» (εντός ΚΕ-

ΠΑΒΙ).
Το έργο είναι βασισμένο στη «Σκακιστική Νουβέλα» 
του Στέφαν Τσβάιχ και σκηνοθετεί η Γιολάντα Κα-
πέρδα, που έχει κάνει και τη δραματουργική επεξερ-
γασία. Τον μονόλογο ερμηνεύει ο Βασίλης Σιάφης. 
Επί σκηνής οι μουσικοί: Φένια Τσαρσιλή (πιάνο), 

Κωνσταντίνος Λεοντάρης (βιολί), Σοφία Πατσιούρα 
(ακορντεόν). 
Τιμή εισιτηρίου: 12€, 10€ προπώληση, 8€ (άνεργοι, 
φοιτητές, παιδιά και νέοι κάτω των 22 ετών, τρίτε-
κνοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ & άνω των 65 ετών). Διάρ-
κεια παράστασης: 80 λεπτά. 
Τηλέφωνα κρατήσεων: 26510 37676, 26513 12830 & 
6944503266. Προπώληση εισιτηρίων: Καφέ – μπαρ 
«Σκάλα», βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Θεατρική Συ-
μπαιγνία, viva.gr.

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Μetropol 1938»

Το θεατρικό έργο «Μια Γιορτή στου Νουριάν» 
του Volker Ludwig σε σκηνοθεσία Βασίλη 
Κουκαλάνι, ο οποίος έχει ασχοληθεί ξανά με 
αυτό το έργο, ανεβάζει η Παιδική Σκηνή του 

ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
Η Παιδική Σκηνή επιστρέφει μετά «από τρία χρόνια 
παύσης λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του 
Covid-19», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΠΕΘΙ.
Η πρεμιέρα θα γίνει την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, στις 
18:00 στο Καμπέρειο Θέατρο.
Σε σχετικό σημείωμα αναφέρεται: Το έργο «Μια Γιορτή 
στου Νουριάν» προσπαθεί να αναδείξει τις αρετές της 

ανεκτικότητας, της αλληλοκατανόησης και της αυθόρ-
μητης ταύτισης που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους πέραν 
των εγκλωβισμών που επιβάλλονται από την περιχα-
ράκωση σε εθνικότητες και κοινωνικές τάξεις.
Παίζουν: Γιώργος Ιωσηφίδης, Σπύρος Δασκαλάκης, 
Αλέξανδρος Μούστας, Ναταλία Πήδουλα, Ηρώ Χαλ-
κίδη, Χρήστος Χρήστου.
Τιμές εισιτηρίων (Για την πρεμιέρα): Γενική είσοδος 
10 ευρώ, μαθητές, φοιτητές, στρατευμένοι, πολύτε-
κνοι άνω των 65, ΑμεΑ και άνεργοι: 5 ευρώ.
Η παράσταση, όπως αναφέρεται, θα παίζεται καθη-
μερινά για τα σχολεία.
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ΡΊΤΣΑΡΝΤ ΝΤΡΕΙΦΟΥΣ

Ο εμβληματικός ηθοποιός και 
η αυτοκαταστροφική του πτώση 

Ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους έφτασε 
στην κορυφή, την καταξίωση, πολύ 
πριν συνειδητοποιήσει το ταλέντο 
του, πριν ωριμάσει στοιχειωδώς, 
καταλάβει ότι το Χόλιγουντ θέλει 
αντοχές, διάρκεια, σωστές επιλο-
γές, διαχείριση της διασημότητας. 
Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η συνερ-
γασία του με τις πρώτες εκπληκτι-
κές επιτυχίες του Σπίλμπεργκ, αλλά 
και το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου 
που κέρδισε για την ερμηνεία του 
στο φιλμ «Το Κορίτσι του Αποχαι-
ρετισμού» πριν ακόμη γίνει 30 
χρόνων, για να γίνει ο νεότερος 
ηθοποιός που το κατέκτησε. 
Σε συνδυασμό με τον εκρηκτικό 
του χαρακτήρα, που δεν σήκωνε 
πολλά πολλά και αρκετές φορές 
αντιμετώπιζε τους επαγγελματίες 
του χώρου και τους συναδέλφους 
του με περιφρόνηση, θα τον κα-
ταστήσουν γρήγορα στο Χόλιγουντ 
έναν από τους πιο δύσκολους 
ηθοποιούς. 
Όμως, δεν ήταν μόνο ο χαρακτή-
ρας του που χάλασε σε μεγάλο 
βαθμό τη σταδιοδρομία του. 
Υπήρξαν δυστυχώς και άλλα πολύ 
σκοτεινά σημεία στη ζωή του, 
που θα μπορούσαν να τον είχαν 
στείλει και στα θυμαράκια…
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Ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους, που έπια-
σε τα 75 (γεννήθηκε στις 29 Σε-
πτεμβρίου του 1947) είναι πλέον 
ένας βετεράνος στον χώρο του 

θεάματος, συμπληρώνοντας τουλάχιστον 
πέντε δεκαετίες στην υποκριτική, καθώς 
πρωτοεμφανίστηκε σε ηλικία 15 χρόνων 
στο τηλεοπτικό «In Mama's House», ενώ 
η φήμη του εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 
‘70, όταν οι συνομήλικοί του ηθοποιοί, 
που εξελίχθηκαν σε αστέρες της αμερι-
κανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, 
προσπαθούσαν να βρουν τον καλλιτεχνι-
κό τους βηματισμό. Η ιστορία του ενδια-
φέρουσα αλλά και διδακτική.
Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας 
Υόρκης, από γονείς Ρωσοεβραίους μετα-
νάστες. Ο πατέρας του ήταν μάλλον ένας 
αμφιλεγόμενος άνθρωπος, καθώς ήταν 
δικηγόρος, εστιάτορας και επιχειρηματί-
ας, που είχε σχέσεις με τις συμμορίες του 
Μπρούκλιν. Η μητέρα του ήταν ακτιβί-
στρια, με αγώνες για την ειρήνη, ενώ είχε 
μια μεγαλύτερη αδελφή, τη Λορίν, που εί-
ναι ηθοποιός, παραγωγός και σεναριογρά-
φος. Ο πατέρας του είχε μείνει ανάπηρος 
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και εγκατέλει-
ψε την οικογένεια όταν ο Ρίτσαρντ ήταν 
21 ετών, για να ξαναπαντρευτεί αρκετές 
φορές. Ο Ντρέιφους μεγάλωσε στο Κου-
ίνς της Νέας Υόρκης και όπως είχε πει 
ο ίδιος «μεγάλωσα νομίζοντας ότι ο Άλ-
φρεντ Ντρέιφους (ο Γάλλος αξιωματικός 
που η υπόθεσή του συγκλόνισε τη Γαλ-
λία) είναι από την οικογένειά μου».
Ο Ντρέιφους άρχισε από νεαρά ηλικία να 
ασχολείται με την υποκριτική στο Temple 
Emanuel of Beverly Hills Arts Center, 
υπό την καθοδήγηση του θεατρικού κα-
θηγητή Μπιλ Μίλερ, έκανε το ντεμπούτο 
του στα 15 του χρόνια στην τηλεόραση, 
ενώ στη διάρκεια του πολέμου του Βι-
ετνάμ δήλωσε αντιρρησίας συνείδησης, 
κάνοντας εναλλακτική υπηρεσία για δύο 
χρόνια, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. 
Μια περίοδο που έκανε κάποιες εμφανί-
σεις στην τηλεόραση.

ΣΤΑ ΣΑΓΌΝΙΑ ΤΗΣ ΈΠΙΤΥΧΙΑΣ

Έπειτα από κάποια ρολάκια στο θέατρο, 
πήρε τον πρώτο σημαντικό του ρόλο στην 
κωμωδία «Αμερικάνικα Συνθήματα» του 
Τζορτζ Λούκας, όπου θα λάμψει για πρώτη 
φορά. Αμέσως μετά ο Στίβεν Σπίλμπεργκ 
θα τον αρπάξει για να τον βάλει συμπρωτα-
γωνιστή δίπλα στον Ρόι Σάιντερ στην τερά-
στια επιτυχία του, στο εμβληματικό πλέον 
φιλμ τρόμου «Τα Σαγόνια του Καρχαρία». 
Μια ταινία που φρέσκαρε το Χόλιγουντ και 
έδωσε νέα ώθηση στο αμερικανικό σινεμά.
Θα ακολουθήσει το 1977, το αριστουργη-
ματικό φιλμ επιστημονικής φαντασίας 
«Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου», μία από 
τις καλύτερες ταινίες του Σπίλμπεργκ. 
Ο Ντρέιφους, υπό την καθοδήγηση του 

Σπίλμπεργκ, θα γίνει ο γοητευτικότερος 
αντισυμβατικός ήρωας της δεκαετίας 
του 70, όπου ζει με τα όνειρά του, θέλει 
να αλλάξει την τακτοποιημένη ζωή των 
προαστίων, να ρουφήξει τη ζωή. Η μονα-
δική του συναρπαστική ερμηνεία, γεμάτη 
θετική ενέργεια, δεν θα τιμηθεί με Όσκαρ, 
αλλά παραμένει ένα σύμβολο για τους 
λάτρεις της πρώτης περιόδου του Σπίλ-
μπεργκ και των άλλων μεγάλων σκηνο-
θετών της γενιάς του.

ΤΌ ΌΣΚΑΡ ΚΑΙ ΤΌ 1 ΔΙΣ. ΔΌΛΑΡΙΑ

Την ίδια χρονιά, το 1977, θα βγει στους 
κινηματογράφους η κομεντί «Το Κορίτσι 
του Αποχαιρετισμού», σε σκηνοθεσία του 

Χέρμπερτ Ρος και σενάριο του σημαντι-
κού θεατρικού συγγραφέα Νιλ Σάιμον, 
που θα του χάριζε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού 
Ρόλου. Ο Ντρέιφους θα πάρει το ευφυές 
στόρι του Σάιμον (Όσκαρ Σεναρίου) και θα 
το απογειώσει, με τον δικό του ξεχωριστό 
τρόπο, αναγκάζοντας τα μέλη της Ακαδη-
μίας να διορθώσουν το λάθος τους για τις 
«Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» και θα τον 
καταστήσουν τον νεότερο ηθοποιό που 
κέρδιζε το Όσκαρ -ένα ρεκόρ που θα έχα-
νε από τον Άντριαν Μπρόουντι 25 χρόνια 
αργότερα. Πέρα όμως από την καλλιτε-
χνική του επιτυχία, οι ταινίες του Ντρέ-
ιφους εκείνη την πρώτη του σημαντική 
πενταετία, θα έφταναν κοντά στο 1 δισ. 
δολάρια εισπράξεις!

Έτσι, φτάνοντας στην κορυφή ενώ έπιανε 
τα 30 και μη μπορώντας να διαχειριστεί τη 
διασημότητά του, άρχισε και το… σκάψι-
μο σε λόφους από κοκαΐνη. Ο εθισμός του 
έφτασε στα άκρα τέσσερα χρόνια αργότερα, 
όταν το 1982, τρέχοντας ιλιγγιωδώς με την 
πολυτελή του Mercedes-Benz 450 SL, έπε-
σε σε ένα στύλο και συνελήφθη για κατοχή 
ναρκωτικών ενώ σχεδόν είχε χάσει κάθε 
επαφή με την πραγματικότητα. Ευτυχώς, γι’ 
αυτόν, το παραλίγο μοιραίο αυτοκινητιστικό 
ατύχημα, θα τον ξυπνήσει από τον λήθαρ-
γο των ναρκωτικών. Πέταξε από πάνω του 
τις καταχρήσεις, αλλά και το κύρος που είχε 
αποκτήσει, μαζί με την ικανότητα να απο-
μνημονεύει τους διαλόγους των ρόλων του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Αντίστροφη μέτρηση
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 θα επιστρέψει αναγεννημένος με ορισμένες καλές ταινίες, αν και οι πληγές από την 
περιπέτεια των ναρκωτικών είναι εμφανείς. Η επιτυχία «Το Μούτρο του Μπέβερλι Χιλς», σε σκηνοθεσία Πολ Μαζέρ-

σκι, δίπλα στον Νικ Νόλτε, το διασκεδαστικό 
«Οι Καβγατζήδες» του Μπάρι Λέβινσον, με 
τον Ντάνι Ντε Βίτο, η απολαυστική κωμι-
κή αστυνομική περιπέτεια «Οι Κοριοί» του 
Τζον Μπάνταμ και το δραματικό θρίλερ «Σε 
Αντίστροφη Μέτρηση» του Μάρτιν Ριτ, δίπλα 
στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, θα τον ξαναφέ-
ρουν στο προσκήνιο. Το 1989 ο Σπίλμπεργκ 
θα τον ξαναθυμηθεί και θα τον καλέσει να 
πρωταγωνιστήσει στην καλόκαρδη περιπέ-
τεια φαντασίας «Για Πάντα», μια ταινία που 
είναι και η τελευταία της Όντρεϊ Χέμπορν, 
ενώ το 1991 θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον 
Μπίλ Μάρεϊ στην εξαιρετική κωμωδία του 
μετρ Φρανκ Οζ, «Επιτέλους, τι θα γίνει με τον 
Μπομπ;». Στα γυρίσματα της ταινίας ο Ντρέι-
φους με τη συμπεριφορά του έκανε πύραυλο 
τον Μάρεϊ, που δεν ήταν και από τα πιο ήσυχα 
παιδιά. Χρόνια μετά και οι δύο, παρότι θα 
συνεχίσουν να τρέφουν αντιπάθεια ο ένας 
για τον άλλο, θα συμφωνήσουν ότι η κόντρα 
τους, που έφτασε στα όρια της συμπλοκής, 
θα βοηθήσει στη χημεία του πρωταγωνιστι-
κού ζευγαριού, στην επιτυχία της ταινίας.
Θα πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ακόμη λιγό-
τερο ενδιαφέρουσες ταινίες, μέχρι να έρθει 
το δραματικό «Το Έπος του Κύριου Χόλαντ» 
(1995) σε σκηνοθεσία Στέφεν Χέρεκ, με το 
οποίο θα βρεθεί για ακόμη μία φορά ανάμε-
σα στους υποψήφιους για Όσκαρ.
Η συνέχεια, όμως, δεν θα είναι και πάλι μία 
πορεία προς την κορυφή, αλλά περισσότερο 
μία ήσυχη διαδρομή, με καλές και μέτριες 
στιγμές, δεύτερους ρόλους ή γκεστ κατά 
κύριο λόγο, που δεν προσφέρουν τίποτα στο 
βιογραφικό του. Άλλωστε τον μύθο του ο 

Ρίτσαρντ Ντρέιφους τον έφτιαξε, τον έφτασε στα ύψη, στα πρώτα πέντε χρόνια της καριέρας του, με ερμηνείες που 
σημάδεψαν μια εποχή άνθισης του Χόλιγουντ, που σήμερα μοιάζει πολύ μακρινή.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο 
είναι ο σύγχρονος μά-
στορας του αρτιστίκ 
τρόμου. Έστω και αν 

τελευταία οι αντιδράσεις σε ται-
νίες του είναι λίγο «εχμ…», ο άν-
θρωπος που έχει φτιάξει το «Στη 
ράχη του διαβόλου» και τον «Λα-
βύρινθο του Πάνα» (και τα δύο 
πρώτα Hellboy) δικαιούται να 
νέμεται μερίδιο δόξας.
Τώρα, επιστρέφει με μια παρα-
γωγή που είναι εν μέρει δική 
του, αλλά ουσιαστικά «απλά 
προεδρεύει» και μάλλον παρεμ-
βαίνει και στυλιστικά. Το Cabi-
net of Curiosities είναι από αυ-
τές τις σειρές που οι μάστορες 
διαλέγουν τις ιστορίες και τους 
καλφάδες και φωνάζουν και άλ-
λους μάστορες να συνεισφέρουν.
Και είναι πολύ καλή, ένα από τα 
διαλείμματα στη διαρκή μετρι-
ότητα των σειρών/ταινιών Net-
flix.
Η ανθολογία που έφτιαξε λοιπόν 
ο μπαρμπα Γκιγιέρμο, στηρίζεται 
σε δικά του κείμενα, σε κείμενα 
που έχει συνεισφέρει ή και σε 
έτοιμες ιστορίες που τις διασκευ-
άζουν πολύ γνωστοί σκηνοθέτες: 
ο χρόνια συνεργάτης του (και του 
Ταραντίνο) Γκιγιέρμο Ναβάρο, ο 
Βιτσέντσο Νατάλι του In the Tall 
Grass, η Καθρίν Χάρντγουϊκ του 
Red Riding Hood κ.α.
Επίσης, η οκταλογία στηρίζεται 
στη body horror φρίκη. Ετοιμα-
στείτε για πολύ αίμα και σπλά-
τερ, καθώς και για pulp τρόμο, 
με ιστορίες που πάντα το «ραβδί» 
του Γκ.Τ.Τ. τις μετατρέπει σε κάτι 
περισσότερο από «Ιστορίες από 
την Κρύπτη».
Ο δημιουργός εμφανίζεται πά-
ντα στην αρχή, μπροστά σε ένα 
σεκρετέρ από αυτά που έχουν 
χιλιάδες (εντάξει, μερικές) κρύ-
πτες και μυστικά συρτάρια και 
διαλέγει ένα αντικείμενο.
Και ο τρόμος ξεκινάει.

Το κουτάκι 
με τους τρόμους
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο ΠΙΤ ΙΙ, Πάκο Ινάσιο Τάιμπο ΙΙ για 
τις αρχές και τον λοιπό κόσμο, εί-
ναι ο κορυφαίος συγγραφέας «λα-
τινονουάρ» και όχι μόνο, αυτή τη 

στιγμή.
Παρότι την κορυφή την έπιασε με τον κύ-
κλο των «4 φίλων του Πάντσο Βίγια», ο 
πιο γνωστός ήρωάς του είναι ο μονόφθαλ-
μος, πικρόχολος ανεξάρτητος ντετέκτιβ, 
Έκτορ Μπελασκοαράν Σάυν.
Τώρα, ο Μπελασκοαράν και το επιτελείο 
του απέκτησαν πρόσωπα, στο Netflix.
To Belascoaran, PI είναι ουσιαστικά τρεις τη-
λεταινίες που μάλλον θα έχουν και συνέχεια, 
καθότι ξεκινάνε από την πολύ αρχή, από όταν 
οι ιστορίες δημοσιεύονταν ακόμα σε συνέχει-
ες, σε εφημερίδες και περιοδικά.
Καταρχάς, η σειρά είναι πολύ διασκεδα-
στική. Τόσο που καταντάει λίγο ενοχλητι-
κό, αν υπάρχει η πρώτη εμπειρία από τον 
χάρτινο Μπελασκοαράν που είναι περίπου 
27 τόνους πιο σκοτεινός από τον τηλεο-
πτικό.
Όμως, η παραγωγή είναι καλή αφενός και 
αφετέρου, ο Λουίς Χεράρδο Μέντες που 
υποδύεται τον ήρωα, θα μπορούσε όντως 
να είναι αυτός.
Τι είναι όμως ο ΕΜΣ; Καταρχάς, είναι ο Τά-
ιμπο ο ίδιος, σε ένα βαθμό. Ο ΠΙΤ ΙΙ (αμάν 
πια με τα αρκτικόλεξα) είναι ένας τύπος 
που έγραψε και γράφει για το λαό και 
όχι για την εξουσία. Είναι απέναντι στην 
εξουσία, τη διαφθορά, την ακροδεξιά και 
τους κατά καιρούς συνοδοιπόρους, συνει-
δητούς και μη. Δεν έχει μασήσει ποτέ τα 
λόγια του και το ίδιο αμάσητος είναι και ο 
Έκτορ, ίσως λίγο λιγότερο στην τηλεοπτι-
κή μεταφορά, από ό,τι στα βιβλία.
Γύρω του, εκτός από τους ισχυρούς 
εχθρούς, υπάρχουν και οι σύμμαχοι: 
υδραυλικοί, νυχτερινοί επιθεωρητές υπο-
νόμων, τα κορίτσια του δρόμου, οι γυναί-
κες της σεξεργασίας και η μυστηριώδης 
άσος του βολάν, με την αλογοουρά.
Οι τρεις τηλεταινίες που συνιστούν την 
πρώτη σεζόν (ελπίζοντας πάντα ότι θα 
ακολουθήσει και η δεύτερη), έχουν το 
χρώμα των ‘70s (ή έτσι νομίζουμε εμείς 
που ζούμε 50 χρόνια μετά), αλλά και την 
αισθητική του Μέξικο Σίτι, της πόλης που 
αγαπάνε να μισούν οι ήρωες του ΠΙΤ ΙΙ.
Δώστε μια ευκαιρία, με μεγάλη πιθανό-
τητα να μην το μετανιώσετε, όπως συχνά 
συμβαίνει με τα Netflix προϊόντα…

Ο ντετέκτιβ 
που αγαπούσε 

το προλεταριάτο
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

O Τυφλός καθρέφτης

Ο ΤΎΦΛΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
ΓΙΟΖΕΦ ΡΟΤ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ. ΔΕΠΑΣΤΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ

Γεννημένος το 1894 στην ανατολική Γαλικία της 
Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας (σήμερα ανήκει 
στην Ουκρανία), ο Γιόζεφ Ροτ έζησε έναν πολυτά-
ραχο και πολυταξιδεμένο βίο και πέθανε σε ηλικία 

45 ετών στο Παρίσι από προχωρημένο αλκοολισμό. Βυ-
θισμένος στη θαμπή και παραισθητική ατμόσφαιρα του 
αλκοόλ είναι και ο κεντρικός ήρωας του «Εμβατηρίου Ρα-
ντέτσκυ» (1932), του σημαντικότερου μυθιστορήματος του 
Ροτ, που μιλάει για τη φθορά, την παρακμή και τον θάνατο 
της Αυστροουγγαρίας λίγο προτού ξεσπάσει ο Α' Παγκό-
σμιος Πόλεμος. Ο αδρός ρεαλισμός και η οξεία ιστορική αί-
σθηση του Ροτ για το τέλος των εποχών και των καθιερω-
μένων πραγμάτων σφραγίζουν το «Εμβατήριο Ραντέσκυ», 
αλλά αφήνουν έντονο το ίχνος τους και στα δημοσιογραφι-
κά άρθρα τα οποία συγκεντρώνονται στον τόμο «Τα χρόνια 
των ξενοδοχείων. Περιπλανώμενος στην Ευρώπη ανάμε-
σα στους πολέμους». Τα άρθρα αυτά δημοσιεύτηκαν στον 
γερμανόφωνο Τύπο μεταξύ 1920 και 1930 και είναι βαθιά 
διαποτισμένα από το μεσοπολεμικό πνεύμα, παρακολου-
θώντας, όπως και το «Εμβατήριο Ραντέτσκυ», από τη μια 
πλευρά τη βαθμιαία υποχώρηση του παλαιού κόσμου και 
από την άλλη τη γέννηση και το ρίζωμα των καινούργιων 
φαινομένων, που ρίχνουν ήδη βαριά τη σκιά τους στον κα-
θημερινό περίγυρο.
Στον τόμο «Ο τυφλός καθρέφτης», που μόλις κυκλοφόρη-
σε από τις εκδόσεις Κριτική, σε υποδειγματική μετάφραση 
του Γιώργου Δεπάστα, φιλοξενούνται δύο κείμενα της νεα-
νικής περιόδου του Ροτ, δημοσιευμένα αμφότερα το 1925, 
όταν ο ίδιος είναι 31 ετών και έχει ξεκινήσει τη δημοσιο-
γραφική καριέρα που παρακολουθούμε στα «Χρόνια των 
ξενοδοχείων».
Στο πρώτο, στον «Τυφλό καθρέφτη», που δίνει και τον γε-
νικό τίτλο του βιβλίου, πρωταγωνιστεί η μικρή Φίνι, την 
οποία συναντάμε στη Βιέννη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Το πολεμικό κλίμα είναι ολοφάνερο αφού ο πατέρας του 
κοριτσιού έχει μόλις επιστρέψει από το μέτωπο κουφός, 
αλλά και σε μεγάλη διανοητική και συναισθηματική σύγ-
χυση. Καταφέρνει, παρόλα αυτά, ο μπαμπάς να αποκατα-
στήσει τον δεσμό με την κόρη του η οποία δεν μπορεί να 
υπομείνει τη μητέρα της, εισπράκτρια φόρων και αρκού-
ντως αυταρχική μαζί της. Η Φίνι είναι πάνω στο άνθισμα 
της ηλικίας και του κορμιού της και καθώς γίνεται γυναίκα 
ζει από τη μια μεριά με τους ερωτικούς πόθους που ξυ-
πνούν στο σώμα της και από την άλλη με την ανασφάλεια 
και τον πανικό τον οποίο της προκαλούν όλα τα αρσενι-
κά: από τους προϊσταμένους της στο δικηγορικό γραφείο 
όπου εργάζεται μέχρι έναν νεαρό βιολονίστα που τη γοη-
τεύει και ταυτοχρόνως την απελπίζει με τη σκληρότητα 

και την αδιαφορία του. Ο έρωτας θα έρθει για τη Φίνι στο 
πρόσωπο του Ράμπολντ, ενός περιπλανώμενου ρήτορα, 
για τον οποίο πιστεύει πως την εγκατέλειψε, θεωρώντας 
τον πλέον μεταφορικά και κυριολεκτικά νεκρό. Μέσα σε 
λίγες μόνο αράδες το κορίτσι τρέχει να πέσει στο ποτάμι. 
Κάθε νεανική προσδοκία, οποιαδήποτε κοριτσίστικη χαρά, 
κάθε απόβλεψη και κάθε απαντοχή πνίγονται στον πάτο 
του ποταμιού. Η Φίνι της οποίας το φυλλοκάρδι έτρεμε 
ακόμα και τις σκιές, η Φίνι που ανατρίχιαζε με τον ψίθυρο 
της σιωπής και τρελαινόταν με τις μεταξωτές κορδέλες, η 
Φίνι που αποζητούσε να απαλλαγεί από τους δεκάδες κα-
ταναγκασμούς του δικηγορικού γραφείου σβήνει μαζί με το 
τέλος του πολέμου και οι εικόνες της καθημερινής κίνη-
σης της Βιέννης σβήνουν με τη σειρά τους κοντά της. Ο 
Ροτ γράφει με έντονες ποιητικές αποχρώσεις και σαφώς 
μελαγχολική διάθεση.
Το δεύτερο κείμενο του τόμου επιγράφεται «Απρίλιος. Η 
ιστορία μιας αγάπης» και εξελίσσεται σε ανάλογο αν και 
λιγότερο δραματικό κλίμα, εμπεριέχοντας και πολλά στοι-
χεία κοινωνικής σάτιρας. Ο κεντρικός ήρωας και πρωτο-
πρόσωπος αφηγητής μένει για λίγο, προτού ταξιδέψει για 
την Αμερική, σε μια μικρή και άσημη πόλη, περιγελώντας 
τον στενόχωρο και στενόκαρδο κόσμο των ανθρώπων της 
- στραμμένοι στον μικρό εαυτό τους, με φιλοδοξίες που 
διόλου δεν λαμβάνουν υπόψη τους επαγγελματικούς και 
τους κοινωνικούς τους περιορισμούς, αρπαγμένοι, όπως ο 
διευθυντής του ταχυδρομείου ή ο βοηθός του σταθμάρχη, 
από τις σχεδόν γελοίες εξουσίες τους. Ο ήρωας ξεφεύγει 
από την πλήξη και την ανοησία, κάνοντας έρωτα με την 
ανύπαντρη Άννα, αλλά μένει ξαφνικά εκστατικός απέναντι 
στη θέα ενός κοριτσιού που κοιτάζει από ένα παράθυρο τον 
ουρανό. Ξανά ένα κορίτσι ταυτισμένο με την αθωότητα, με 
μια αιθέρια μορφή, που παύει από ένα σημείο και μετά να 
θυμίζει την πολύ χειροπιαστή και κάπως κουτή, κατά ομο-
λογία της, Φίνι. Τι κι αν αν είναι έτσι; Το κορίτσι που κοιτά-
ζει τον ουρανό δεν θα αποκτήσει ποτέ σάρκα και οστά για 
τον αφηγητή κι ο ίδιος θα φύγει εντέλει για την Αμερική 
αφού καμιά από τις προσδοκίες που έχει χτίσει δεν μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα. 
Παρά τη βαριά σκιά του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ροτ 
παραγράφει στα κείμενα του «Τυφλού καθρέφτη» την αγω-
νία του για το τέλος του παλαιού κόσμου και το άγχος του 
για τα φαινόμενα της καινούργιας εποχής. Είμαστε ακόμη 
μακριά από το «Εμβατήριο Ραντέσκυ», αλλά η γραφή του, 
υποβλητική, γεμάτη με τη θλίψη μιας νιότης η οποία έχει 
προλάβει ποικιλοτρόπως να δεινοπαθήσει, καθώς και με 
πλήθος ρομαντικά υπολείμματα, είναι ήδη έτοιμη να μας 
κερδίσει και να μας συγκινήσει.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Οι εθελοντές 
μιας άλλης γενιάς

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 2 Νοεμβρίου του 1969, οι Jefferson 
Ariplane κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλ-
μπουμ τους: Το Volunteers. Θα ήταν η 
τελευταία φορά που όλο το παρεάκι του 

Φρίσκο θα έπαιζε μαζί, καθώς λίγο αργότερα θα 
έδιωχναν τον Σπένσερ Ντράιντεν από τα ντραμς, 
με ομόφωνη απόφαση καθώς ο τύπος το ΄χε πα-
ρακάνει με το acid. Ακόμα πιο μετά, θα εγκατέ-
λειπε και ο Μάρτι Μπάλιν.
Μέχρι όμως να γίνουν όλα αυτά, η μπάντα θα 
έβγαζε το –ίσως- magnum opus της. Η μετά-
βαση σε έναν κάπως πιο σκληρό ήχο, οι στίχοι 
που ήταν πλέον ορατά αγκιτατόρικοι, η συνερ-
γασία των μισών Κρόσμπι, Στιλς και σία, ακόμα 
και ο αρχικός τίτλος: Volunteers of Amerika, 

ένα τρεντ της αμερικάνικης Αριστεράς τότε, με 
παραπομπή στον Κάφκα. Όλα συνέτειναν σε μια 
αποφασιστική αναμέτρηση της μπάντας με τα 
πάντα.
Οι JA δεν ήταν μόνο πολιτικοί όμως. Μπορού-
σαν πχ να διασκευάσουν το Good Shepherd με 
τον τρόπο του Καουκόνεν και επίσης, να συνερ-
γαστούν στο Wooden Ships με  τον τρόπο του 
Κάντνερ. Σε αυτό, ένα από τα πιο πολυπαιγμένα 
κομμάτια μιας γενιάς που αναχωρεί σιγά σιγά, ο 
Κρόσμπι είχε γράψει τη μουσική και ο Κάντνερ 
με τον Στιλς τους στίχους.
Ο δε Καουκόνεν, που πριν από λίγες μέρες, μαζί 
με τον Κάσαντι και τη γιαγιά Σλικ (στα 83 της 
πια) απέκτησαν το «Jefferson Airplane» άστρο 
στo walk of fame, στο Χόλυγουντ, αφήνει τα ίχνη 
του σε όλο σχεδόν το δίσκο, σολάροντας σχεδόν 
ακατάπαυστα.

Στο μεταξύ, τα credits του δίσκου είναι γεμάτα 
με γνωστούς και μη εξαιρετέους:  Ο Στιλς παίζει 
πλήκτρα, ο Κρόσμπι κάνει τα δικά του, ο Τζέ-
ρι φάκιν΄ Γκαρσία παίζει steel κιθάρα στο The 
Farm, συμμετέχουν επίσης οι Ace of Cups, μια 
από τις πρώτες girl ροκενρόλ μπάντες, καθώς 
επίσης και ο Νίκι Χόπκινς που παίζει σχεδόν 
όλα τα πλήκτρα του άλμπουμ. Ο Τύπος υπήρξε 
μια ιδιοφυΐα και ένας από τους πιο περιζήτητους 
session μουσικούς της εποχής. 
Ένα άλμπουμ θέλει όμως και ένα εξόδιο. Και 
αυτό που επέλεξαν οι Airplane ήταν σαν ένα 
σύντομο βιογραφικό τους: ξεκινούν από μια μο-
νόλεπτη διασκευή του Polyushka Polye, ενός 
σοβιετικού τραγουδιού του Λεβ Κνίπερ και κατα-
λήγουν στο Volunteers.
Εκεί που η Σλικ ακολουθεί τον Μπάλιν, τραγου-
δώντας «got to revolution»… 
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ΗΠΑ - ΕΝΔΊΑΜΕΣΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κι αν ο Μπάιντεν δεν είναι 
και πάλι υποψήφιος;

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν θα 
διαμορφώσουν μόνο την επόμενη διετία 
της προεδρίας του Μπάιντεν, αλλά θα 
καθορίσουν και ποιος θα είναι υποψήφι-

ος των Δημοκρατικών το 2024, εκτιμούν πολιτι-
κοί αναλυτές και σύμβουλοι.
Ενώ το κόμμα ενός προέδρου σε πρώτη θητεία, 
κατά παράδοση, υφίσταται απώλειες στο Κογκρέ-
σο στις ενδιάμεσες εκλογές, ο ίδιος ο 79χρονος 
Μπάιντεν αντιμετωπίζει επιπλέον δυσκολίες.

Ο Μπάιντεν και οι σύμβουλοί του έχουν επαναλά-
βει πολλές φορές, με τελευταία στις 2 Νοεμβρίου, 
την πρόθεσή του να είναι και πάλι υποψήφιος και 
έχουν ανακοινώσει ότι ήδη καταστρώνουν σχετι-
κά σχέδια. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επί-
σης αναμένουν ότι θα είναι υποψήφιος.
Αλλά αν οι Δημοκρατικοί υποστούν σοβαρές απώ-
λειες, αυτό θα θεωρηθεί μομφή κατά της προεδρί-
ας του Μπάιντεν και θα αυξήσει την πίεση στον 
πρόεδρο να δώσει τη σκυτάλη σε κάποιον άλλον, 

όπως υποστηρίζουν κάποιοι Δημοκρατικοί.
Ο Τόμας Άλαν Σβαρτς, ένας ιστορικός σε θέματα 
της αμερικανικής προεδρίας στο πανεπιστήμιο 
Vanderbilt, εκτιμά ότι έχει έρθει η ώρα για μια 
μετάβαση προς μια νεότερη γενιά: «Θεωρώ ότι οι 
ενδιάμεσες εκλογές θα είναι καθοριστικές σε αυτό 
το επίπεδο. Αν οι Δημοκρατικοί έχουν μεγάλες 
απώλειες, νομίζω ότι θα δούμε έντονες πιέσεις 
προς τον Μπάιντεν να μην είναι υποψήφιος το 
2024».
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Ποιος θα είναι λοιπόν υποψήφιος;

Λίντον Τζόνσον, 
ο πρώτος διδάξας

Ο ΜΠΑΙΝΤΕΝ δεν θα ήταν ο πρώτος αμερι-
κανός πρόεδρος που θα αποφάσιζε να μην 
είναι και πάλι υποψήφιος.
Ο Λίντον Τζόνσον, προκληθείς από άλλους 
Δημοκρατικούς που αντιτίθεντο στον Πόλεμο 
στο Βιετνάμ, αιφνιδίασε την χώρα ανακοινώ-
νοντας τον Μάρτιο του 1969--χρονιά διεξα-
γωγής προεδρικών εκλογών--ότι δεν θα είναι 
και πάλι υποψήφιος.
Και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι, αρχής 
γενομένης από τα χρόνια του 1860, εξέτισαν 
μόνο μια θητεία.
Ο Τζόνσον αποσύρθηκε ανακοινώνοντάς το 
σε ομιλία του με την οποία έκανε έκκληση 
για ειρήνη στο Νότιο Βιετνάμ και ζητούσε 
από το Κογκρέσο να λάβει μέτρα για τη μείω-
ση του ελλείμματος λέγοντας ότι δεν μπορεί 
να αφιερώσει χρόνο σε "προσωπικούς κομ-
ματικούς αγώνες" την ώρα που Αμερικανοί 
σκοτώνονται στο εξωτερικό.
Το χαοτικό συνέδριο και η προεκλογική 
εκστρατεία των Δημοκρατικών κατέληξαν με 
την ανάληψη της εξουσίας από τον Ρεπου-
μπλικανό Ρίτσαρντ Νίξον.
«Ηταν ένα χάος, κυρίως επειδή πραγμα-
τοποιήθηκαν τόσο αργοπορημένα», εξηγεί 
ο Τζέρεμι Σούρι, καθηγητής του τμήματος 
Ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Τέξας.
Οι Ρεπουμπλικανοί στα τέλη του 1800 
ωστόσο βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο σε μια 
περίοδο εθνικής διχόνοιας και εκτεταμένης 
οργής μετά τον Εμφύλιο για πολλές συνα-
πτές θητείες παρουσιάζοντας νέους υποψή-
φιους ξανά και ξανά.
«Εκτιμώ ότι το Δημοκρατικό Κόμμα και ο 
Λευκός Οίκος δεν πρέπει να θεωρούν ότι 
οφείλει να είναι ο ίδιος προεδρικός υπο-
ψήφιος ξανά για να κερδίσει στις εκλογές», 
καταλήγει ο Σούρι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις είναι επί του 

παρόντος η κυριότερη εναλλακτική υπο-
ψήφια των Δημοκρατικών, λένε αξιωμα-
τούχοι του κόμματος στο Reuters, με τις 

περισσότερες δημοσκοπήσεις να την εμφανίζουν 
δεύτερη μετά τον Μπάιντεν και πολύ πιο μπροστά 
από τα περισσότερα άλλα ονόματα πιθανών υποψη-
φίων.
Η Μισέλ Ομπάμα, ένα πρόσωπο που προτιμούν οι 
ψηφοφόροι, δεν έχει εκδηλώσει καμία πρόθεση να 
είναι υποψήφια και οι πρώην αντιπρόεδροι, που δι-
εκδικούν το προεδρικό χρίσμα, κατά παράδοση το 
παίρνουν.
Όμως το ποσοστό αποδοχής της Χάρις, που κάποτε 
ήταν πολύ πιο πάνω από το 50%, πλέον κυμαίνεται 
στο 40% ή χαμηλότερα στις περισσότερες δημοσκο-
πήσεις.
Ωστόσο, οι κακές επιδόσεις της στην προεδρική 
κούρσα του 2020 και η έλλειψη αξιοσημείωτων επι-
τυχιών από το αξίωμα αυτό προκαλούν αμφιβολίες 
για το αν θα μπορούσε να νικήσει έναν Ρεπουμπλι-
κανό υποψήφιο.
Τρεις κυβερνήτες από βαθιά μπλε πολιτείες (το χρώ-

μα του Δημοκρατικού Κόμματος) -ο Γκάβιν Νιούσομ 
της Καλιφόρνια, ο Τζ.Μπ. Πρίτσκερ του Ιλινόι και ο 
Φιλ Μέρφι του Νιού Τζέρσι- έχουν ήδη επικοινωνή-
σει με πιθανούς δωρητές και πρόσωπα για να στε-
λεχώσουν το επιτελείο τους στην περίπτωση που ο 
Μπάιντεν δεν θα είναι υποψήφιος, σύμφωνα με δύο 
πηγές που γνωρίζουν αυτές τις προσπάθειες.
Κανένας από τους τρεις δεν θα ήταν υποψήφιος 
απέναντι στον Μπάιντεν στις προκριματικές και θα 
αποδέχονταν ως υποψήφια την Χάρις, λένε οι πη-
γές.
Ένας υψηλόβαθμος Δημοκρατικός υποστηρίζει ότι 
ο Νιούσομ «έχει ενημερώσει τον κόσμο πως δεν θα 
είναι υποψήφιος απέναντι στον Μπάιντεν» ή στην 
Χάρις.
Αλλά ο ίδιος λέει για τον Νιούσομ ότι μπορεί να αλ-
λάξει γνώμη σε ό,τι αφορά την αντιπρόεδρο.
Ταυτόχρονα, πολλοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών 
που απέτυχαν το 2020, πιθανόν να εμφανιστούν αυτή 
τη φορά, ένα ενδεχόμενο ωστόσο τόσο ανησυχητικό 
για τους Δημοκρατικούς ώστε να έχει παρουσιαστεί 
ως σενάριο ταινίας θρίλερ στο κωμικό τηλεοπτικό 
σόου Saturday Night Live τον περασμένο μήνα.
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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

ISSN: 2944-9391

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be

	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5
	_GoBack

