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Ξεκινούν τα δωρεάν 
δρομολόγια στο κέντρο 
των Ιωαννίνων
ΞΕΚΙΝΟΥΝ από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, 
τα δύο δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ που θα μετα-
φέρουν δωρεάν επιβάτες από και προς το κέντρο της 
πόλης των Ιωαννίνων, μια συμφωνία μεταξύ Δήμου 
Ιωαννιτών και Αστικού ΚΤΕΛ. 
https://typos-i.gr/article/3ekinoyn-ta-dwrean-
dromologia-sto-kentro-twn-iwanninwn

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Θλίψη για την απώλεια 
του γιατρού Φ. Πρίφτη
TΗ ΘΛΙΨΗ τους για τον θάνατο του γιατρού Φίλιππου 
Πρίφτη εκφράζουν η διοίκηση και το προσωπικό του 
Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/8lipsh-gia-thn-apwleia-
toy-giatroy-f-prifth

Παρκάρισμα «εν Θεώ» 
στην πλατεία Πάργης 
ΜΠΡΟΣΤΑ ακριβώς στην εκκλησία, στην πλατεία 
Πάργης, η (νέα) παρκίδα έχει πλέον… αλυσίδα με 
λουκέτο.
https://typos-i.gr/article/parkarisma-en-8ew

Η Ραψίστα 
που έγινε Πεδινή
AΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ του ελληνικού κράτους το 1830, 
δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνθεση του νέου 
τοπωνυμικού χάρτη. Ξένα τοπωνύμια, που θύμιζαν 
κυρίως τα χρόνια της οθωμανοκρατίας, απαλείφθη-
καν. Ό,τι ήταν «ξένο» ή «κακόηχο» απομακρύνθηκε.
https://typos-i.gr/article/h-rapsista-poy-egine-
pedinh
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

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

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

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

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

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

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

https://www.patreon.com/TyposI

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

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

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

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


4|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η Βίτσα είναι ένα από 
τα πιο γνωστά χωριά 
του Ζαγορίου. Βρί-
σκεται σε υψόμετρο 

955 μέτρων και στην απογραφή 
του 2011 είχε 102 κατοίκους.
Είναι επίσης ένα από τα πιο 
παλιά χωριά της περιοχής και 
βρίσκεται στο Κεντρικό Ζαγόρι.
Η δε ονομασία του χωριού ανα-
ζητείται πρώτα το 1361, όπου 
σε ένα ιδιοκτησιακό έγγραφο 
του Ιωάννη Τζάφα Ουρσίνου, 
αναφέρεται ως «Βεζήτσα» ή και 
«Βεζήτζα». Κυρίως, απαντάται 
σε θρησκευτικούς κώδικες του 
16ου και του 17ου αιώνα, σε εκ-
κλησιαστικά κείμενα, αλλά και 
κειμήλια.  
Αργότερα, συναντάται ως Βε-
ζίτσα, Βεΐτσα. Ο Οικονόμου 
(2002) παραπέμπει και σε παρό-
μοια τοπωνυμία όπως η Βυζί-
τσα στο Πήλιο.

Από πού προέρχεται όμως η 
ονομασία; Ο Οικονόμου υποστη-
ρίζει ότι το τοπωνύμιο σχετίζε-
ται με το σλαβικό begδ που ση-
μαίνει «φυγή». Παραθέτει δε και 
μια σταδιακή απλοποίηση της 
ονομασίας στη σημερινή: Βίτσα. 
Ο Δημήτριος Σάρρος, ένας από 
τους πιο επιφανείς εκπαιδευτι-
κούς (και τέκτονες) με καταγω-
γή από τη Βίτσα, υποστηρίζει 
την εκδοχή της ονομασίας της 
περιοχής από κάποιο πρόσωπο 
και επίσης, παραλληλίζει την 
ονομασία με τις «Βεζίτσαις» στο 
Καλέντζι.
Η ισχυρή εκδοχή του ονόματος 
από «Βεζή τινος» ενισχύεται 
από την κτητορική επιγραφή 
στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας, η 
οποία χρονολογείται από το 
1619: «Ανηγέρθη εκ βάθρον… 
δια συνδρομής, δαπάνης κόπον 
ται και εξοδον δε όλονον γεγο-
νεν χόρας Βεζή».
Ο Στέφανος Μπέττης κλίνει 

προς τη σλαβική προέλευση 
της ονομασίας.
Συχνότατα, η περιοχή αναγρά-
φεται σε διάφορα έγγραφα, κει-
μήλια κ.λπ. ως «χόρα Βεζήτζα» 
και «χώρα Βεζήτσα».
Σημειώνεται ότι η Βίτσα δεν 
άλλαξε ποτέ όνομα, καθώς δεν 
συμπεριλήφθηκε σε καμία από 
τις μαζικές μετονομασίες οικι-
σμών που έγιναν στην Ελλάδα 
(1926, 1953, 1961 κ.ο.κ.).

ΠΗΓΈΣ:

Οικονόμου, Κ. Τα οικωνύμια 
του νομού Ιωαννίνων-
Γλωσσολογική εξέταση. 2002
Νικολαΐδης, Ι. Ιστορική 
μονογραφία περί της εν Ηπείρω 
χώρας Βεζήτσης. 1939
Σάρρος, Δημήτριος Μ. Παρατη-
ρήσεις εις το Ηπειρωτικόν γλωσ-
σάριον του Π. Αραβαντινού. Ελ-
ληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
Κωνσταντινουπόλεως. 1921

Η «χώρα Βεζήτσα» 
στο Ζαγόρι

Η ισχυρή 
εκδοχή του 
ονόματος 
από «Βεζή 
τινος» ενι-
σχύεται από 
την κτητορι-
κή επιγραφή 
στον Άγιο 
Νικόλαο 
Βίτσας, η 
οποία χρονο-
λογείται από 
το 1619

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η προσπάθεια απεξάρτησης από 
το φυσικό αέριο (το οποίο είναι 
ορυκτό καύσιμο) και ο επίμονος 
φόβος της ενεργειακής φτώχιας 

έχουν οδηγήσει την Ευρώπη σε μια πολύ 
δύσκολη θέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προσπαθεί να βρει διεξόδους, προκαλώ-
ντας και τριγμούς στο εσωτερικό της.
Και η πιο βασική της διέξοδος είναι η 
στροφή στα ορυκτά καύσιμα – με τη δημι-
ουργία υποδομών και την ακόμα μεγαλύ-
τερη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού 
αερίου LNG -το οποίο κάθε άλλο παρά 
φτηνό είναι- και η ενεργοποίηση εκ νέου 
μονάδων παραγωγής θερμοηλεκτρικής 
ενέργειας που επρόκειτο να κλείσουν.
Την ίδια ώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης της 
Ε.Ε. (αλλά και το νέο ΕΣΠΑ) χρηματοδο-
τεί δράσεις και έργα που στοχεύουν στην 
πραγμάτωση του στόχου μιας κλιματικής 
ουδέτερης Ε.Ε. μέχρι το 2050 - υπενθυμί-
ζεται ότι η πόλη των Ιωαννίνων έχει εντα-
χθεί στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις 
μέχρι το 2030» που θα λειτουργήσουν ως 
πρότυπο για τις υπόλοιπες πόλεις. Μιας 
Ε.Ε. δηλαδή που θέλει να «εξαφανίσει» το 
αποτύπωμα του άνθρακα, μιας Ε.Ε. που 
δεν θα χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα...
Εκ των πραγμάτων, η «Πράσινη Μετά-
βαση» φαίνεται να εγκλωβίζεται, αν και 
η Ε.Ε. έχει αυξήσει την παραγωγή από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η 
στροφή προς τα ορυκτά καύσιμα, με τα 
δις ευρώ που επενδύονται, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί πάντως σε κάποια περίπτωση 
μια προσωρινή λύση.
Στην Ελλάδα, τώρα, το τοπίο των ΑΠΕ 
παραμένει άναρχο, ελλείψει του Ειδικού 
Χωροταξικού Σχεδίου που όλο εκπονείται 
και ποτέ δεν τελειώνει. Απαιτείται ένα 
πραγματικό Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο που 
θα θέτει κανόνες και όρους και που θα δη-
μιουργεί ένα διασυνδεδεμένο «παζλ» ενερ-
γειακών πηγών. Όσο αυτό αργεί, τόσο προ-
κύπτουν μεγάλα αιολικά ή φωτοβολταϊκά 
πάρκα σε αμφισβητούμενες τοποθεσίες.
Μέσα σε αυτό το ελλειμματικό πλαίσιο 
και μετά την εκστρατεία «επιστροφή στον 
λιγνίτη», τα ορυκτά καύσιμα άρχισαν να 
βρίσκονται πιο ψηλά στην ατζέντα της 
κυβέρνησης. Παράλληλα όλο και πληθαί-
νουν οι φωνές που λένε ότι «η αξιοποίηση 
του ορυκτού πλούτου» είναι μονόδρομος. 
Μια τέτοια φωνή είναι ο πρώην υπουργός 
Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης που ήταν ο 
πρωτεργάτης της ενεργοποίησης της δι-
αδικασίας για την έρευνα και την εξόρυ-
ξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, την 
περίοδο 2011-2014. Ο κ. Μανιάτης, και με 
ομιλία του στα Γιάννενα (ως προσκεκλη-
μένος του Ομίλου Κοινωνικού και Πολι-
τικού Προβληματισμού), υποστήριξε ότι 
ενδιάμεσα χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

https://typos-i.gr/article/enas-polypragmwn-filologos-apo-th-bitsa
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Η ΗΠΈΙΡΟΣ

Και η Ήπειρος δεν μένει εκτός της ατζέ-
ντας αυτής. Κυρίως ως ένας τόπος «αξι-
οποίησης» του ορυκτού πλούτου. Το 
«οικόπεδο των Ιωαννίνων», μετά από 
ένα τριετές «πάγωμα», επέστρεψε στο 
προσκήνιο την περασμένη άνοιξη. Η κυ-
βερνητική στήριξη (και) στο «οικόπεδο 
των Ιωαννίνων», το οποίο διαχειρίζεται 
η εταιρία Energean, όσο περνάει ο καιρός 
γίνεται και πιο σαφής. 
Μόλις πριν από δύο ημέρες, ο υπουργός 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, εκτίμησε ότι 
«το κοίτασμα φυσικού αερίου» των Ιω-
αννίνων «θα μπορούσε να καλύψει την 
κατανάλωση της Ελλάδος για 10 έτη». 
Συμπλήρωσε ωστόσο: «Εφόσον επαλη-
θευτεί από τα πραγματικά δεδομένα», 
και έκανε τις απαραίτητες αναγωγές σε 
δις ευρώ: «Όταν μιλάμε για πιθανότατα 
κοιτάσματος 50 δισεκ. κυβικά μέτρα στα 

Γιάννενα αντιστοιχούν σε 500 εκατ. μεγα-
βατώρες φυσικού αερίου, αν η μεγαβατώ-
ρα κάνει σήμερα 100 ευρώ μιλάμε για 5 
δισ. ευρώ συνολικής αξίας, αν είναι δε-
καπλάσιο το κοίτασμα μιλάμε για 50 δισ. 
ευρώ με σημερινές τιμές».
Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση έχει προ-
γραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2023.
Όπως φαίνεται (ή μήπως όχι;), «η ίδια η 
ζωή μάς δείχνει τι θα γίνει», για να δα-
νειστούμε μια φράση του υφυπουργού 
Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά η οποία 
ειπώθηκε τον Ιούνιο του 2021, στο Μικρό 
Πάπιγκο Ζαγορίου. Τότε που ο κ. Αμυράς 
υποστήριξε ότι «οι υδρογονάνθρακες εί-
ναι μια ξεπερασμένη μορφή ενέργειας».
Βέβαια, όπως και τότε έτσι και τώρα, η 
απάντηση σε ό,τι γίνεται, δεν μπορεί να 
είναι «τι μας δείχνει η ίδια η ζωή». Προ-
φανώς, οι συγκυρίες και τα γεγονότα 
έχουν τη σημασία τους. Εντέλει όμως τα 
πάντα είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών.

Και μιλώντας για πολιτικές επιλογές, ο 
περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχρι-
μάνης ήταν και παραμένει υπέρμαχος 
της εξόρυξης υδρογονανθράκων στην 
περιοχή. Οι αντιδράσεις πολιτών και φο-
ρέων τον έκαναν λίγο πιο προσεκτικό στις 
δηλώσεις του. Με το «ξαναζέσταμα» της 
όλης  υπόθεσης, την άνοιξη του 2022, ο 
περιφερειάρχης κατέθεσε την ευχή του 
«να βρούμε το επιθυμητό στο μέρος που 
θα γίνουν οι τελικές έρευνες».
Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, ο κ. Καχριμάνης, 
ερωτώμενος από την αντιπολίτευση για 
τις εξελίξεις γύρω από το θέμα, απέφυγε 
να συζητήσει το θέμα, λέγοντας απλώς 
ότι το μόνο που ξέρει, είναι πως η ερευ-
νητική γεώτρηση θα γίνει «κάπου στα 
Κουρεντοχώρια…».
Στην ίδια συνεδρίαση, το Περιφερειακό 
Συμβούλιο είπε ναι στη Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων για την τράν-

ζιτ διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου 
EastMed, ενός φιλόδοξου πρότζεκτ που 
επίσης «ξαναζεστάθηκε» τον τελευταίο 
χρόνο. Ο αγωγός αυτός θα μεταφέρει αέ-
ριο από το Ισραήλ και την Κύπρο στην 
Ιταλία και από κει στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου 
κατέθεσε το διαχρονικό αίτημά του –κάθε 
φορές που κάποιος αγωγός σχεδιάζεται- 
να υπάρξει τροφοδοσία με φυσικό αέριο 
της περιοχής. Και η απάντηση; Εφόσον 
κάποια εταιρία εμπορίας ενδιαφερθεί, 
εφόσον η πολιτεία φτιάξει τα απαραίτη-
τα δίκτυα διασύνδεσης, εφόσον υπάρξει 
η ανάλογη ζήτηση βάσει των κανόνων 
αγοράς...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΈΡΙΟ...  
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Προς το παρόν, η Ήπειρος θα αρκεστεί 
στο φυσικό αέριο που θα πάρουν οι τέσσε-
ρις μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό της Δημόσιας Επιχείρησης 
Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ).
Το έργο για την πόλη Ιωαννίνων προβλέ-
πει τη δημιουργία ενός δικτύου φυσικού 
αερίου μικρής κλίμακας, που θα τροφο-
δοτείται από δύο σταθμούς υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (LNG). Το δίκτυο 
αφορά την κατασκευή 119 χιλιομέτρων 
δικτύου χαμηλής πίεσης στον αστικό ιστό 
της πόλης των Ιωαννίνων και 10 χιλιομέ-
τρων δικτύου μέσης πίεσης για τη μετα-
φορά του φυσικού αερίου από την ΒΙΠΕ 
Ιωαννίνων όπου θα εγκατασταθούν οι 
μονάδες LNG.
Η ΔΕΔΑ εκτιμά ότι μέχρι το 2026, θα πραγ-
ματοποιηθούν τουλάχιστον 2.650 συνδέ-
σεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών 
(οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών). Το 
έργο κατασκευής του δικτύου στα Ιωάν-
νινα έχει προϋπολογισμό 14,8 εκατ. ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από 
τη ΔΕΔΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ποσό επιχορήγησης 9,7 
εκατ. ευρώ).
Η ΔΕΔΑ έχει υπογράψει ήδη τη σύμβαση 
με την ανάδοχο εταιρία, την Edil Hellas, 
με κόστος 14,3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια 41 μήνες.
Οι διαγωνισμοί για την Άρτα, την Πρέβεζα 
και την Ηγουμενίτσα επαναπροκηρύχθη-
καν ξεχωριστά για την κάθε πόλη. Ο προ-
ηγούμενος διαγωνισμός ήταν ενιαίος και 
για τις τρεις πόλεις και κατέληξε άγονος. 

Στη δίνη της ενέργειας 
και του ορυκτού πλούτου

Σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων η περιοχή έκτασης 4,187km2 έχει ερευνηθεί σε μικρό βαθ-
μό (λιγότερα από 1500km 2D γεωφυσικών γραμμών ενώ έχει πραγματοποιηθεί μόνο μία γεώτρηση τα τελευταία 25 χρόνια)
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ΣΙΝΈΜΆ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Λεβιάθαν»
ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ του Αντρέι Ζβιάγκι-
ντσεφ «Λεβιάθαν» (2014) προβάλλει 
το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» 
στις 14 Νοεμβρίου, στις 20:15, στον 
χώρο του, στην οδό Κουντουριώτη 31 
(οικονομική προσφορά 2 ευρώ).

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Γεννημένοι Δολοφόνοι» 
TO ΑΦΙΕΡΩΜΑ με τίτλο «Όσοι από 
Έρωτα Εκπέσανε» συνεχίζει η Κινημα-
τογραφική Ομάδα του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, με την προβολή της καθη-
λωτικής ταινίας του Όλιβερ Στόουν 
«Γεννημένοι Δολοφόνοι» (1994) την 
Τρίτη 15 Νοεμβρίου, στις 21:00, στον 
πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», 
με ελεύθερη είσοδο.
Στην ταινία, ο Γούντι Χάρελσον και 
η Τζούλιετ Λιούις υποδύονται τους 
καταζητούμενους κατά συρροή δολο-
φόνους Μίκι και Μάλορι, δυο παιδιά 
με ψυχικές διαταραχές. Οι Ρόμπερτ 
Ντάουνι Τζ., Τόμυ Λη Τζόουνς, Τομ 
Σάιζμορ και Ρόντνεϊ Ντέιντζερφιλντ 
πλαισιώνουν το πρωταγωνιστικό 
δίδυμο.

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Βιβλιοπαρουσίαση: «Έλληνες στρατιώτες 
και Μικρασιατική Εκστρατεία»

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Τα τραγούδια των αγώνων» 
με την Μπέττυ Χαρλαύτη
ΣΥΝΑΥΛΙΑ για την επέτειο της εξέγερσης του Πο-
λυτεχνείου με τίτλο «Τα τραγούδια των αγώνων» 
διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιω-
αννιτών την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, στις 20:30, στην 
αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Τα τραγούδια θα ερμηνεύσει η Μπέττυ Χαρλαύτη.
Θα συμμετάσχουν: Γεωργία Αναστάση, πιάνο, Ελευ-
θέριος Καραγιάννης, κλαρινέτο, σαξόφωνο, ενορχή-
στρωση, Γιάννης Μάνος, κιθάρα, Απόστολος Παπα-
πέτρος, κοντραμπάσο, Τάκης Χελιώτης, κρουστά.
Θα ακουστούν τραγούδια σε μουσική Μίκη Θεοδω-
ράκη, Μάνου Λοΐζου, Γιάννη Μαρκόπουλου, Θάνου 
Μικρούτσικου και σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου, 
Ανδρέα Κάλβου, Κώστα Βίρβου κ.ά.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΑΠΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έκθεση ζωγραφικής του Nicola Damiani
ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής 
του Nicola Damiani δι-
οργανώνει το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών από τις 14 
έως τις 30 Νοεμβρίου, 
στον εκθεσιακό χώρο 
του πολιτιστικού πολυ-
χώρου «Δημ. Χατζής».
Τα εγκαίνια θα γίνουν 
τη Δευτέρα 14 Νοεμ-
βρίου, στις 19:00.
Η έκθεση θα λειτουρ-
γεί καθημερινά 11:00-
13:00 και 18:00-21:00.

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ τόμο: «Έλληνες στρατιώτες και Μικρασιατική Εκ-
στρατεία. Πτυχές μιας οδυνηρής εμπειρίας», που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις «Εστία», παρουσιάζουν το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών και ο Όμιλος Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού 
Ιωαννίνων τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημ. Χατζής».
Οι ομιλητές θα είναι: Νίκος Αναστασόπουλος, επίκουρος καθηγητής 
Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, και Δημήτρης Καμούζης, ιστορικός στο Κέντρο Μικρα-
σιατικών Σπουδών, συνεπιμελητής και επιστημονικός υπεύθυνος 
του βιβλίου. Τον συντονισμό θα έχει ο Φώτης Βασιλείου, επίκουρος 
καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.ΒΙ
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ΘΈΆΤΡΟ

20-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Το μυστικό της Φροσύνης»
TΗ ΘΈΑΤΡΙΚΗ παράσταση «Το μυστικό της Φροσύνης» του Βασίλη 
Κονταξή ανεβάζει η Καλλιτεχνική Σκηνή Ηπείρου «Σύνθεση» μέσα 
στον Νοέμβριο, στο Σουφαρί Σεράι, στο Κάστρο των Ιωαννίνων.
Η παράσταση, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ειρήνης 
Παππά, θα ανέβει 20, 21, 22 και 23 Νοεμβρίου και 27, 28, 29 και 30 
Νοεμβρίου, στις 21:00. Εκτός από τη συγγραφή του έργου, ο Βασί-
λης Κονταξής έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέ-
λεια. Παίζουν η Έφη Ντάγκα (Φροσύνη) και ο Γιάννης Χουλιάρας 
(Μουχτάρ). Σκηνικά και κοστούμια ο Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, 
φωτισμούς ο Νίκος Γούλας και βοηθός σκηνοθέτη η Μυρτώ Τόλη. 
Το πρόγραμμα και την αφίσα φιλοτέχνησε η Ντίνα Πλατσατούρα της 
Superfly. Απόδοση στα τουρκικά: Murat Issi.
Στη διοργάνωση της παράστασης συμμετέχουν τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου και το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών.
Γενική είσοδος: 10€. Τηλ. κρατήσεων: 6989696453.

14-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα»
ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ έργο του Λόρκα «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα» παρουσιάζει το σωματείο «Οι 
Αθεράπευτοι» στις 14, 16, 19, 20 και 21 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο θέατρο της Στοάς Ορφέα. 
Σκηνοθετεί ο Δημήτρης Παππάς. Παίζουν: Μαρία Μπέλλου, Αγγελική Κουτσοθανάση, Βάσω 
Παναγή, Ελένη Μαύρου, Φανή Κοτίνη, Σοφία Στεφανοπούλου, Βαρβάρα Βαράκα, Παρασκευή Ρο-
ντογιάννη, Εύη Τσαβουρέλου, Πέγκυ Σούλη, Ειρήνη Βουρλιώτη, Κατερίνα Τριανταφυλλίδη, Θώμη 
Ράντου, Νίκη Παπανικολάου, Χαρά Τσορδιά, Λίνα Μίγκα. Είσοδος 10 ευρώ και 8 ευρώ το μειωμέ-
νο. Προπώληση στο viva.gr. Τηλέφωνα: 6981981067 ή 6981981058.

18-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Το ανοιχτήρι»

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Μαύρη Σαύρα»
ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ θεατρική παράσταση «Μαύρη 
Σαύρα» της Χ. Μέγα ανεβάζει κάθε Κυριακή, στις 
11:30, η «Θεατρική Συμπαιγνία» στη «Σκηνή 125» 
(στο ΚΕΠΑΒΙ). 
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιολάντα Καπέρδα. 
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Κίκα Ζαχαριά-
δου, Γιολάντα Καπέρδα, Γιάννης Κοντός, Βασίλης 
Σιάφης. 
Το θεατρικό έργο «Μαύρη Σαύρα» γράφτηκε ειδικά 
για την παιδική σκηνή της Θεατρικής Συμπαιγνί-
ας από τη γιαννιώτισσα μουσικό, συγγραφέα και 
εκπαιδευτικό Χ. Μέγα και παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στη σκηνή. 
Η βασική θεματική του έργου είναι το περιβάλλον 
και η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο άνθρω-
πος στον πλανήτη, και αποσκοπεί στην ευαισθητο-
ποίηση και την αφύπνιση των μικρών θεατών μέσα 
από εικόνες φαντασίας και πολύ χιούμορ!
Τιμή εισιτηρίου: 10€, 8€ προπώληση, 8€ (άνερ-
γοι, φοιτητές, παιδιά κάτω των 12 ετών, ΑμεΑ 
& άνω των 65 ετών). Διάρκεια παράστασης: 75 
λεπτά. Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 12830 & 
6944503266. 
Προπώληση εισιτηρίων: Καφέ – μπαρ «Σκάλα», 
βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία.

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

«Λυκουργο-μπερδέματα» 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Λυκουργο-μπερδέματα» πα-
ρουσιάζει η ομάδα κουκλοθεάτρου «Αντράλα» στο 
Θέατρο «Κύκλος» (Αραβαντινού 14) κάθε Κυριακή 
του Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.
Η υπόθεση του έργου: Ο Λυκούργος είναι ένας 
καλοκάγαθος λύκος, αλλά πολύ γκαφατζής! Στο πα-
ραμύθι που κατοικεί, έχει προκαλέσει, άθελά του, 
μεγάλες ζημιές! Όλα ξεκινούν, όταν τον διώχνουν 
από το Λυκοχωριό, και βρίσκεται μόνος στη βιβλιο-
θήκη, να περιπλανιέται από παραμύθι σε παραμύθι. 
Τι τον περιμένει άραγε στην πελώρια βιβλιοθήκη; 
Θα καταφέρει να βρει κάπου να μείνει;
Πρόκειται για μια διαδραστική παράσταση κουκλο-
θεάτρου.
Η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας Βασιλείου και 
σε πρωτότυπη μουσική της Ματούλας Ζαμάνη. Παί-
ζουν: Σωκράτης Παππάς, Γιάννης Παπαγεωργίου.
Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα. Απευθύνεται σε 
ηλικίες από 3 ετών και άνω.
Εισιτήριο: 7 ευρώ. Στα 3 εισιτήρια προνομιακή 
τιμή 18 ευρώ. Στα 4 εισιτήρια προνομιακή τιμή 25 
ευρώ. Τηλ. κρατήσεων 6974291513.

ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΟΥ VICTOR Lannoux «Το ανοιχτήρι» 
ανεβάζει το Θέατρο Κύκλος (Αραβαντινού 14) κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:15.
Την παράσταση σκηνοθετεί η Μίνα Παππά. Παί-
ζουν ο Πέτρος Χριστακόπουλος και ο Γιάννης Πα-
παγεωργίου.
Η υπόθεση: Μια απροσδιόριστη καταστροφή του 

σύμπαντος έχει εγκλωβίσει δύο άντρες σ' ένα κα-
ταφύγιο, χαμένο στο χώρο και το χρόνο. Δύο άν-
θρωποι διαφορετικοί, απομεινάρια της κοινωνίας, 
σ' ένα παιχνίδι εξουσίας, σε μια πάλη ιδεών, σε μια 
μάχη που γεννά πρωτόγνωρα συναισθήματα.
Εισιτήρια: 10€ και 8€ (μειωμένο). Τηλ. κρατήσεων: 
6979139705
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ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ

80 χρόνια κλασικής μαγείας, 
ρομαντισμού και συγκίνησης 

Ίσως η πιο εμβληματική ταινία του παγκόσμιου κινημα-
τογράφου, γνωστή ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν 
δει ποτέ σινεμά, η «Καζαμπλάνκα» είναι πάντα μέσα σε 
όλες τις λίστες των πέντε δέκα καλύτερων ταινιών όλων 
των εποχών και σίγουρα η πιο αγαπημένη των ιστορι-
κών, της κριτικής και κυρίως των σινεφίλ.
Ένα πραγματικό κλασικό αριστούργημα, ένα ατόφιο 
δείγμα απίστευτης μαγείας, δικαιολογώντας τη φήμη 
της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, αποτελεί και μία 
από τις πλέον παράδοξες παραγωγές, καθώς ξεκίνησε 

ως ακόμη μία εμπορική προπαγανδιστική ταινία χαμη-
λού προϋπολογισμού, από την Warner, στο πλαίσιο της 
ενθάρρυνσης των Αμερικανών να ταχθούν με τις ευρω-
παϊκές συμμαχικές δυνάμεις στον Β' Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Στη βάση του είναι ένα απλό ρομαντικό μελόδραμα 
ενός ανεκπλήρωτου έρωτα, σε συνδυασμό με πατριω-
τικά μηνύματα και τον εξωτισμό της Καζαμπλάνκα.
Και όμως, αυτό το b' movies μετατράπηκε σε μία από 
τις σπουδαιότερες ταινίες του κινηματογράφου, λόγω 
του ευφυούς παραγωγού Χαλ Γουόλις, που πριν ένα 

χρόνο είχε παραδώσει το περίφημο «Γεράκι της Μάλ-
τας», σε σκηνοθεσία του πρωτόβγαλτου Τζον Χιούστον 
και φυσικά τη μνημειώδη, για ακόμη μία φορά, ερμη-
νεία του Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ.
Φέτος συμπληρώνοντας 80 χρόνια από την πρεμιέρα 
της ταινίας, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε τη γοητευ-
τική ιστορία πίσω από τα φώτα, τους πρωταγωνιστές 
της θρυλικής ταινίας και κυρίως τους λόγους που την 
κατέστησαν ως μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες του 
κοινού.
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Όλα ξεκίνησαν όταν ο Χαλ Γου-
όλις πείστηκε από τη σεναρι-
ογράφο Άιριν Ντάιαμοντ να 
αγοράσει τα δικαιώματα του 

θεατρικού έργου των Μάρεϊ Μπάρνετ 
και Τζόαν Άλισον «Everybody Comes To 
Rick's», που ακόμη, όμως, δεν είχε ανέβει 
στο θέατρο. Ο Γουόλις ήθελε για σκηνο-
θέτη το καυτό όνομα της εποχής Γουίλιαμ 
Γουάιλερ, αλλά επειδή ήταν απασχολη-
μένος σε άλλη ταινία, θα στραφεί τελι-
κά στον φίλο του, τον αξιόπιστο Μάικλ 
Κέρτιζ, έναν εξαιρετικό μάστορα του Χό-
λιγουντ, με τεράστια εμπειρία στις ρομα-
ντικές περιπέτειες -και όχι μόνο- με κλα-
σικά φιλμ στο ενεργητικό του, όπως «Ο 
Ρομπέν των Δασών» με τον μοναδικό Ρο-
μπέν της καρδιάς μας Έρολ Φλιν, «Κάπτεν 
Μπλουντ» και «Ο Αετός των Θαλασσών». 
Το σενάριο ανέλαβαν οι αδελφοί Επστάιν 
με τον Έντουαρντ Κοχ, που έπρεπε να το 
μεταφέρουν στο σινεμά αλλά και να του 
δώσουν τελική μορφή, καθώς ήταν ελλι-
πές και το κυριότερο χωρίς φινάλε. Παρά 
τις φημολογούμενες διαμάχες, ακόμη και 
τους τσακωμούς στα παρασκήνια, στο 
τέλος θα εργαστούν όλοι πυρετωδώς και 
με μία χάρη, θα λεγε κανείς θεϊκή, για ένα 
τελικό αποτέλεσμα που δεν θα δικαίωνε 
απλώς τον Χαλ Γουόλις και τον Κέρτιζ, 
αλλά θα τους έστελνε στα ουράνια. Ακό-
μη και για τους δυο πρωταγωνιστικούς 
ρόλους, υπήρξαν διαφωνίες, μέχρι να κα-
ταλήξει η παραγωγή στο γοητευτικότερο 
κινηματογραφικό ζεύγος του σινεμά, τον 
Μπόγκαρντ και την Μπέργκμαν. Αλήθεια, 
ποια θα ήταν η τύχη της ταινίας αν τελικά 
έπαιρνε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρικ 
η αρχική επιλογή της Warner Ρόναλντ Ρί-
γκαν; Τι θα είχε απομείνει από την κόντρα 
πλακέ ερμηνεία του ατάλαντου ηθοποιού 
και μετέπειτα προέδρου των ΗΠΑ;   
Το αριστουργηματικό σενάριο, με τους ευ-
φάνταστους διαλόγους και τις αξέχαστες 
ατάκες να πέφτουν βροχή, απογείωσε 
η εμπνευσμένη σκηνοθεσία του Κέρτιζ, 
ενώ ο Γουόλις έπιασε ταβάνι στην οργά-
νωση της ταινίας, κουρδίζοντας ιδιοφυώς 
όλα τα γρανάζια ενός μαγικού μυθοπλα-
στικού μηχανισμού. Η ιστορία απλή: Στη 
γαλλοκρατούμενη Καζαμπλάνκα, τόπος 
διαφυγής προς την Αμερική, όπου συνω-
θούνται αντιστασιακοί, φυγάδες, μαυρα-
γορίτες, κατάσκοποι μέχρι και εγκλημα-
τίες, όλα περιστρέφονται γύρω από τον 
μυστηριώδη ιδιοκτήτη ενός φημισμένου 
κλαμπ- καζίνο, τον Ρικ. Ενός φαινομενι-
κά ψυχρού, σκληρού και κυνικού άντρα, 
που κρύβει στην καρδιά του τα θρύψα-
λα μιας ερωτικής απογοήτευσης, αλλά 
και προσωπικών απογοητεύσεων. Ενός 
άντρα, που αν και έχει ηττηθεί καθοριστι-
κά πολλές φορές, θα βρει το κουράγιο να 
δείξει το ηθικό του ανάστημα. Ο Ρικ ελέγ-
χει πλήρως την κατάσταση, μένοντας μα-
κριά από τα παιχνίδια που παίζονται ακό-

μη και μέσα στο πολυτελές κλαμπ του, 
μέχρι που θα δει μπροστά του την Ίλσα, 
με τον διάσημο αντιστασιακό άντρα της. 
Τη γυναίκα που τον πλήγωσε άθελα της 
στο Παρίσι, λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί, 
εγκαταλείποντάς τον να την περιμένει 
μάταια στο σταθμό του τρένου. Τώρα, κι 
ενώ οι Γερμανοί περικυκλώνουν το μπαρ, 
πρέπει να πάρει θέση, να βάλει κάτω τα 
συναισθήματά του και να βοηθήσει τον 
διωκόμενο αντιστασιακό άντρα της.
   
ΦΙΛΜ ΝΟΥΑΡ ΚΑΙ ΡΙΓΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ
   
Η χημεία Μπόγκαρντ- Μπέργκμαν αξε-
πέραστη, αλλά η σκηνοθεσία του Κέρ-
τιζ, που θα είχε μείνει αδίκως στην αφά-
νεια αν δεν είχε στο ενεργητικό του την 
«Καζαμπλάνκα», αγγίζει την τελειότητα. 
Παίρνει ένα ρομαντικό μελόδραμα και 
του προσθέτει τόσο όσο πρέπει στοιχεία 
μυστηρίου, αγωνίας, πατριωτισμού, όπως 
στην περίφημη σκηνή στο κλαμπ όπου οι 
θαμώνες τραγουδούν τη Μασσαλιώτιδα, 
για να σκεπάσουν το τραγούδι των Γερ-
μανών. Δεν είχε ακόμη διαρραγεί η σχέση 
ΗΠΑ-Γαλλίας, άλλωστε είναι μια εποχή, 
που το Χόλιγουντ γύριζε μέχρι και ηρωικά 
πολεμικά δράματα, για να αποθεώσει το 
θάρρος και την αυτοθυσία του σοβιετικού 
λαού!

Και συνάμα με την ιδιοφυή επιλογή του 
Κέρτιζ να σκηνοθετήσει με τη φόρμα του 
φιλμ νουάρ, με σκοτεινά υγρά πλάνα, που 
δίνουν μοναδικά την αποπνικτική ατμό-
σφαιρα του Μαρόκου. Μόνο που η ταινία 
γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στα στούντιο της 
Warner στην Καλιφόρνια και την τελική 
σκηνή στο αεροδρόμιο Βαν Άις του Λος 
Άντζελες, όπου θα καταγραφεί μία από 
τις πολλές αθάνατες ατάκες της ταινίας 
«νομίζω ότι πρόκειται για την αρχή μιας 
ωραίας φιλίας», που έγραψε ο ίδιος ο Γου-
όλις.   
Ο Μπόγκαρντ κάνει μια ανεπανάληπτη 
εμφάνιση, ερμηνεύοντας με αυτοπεποί-
θηση αυτό που ήξερε να κάνει καλύτε-
ρα απ' οτιδήποτε άλλο, έναν αντιήρωα, 
σαρκαστικό, αγέρωχο, αδιαπέραστο από 
αισθήματα. Κι όμως θα έρθει η ώρα που 
θα ραγίσει, θα παραδοθεί στον μεγάλο 
έρωτα και ακόμη περισσότερο στον ανώ-
τερο σκοπό, που είναι η αμφισβήτηση 
της κραταιάς ναζιστικής Γερμανίας και η 
συμβολή του στην ήττα της. Και μόνο η 
σκιά του είναι τόσο βαριά, που όταν εμ-
φανίζεται εξαφανίζεται οτιδήποτε άλλο 
υπάρχει στο πλάνο, ενώ ακόμη και όταν 
λείπει από αυτό, η προσμονή τής εμφά-
νισής του δημιουργεί στο κοινό μία -στα 
όρια του μεταφυσικού- ευφορία. Από 
κοντά και η Ίνγκριντ Μπέργκμαν, που σε 

κάθε εμφάνισή της λάμπει, καθίσταται 
γνήσιο σύμβολο της ζωής, του πάθους και 
της ελευθερίας. Και ταυτόχρονα, ισάξια με 
τον Μπόγκι, έτοιμη να θυσιάσει τον μεγά-
λο έρωτά της και τη δική της ευτυχία για 
χάρη τού καθήκοντος. Δεν είναι μία φαμ 
φατάλ, αλλά ένα πρότυπο αθωότητας, μια 
αυθεντική γυναίκα που λατρεύεις.   
Ωστόσο, τεράστια ήταν και η συμβολή των 
δεύτερων ρόλων, καθώς εκπληκτικοί κα-
ρατερίστες έδωσαν αυτό το κάτι παραπά-
νω. Πρωτίστως, ο θαυμάσιος Κλοντ Ρέ-
ινς, ο δεύτερος τη τάξει τυχοδιώκτης της 
ταινίας, ο Γάλλος αξιωματικός που παίζει 
με τους Γερμανούς, αλλά στο τέλος προτι-
μά τη φιλία του Μπόγκαρντ. Ακολούθως, 
η φοβερή φάτσα του Πίτερ Λόρε, που στα 
λίγα λεπτά που εμφανίζεται με τα τρομαγ-
μένα μάτια, δίνει όλο το κλίμα της εποχής. 
Η καλοσυνάτη φιγούρα του Ντούλεϊ Γου-
ίλσον, στον ρόλο του περίφημου πιανίστα 
και τραγουδιστή Σαμ, αλλά και ο λιπαρός 
μαυραγορίτης Σίντνεϊ Γκρίνστριτ. Και βε-
βαίως ο συμπρωταγωνιστής και μάλλον ο 
πλέον αδιάφορος του καστ Πολ Χενράιτ, 
στο ρόλο του αντιστασιακού και συζύγου 
της Ίλσα, που σνόμπαρε τον Μπόγκι και 
τσακώθηκε με την Μπέργκμαν, η οποία 
τον είχε χαρακτηρίσει «πριμαντόνα», 
λόγω της σνομπ συμπεριφοράς του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

«As Time Goes By»
   
ΒΕΒΑΙΩΣ υπήρχαν και όλοι αυτοί που βρίσκονταν πίσω 
από τις κάμερες και έκαναν τα δικά τους θαύματα. Εκτός 
από τους σεναριογράφους, ήταν και ο μέγιστος διευθυντής 
φωτογραφίας Άρθουρ Έντισον, που φίλμαρε σε σκοτεινό 
ασπρόμαυρο, παραπέμποντας σαφώς στα φιλμ νουάρ και 
στον γερμανικό εξπρεσιονισμό, έπαιξε με τις σκιές και τις 
λάμψεις, συμβάλλοντας τόσο στο μυστήριο, την ένταση, αλλά 
και στη συγκίνηση, που κυριαρχεί από τα μισά και έπειτα 
σε όλη την ταινία. Άξιος συμπαραστάτης και ο φημισμέ-
νος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής Μαξ Στάινερ, ο 
οποίος έγραψε και το αθάνατο τραγούδι «As Time Goes By», 
το οποίο παραμένει ηχητικό σήμα κατατεθέν της ταινίας και 
μιας ολόκληρης χρυσής εποχής για το Χόλιγουντ.
Η «Καζαμπλάνκα» παραμένει μία διαχρονική αξία, κάθε προ-
βολή της θυμίζει τι σημαίνει γνήσιος κινηματογράφος, παρα-
μένοντας φρέσκια και μεταδίδοντας αυθεντικό συναίσθημα, 
χιλιάδες συγκινήσεις, ακόμη και αν την έχεις δει δεκάδες 
φορές. Η ταινία τιμήθηκε με τρία Όσκαρ, αυτά της καλύτερης 
ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου -για άγνωστους λόγους 
δεν κέρδισε ακόμη πέντε Όσκαρ, για τα οποία είχε προταθεί. 
Αυτά όμως έχουν μικρή έως ασήμαντη σημασία μπροστά 
στην αξία και κυρίως την απαράμιλλη γοητεία της ταινίας, 
που θα συνεχίσει να μαγεύει εκατομμύρια θεατές για πολλές 
δεκαετίες ακόμη και θα δικαιολογεί την εφεύρεση του κινη-
ματογράφου, την ύπαρξη του Χόλιγουντ, ακόμη και όταν θα 
έχει μετατραπεί σε βιομηχανία βίντεο γκέιμ….
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Τα περιοδικά, σε βιβλίο

ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΤΟΎ 19ΟΎ ΑΙΩΝΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Μάρθα Καρπόζηλου είναι καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για 35 χρόνια στο 
ΠΤΔΕ και συγγραφέας μερικών από τα πιο 
πρωτοπόρα, ειδικά σε θέματα φύλου, συγ-

γράμματα που διδάχθηκαν στα έδρανα του πανεπιστη-
μίου.
Τώρα, είναι πλέον η συγγραφέας ενός δίτομου έργου, για 
τα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα (Βιβλιοθήκη της 
Βουλής των Ελλήνων).
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έργο ζωής, μια καταγραφή 
των ελληνικών περιοδικών του 19ου αιώνα.
Συνολικά, η έκδοση περιλαμβάνει 589 τίτλους, από μια 

εποχή που χαρακτηρίζεται, στο βιβλίο, ως «αιώνας των 
περιοδικών», καθώς η εκδοτική δραστηριότητα σημει-
ώνει «εκρηκτική αύξηση».
Ανάμεσά τους υπάρχει και η «Καραβίδα», το περιοδικό 
που κυκλοφορούσε στα Γιάννενα.
Από το οπισθόφυλλο: «Το βιβλίο παρουσιάζει τους αφα-
νείς και επιδαφνείς παραγωγούς και καταναλωτές των 
εκδοτικών εγχειρημάτων, χαρτογραφεί διασυνδέσεις 
εντός και εκτός ελληνικών ορίων και σκιαγραφεί την 
καθοριστική συμβολή των περιοδικών εκδόσεων στην 
διαμόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών αντιλήψε-
ων του ελληνικού 19ου αιώνα». 
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Παλιά, στη δεκαετία του ’80, οι μουσικές 
ήταν πιο παράξενες από τις σημερινές.
Πρώτοι στην παραξενιά, ήταν οι Αδελ-
φές του Ελέους ή πιο σωστά, Sisters of 

Mercy.
Οι SoM λοιπόν, ήταν πιο γκοθ και από τις πιο 
μαύρες εποχές της Rebound και το σωτήριο (not) 
έτος 1987, ο Άντριου Έλντριτς είχε πετάξει έξω 
τη μισή μπάντα (τον Γουέιν Χάσεϊ) και είχε φέρει 
την Πατρίσια.
Όσοι-ες δεν ξέρετε την Πατρίσια, περάστε έξω 
παρακαλώ.
Έβαλε και τον dr Avalanche στην πρίζα (το drum 
machine ντε) και έβγαλε ένα κατάμαυρο έπος: το 
Floodland.
Το Floodland κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου 

1987, 35 χρόνια πριν δηλαδή και ήταν μάλλον η 
προτελευταία δημιουργική αναλαμπή του Άντρι-
ου, που σήμερα περιφέρεται ως άδικη κατάρα σε 
κακά live.
Η ιστορία πριν από το Floodland είναι πιο πε-
ρίπλοκη ιστορία και από το Fire and Blood (το 
βιβλίο…) του Μάρτιν. Οπότε, ας κρατήσουμε τα 
βασικά, ότι δηλαδή ο Έλντριτς ήθελε να βγάλει 
ένα βγάλει ένα follow up του First and Last and 
Always και το έκανε, προσλαμβάνοντας την Πα-
τρίσια (δεν την ξέρετε; Έξω…) Μόρισον, το μπάσο 
των Gun Club, μεταξύ άλλων. 
Το Floodland που προέκυψε, ήταν το dark άλ-
μπουμ που θα έβαζε τους SoM στα μεγάλα  φω-
τεινά σαλόνια του ροκενρόλ, αλλά θα κρατούσε 
και λιγάκι από την πρώτερη νταρκίλα. Μπορεί 
δηλαδή το Dominion/Mother Russia να ήταν 
λίγο «ο Meatloaf συναντάει τους Cure» που έγρα-

φε τότε το Rolling Stone, αλλά το Flood I ήταν 
άραχλο. 
Όταν όμως σε ένα δίσκο υπάρχει η Λουκρητία 
(όχι το γατί) και στη δεύτερη πλευρά το This Cor-
rosion, τότε αφήνουμε κατά μέρος τις βαθυστό-
χαστες κριτικές. Η παρουσία της Μόρισον είναι 
καταλυτική, έστω και αν ο Έλντριτς, γνωστός 
μισάνθρωπος, ισχυρίστηκε ότι αυτή δεν συνει-
σέφερε δημιουργικά. Τo Lucretia my reflection 
γράφτηκε για τη Μόρισον, την οποία ο Έλντριτς 
περιέγραφε ως «Λουκρητία Βοργία». 
Το δε Corossion ήταν ένα τρολάρισμα του Έλντριτς 
στον Χάσεϊ, με συνοδεία χορωδίας 40 ατόμων.
Τρία χρόνια αργότερα, ο Έλντριτς κυκλοφόρησε 
το Vision Thing και έπιασε οριστικά την καλή, 
αφήνοντας όμως τις μέρες μαύρου και δαντέλας 
στο παρελθόν του. 
Κάπου εκεί, παραμονεύει ακόμα το Floodland…

Mέρες μαύρου, 
δαντέλας 

και Πατρίσια
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OHE

Τα σημεία 
«κλειδιά» 
στην απογραφή 
του παγκόσμιου 
πληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός, που θα αριθμεί 8 δισεκ. ανθρώπους στα μέσα Νοεμ-
βρίου, θα συνεχίσει να αυξάνεται αν και με πιο βραδείς ρυθμούς, σύμφωνα με 
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που υπογραμμίζει τη σημαντική δημογραφική 
ποικιλομορφία μεταξύ ορισμένων περιοχών του πλανήτη.
Το τμήμα του ΟΗΕ που ασχολείται με το δημογραφικό και τον παγκόσμιο πληθυ-
σμό εκτιμά ότι η ανθρωπότητα θα φθάσει τα 8 δισεκ. ανθρώπους στις 15 Νοεμ-
βρίου, υπερτριπλάσιος αριθμός από τα 2,5 δισεκ. του 1950.
Αλλά «μήνυμα-κλειδί», «ο ρυθμός της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού έχει 
μειωθεί δραστικά από την κορύφωση της δεκαετίας του 1960», δήλωσε στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο η Ρέιτσελ Σνόου, από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον 
πληθυσμό.
Η αύξηση αυτή μειώθηκε έτσι από το 2,1% μεταξύ του 1962 και του 1965 κάτω από 
το 1% το 2020 και μπορεί να υποχωρήσει περαιτέρω γύρω στο 0,5% το 2050.
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Δεδομένου του αριθμού των αν-
θρώπων που βρίσκονται σε ανα-
παραγωγική ηλικία και της αύ-
ξησης του προσδόκιμου ζωής, ο 

πληθυσμός θα συνεχίζει παρόλα αυτά να 
αυξάνεται, με περίπου 8,5 δισεκ. το 2030, 
9,7 δισεκ. το 2050, πριν από την «κορύ-
φωση» στα 10,4 δισεκ. τη δεκαετία του 
2080 και μια στασιμότητα έως τα τέλη 
του αιώνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του ΟΗΕ.
Δεν εμφανίζουν την ίδια εικόνα όλα τα 
στοιχεία. Έρευνα του αμερικανικού ιν-
στιτούτου IHME (Institute for Health 
Metrics and Evaluation) που δημοσιεύ-
θηκε το 2020 προβλέπει κορύφωση πολύ 
νωρίτερα, το 2064, χωρίς να φθάνει ο 
αριθμός τα 10 δισεκ. (9,7 δισεκ.), και στη 
συνέχεια μια μείωση έως τα 8,8 δισεκ. το 
2100.
«Είμαστε χαμηλότερα (από τον ΟΗΕ) διότι 
έχουμε ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο γο-
νιμότητας», που προβλέπει συγκεκριμένα 
1,66 παιδιά ανά γυναίκα το 2100, εξήγη-
σε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στάιν Εμίλ 
Βόλσετ, εκ των βασικών συντακτών της 
έρευνας, που εκτιμά ότι η αύξηση θα στα-
ματήσει «μεταξύ 9 και 10 δισεκ.».
 
ΜΈΙΩΜΈΝΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Το 2021, το μέσο ποσοστό της γονιμότη-
τας ήταν 2,3 παιδιά ανά γυναίκα, έναντι 
περίπου 5 το 1950, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 
που προβλέπει 2,1 το 2050.
«Έκτοτε, η πλειονότητα των κατοίκων 
του κόσμου ζουν σε μία χώρα όπου η γεν-
νητικότητα είναι κάτω από το ποσοστό 
της αναπλήρωσης του πληθυσμού», σχο-
λίασε η Ρέιτσελ Σνόου.
Ένας σημαντικός παράγοντας στην αύξη-
ση του πληθυσμού είναι το μέσο προσδό-
κιμο ζωής αυξάνεται: 72,8 έτη το 2019, 
δηλαδή εννέα χρόνια περισσότερα απ’ ό,τι 
το 1990. Και ο ΟΗΕ προβλέπει να φτάσει 
τα 77,2 έτη το 2050.
Το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη μεί-
ωση της γεννητικότητας: το ποσοστό των 
άνω των 65 ετών αναμένεται να αυξηθεί 
από το 10% το 2022 στο 16% το 2050.
Μια γήρανση που έχει επιπτώσεις στην 
αγορά εργασίας, στα συνταξιοδοτικά συ-
στήματα, την πρόνοια για τους ηλικιωμέ-
νους…
Έτσι «ολοένα και περισσότερες χώρες μάς 
ζητούν να τις βοηθήσουμε να καταλάβουν 
πώς θα μπορούσαν να αυξήσουν τον πλη-
θυσμό τους», δήλωσε η Ρέιτσελ Σνόου.
 
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ

Οι παγκόσμιοι αριθμοί συγκαλύπτουν μια 
τεράστια δημογραφική ποικιλομορφία.
Έτσι, πάνω από το ήμισυ της αύξησης του 
πληθυσμού έως το 2050 θα προέλθει από 
μόλις 8 χώρες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ: τη 

Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, την Αίγυ-
πτο, την Αιθιοπία, την Ινδία, τη Νιγηρία, 
το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες και την Ταν-
ζανία.
Η μέση ηλικία επίσης εμφανίζει τέτοια 
ποικιλομορφία, με 41,7 έτη στην Ευρώπη 
συγκριτικά με 17,6 έτη στην υποσαχάρια 
Αφρική. 
«Στο παρελθόν, οι χώρες ήταν κοντά στην 
ηλικία, κυρίως νεαροί: στο μέλλον, οι χώ-
ρες θα είναι κοντά στην ηλικία, κυρίως 
ηλικιωμένοι», αλλά σε αυτή ακριβώς τη 
στιγμή της Ιστορίας «ο κόσμος είναι πολύ 
μοιρασμένος», τονίζει η Ρέιτσελ Σνόου.
Διαφορές που μπορούν να διαδραματί-
σουν ρόλο στις γεωπολιτικές σχέσεις, ση-
μειώνουν ορισμένοι ειδικοί.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ που απο-
τυπώνει την αλλαγή 
της τάσης είναι ότι οι 
δύο πολυπληθέστερες 
χώρες, η Κίνα και η Ινδία, 
θα ανταλλάξουν θέσεις 
στο βάθρο από το 2023, 
σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Ο πληθυσμός της Κίνας 
και οι 1,42 δισεκ. κά-
τοικοί της το 2022 θα 
αρχίσουν να μειώνονται 
για να φθάσουν το 1,3 
δισεκ. το 2050. Και μόνο 
800 εκατ. έως το τέλος 
του αιώνα.
Ο ινδικός πληθυσμός 
του 1,41 δισεκ. το 2022, 
παρά το γεγονός ότι 
υποχωρεί κάτω από το 
ποσοστό αναπλήρωσης, 
θα συνεχίσει να αυξά-
νεται, και αναμένεται να 
φθάσει στο 1,66 δισεκ. 
το 2050.
Το 2050, η Ινδία ανα-
μένεται να είναι η 
πολυπληθέστερη χώρα, 
μπροστά από την Κίνα. 
Στην τρίτη θέση, όπως 
πάντα οι ΗΠΑ αλλά μαζί 
με τη Νιγηρία, με 375 
εκατ. κατοίκους.

2022

1,42 δισ. κάτοικοι

2050

1,3 δισ. κάτοικοι

2022

1,41 δισ. κάτοικοι

2050

1,66 δισ. κάτοικοι

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΙΝΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΙΝΔΙΑΣ

ΙΝΔΙΑ

ΚΙΝΑ

Ένας σημαντικός παράγοντας στην 
αύξηση του πληθυσμού είναι το μέσο 
προσδόκιμο ζωής αυξάνεται: 72,8 έτη 
το 2019, δηλαδή εννέα χρόνια περισσό-
τερα απ’ ό,τι το 1990. Και ο ΟΗΕ προ-
βλέπει να φτάσει τα 77,2 έτη το 2050.
Το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη 
μείωση της γεννητικότητας: το ποσο-
στό των άνω των 65 ετών αναμένεται 
να αυξηθεί από το 10% το 2022 στο 
16% το 2050

Η Ινδία θα ξεπεράσει την Κίνα
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Γουίλιαμ Φορντ Γκίμπσον είναι 
ένα από τα λαμπρότερα μυαλά των 
καιρών μας. Ο άνθρωπος που έχει 
γράψει μεταξύ άλλων τον «Νευρο-

μάντη» και τον «Μνημονικό Τζόνι», είναι ο 
συγγραφέας fiction έργων που μπόρεσε να 
προσαρμοστεί άριστα στις τεχνολογικές εξε-
λίξεις, έστω και αν δεν είναι η εποχή του.
Το Peripheral που κυκλοφορεί στο Amazon, 
είναι η μεταφορά του βιβλίο του 2014, ενός 
από τα πιο σημαντικά της ύστερης (και τρέ-
χουσας) περιόδου του Γκίμπσον.
Σε ένα ψιλο-μεταποκαλυπτικό περιβάλλον, 
οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να πάνε στο 
μέλλον, αλλά με έναν τρόπο που «συγχέει» 
κάπως το παρόν και τη φέρουσα αντίληψη 

για την «ψηφιακή πραγματικότητα».
Η μετάπτωση στην τηλεόραση έχει όλα τα 
εφόδια για να γίνει από εντυπωσιακή, μέχρι 
εκνευριστικά πολύπλοκη. Δείτε για παρά-
δειγμα πώς αυτοχαντακώθηκαν το Raised 
by Wolves, αλλά και το Westworld, πολυ-
διαφημισμένα και ακριβά. Σημειώστε ότι 
στο Peripheral εμπλέκεται και ο Τζόναθαν 
Νόλαν, οπότε είναι ισχυρή η πιθανότητα να 
πρέπει να βλέπουμε κρατώντας σημειώσεις.
Ωστόσο, μέχρι τούδε η σειρά είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα. Εξελίσσεται γύρω από την 
Κλόε Μόρετζ και τον Τζακ Ρέινορ, τα αδέρ-
φια της σειράς και έχει 8 επεισόδια (έχουν 
παιχτεί ήδη τα 5).
Αν ψάχνετε μια καλή σειρά λοιπόν, δώστε 
μια ευκαιρία. Και μετά, βουρ για Dark Winds 
(για το οποίο θα τα πούμε προσεχώς).

PERIPHERAL

Ο Γκίμπσον βλέπει (ένα) μέλλον
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