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Επίσημα στην εποχή 
του Συμβουλίου 
Διοίκησης 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ Ιωαννίνων μπήκε και επίσημα 
στην εποχή του Συμβουλίου Διοίκησης, με την τελετή 
αλλαγής της πρυτανικής αρχής, που έγινε σήμερα, 9 
Ιανουαρίου, στην πανεπιστημιούπολη. 
https://typos-i.gr/article/panepisthmio-
iwanninwn-epishma-sthn-epoxh-toy-symboylioy-
dioikhshs

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Από Αρδομίστα... 
Λογγάδες
ΣΤΉΝ ΉΠΕΙΡΟ, τα περισσότερα αλλόφωνα τοπωνύμια 
αλλάχτηκαν την περίοδο 1926-28, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης πολιτικής για την «εξαφάνιση» ξένων ή 
κακόηχων, όπως θεωρούνταν, ονομασιών. Ακολούθη-
σε ένα δεύτερο κύμα τη δεκαετία του ’50. 
https://typos-i.gr/article/h-ardomista-poy-egine-
loggades

Πώς θα γιορταστεί 
ο πολιούχος 
των Ιωαννίνων 
https://typos-i.gr/article/pws-8a-giortastei-o-
polioyxo-twn-iwanninwn

Σύλληψη για τον... μισό 
ποινικό κώδικα
ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ συνέλαβε η αστυνομία χτες (10/1) το βράδυ 
στα Γιάννενα, για σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων 
που εκκρεμούσαν, καθώς και εισαγγελικά βουλεύματα.
https://typos-i.gr/article/syllhpsh-gia-ton-miso-
poiniko-kwdika
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Ο Τύπος Ιωαννίνων typos-i.gr μπαίνει στα 7 χρόνια 
ζωής. Το καλοκαίρι του 2023 θα τα κλείσουμε.

Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι-ες του Τύπου έχουμε 
καταφέρει πράγματα που συνήθως χρειάζονται πολύ 
περισσότερο χρόνο για να γίνουν:

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις ειδήσεις, γνωρίζοντας 
ότι θα βρείτε αναλυτικά, έγκυρα στοιχεία, χωρίς «φτη-
νά κόλπα», με σεβασμό στο αναγνωστικό κοινό, αλλά 
και σε όσους-ες είναι αποδέκτες της κριτικής.
Οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους και όλες. Είναι και 
για εμάς.

Οι καιροί δεν είναι εύκολοι για ένα ανεξάρτητο μέσο 
ενημέρωσης, αυτοδιαχειριζόμενο, με κανονικές θέ-
σεις εργασίας, από το οποίο ζούνε -ως μοναδική δου-
λειά- οι εργαζόμενοι-ες του.

Τι σας αφορούν αυτά; Μπορεί και τίποτα.

Αν όμως νιώθετε ότι σας αφορούν, υπάρχει η δυνατό-
τητα να στηρίξετε τον Τύπο Ιωαννίνων.

Μπορείτε να διαλέξετε κάποια από τις συνδρομές που 
παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Patreon.

Οι συνδρομητές-τριες, μέσω της πλατφόρμας, έχουν 

πρόσβαση σε υλικό που δεν κυκλοφορεί στο site ή 
μπορούν να διαβάζουν πρώτα, πχ το Εξώφυλλο, εκεί, 
πριν αυτό κυκλοφορήσει. 

Επίσης, συμμετέχουν αυτόματα σε κληρώσεις για 
εισιτήρια θεαμάτων στην πόλη των Ιωαννίνων.

Κάθε καινούργια συνδρομή, συνοδεύεται από ένα 
αντίτυπο του βιβλίου «Οι αποστάτες, τα ρέντζελα και 
οι δήμαρχοι».

Αν το αποφασίσετε, η διαδικασία είναι απλή: Ακο-
λουθείτε τον σύνδεσμο: https://www.patreon.com/
TyposI?fan_landing=true
■ Φτιάχνετε έναν λογαριασμό (με τον κλασικό τρόπο, 
mail-κωδικός)
■ Διαλέγετε τη συνδρομή 
■ Πληρώνετε με κάρτα ή paypal

Κατόπιν, μπορείτε να παρακολουθείτε τη συνδρομή 
σας (και το αποκλειστικό υλικό, τις προσφορές κ.λπ.), 
είτε από το λογαριασμό σας στο patreon, είτε από την 
εφαρμογή του patreon, για κινητά.

Εκτός του patreon, ένας ακόμα τρόπος ενίσχυσης εί-
ναι το paypal
Εδώ, μπορείτε να καταθέσετε κάποιο ποσό: paypal.
me/sxhma

Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων, 
μπορείτε να τον στηρίξετε

Ακόμα όμως και δεν κάνετε τίποτα από όλα αυτά, και πάλι ευχαριστούμε για όλα.

https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η μόνιμη συζήτηση των τελευταί-
ων –μνημονιακών πολιτικά και 
οικονομικά- δέκα χρόνων, είναι 
σε ποιον τομέα πρέπει να στη-

ριχτεί η Ήπειρος για να βγει από διάφορες 
«χαμηλές θέσεις», πραγματικές και μη.
Ενώ οι κλασικοί οικονομικοί νόμοι λένε 
«παραγωγή», η τοπική οικονομία προ-
σπαθεί να αναπτύξει τις υπηρεσίες, συχνά 
με τρόπους που καταντάνε γραφικοί.
Η πρωτογενής παραγωγή όμως είναι αυτή 
που συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό 
πυλώνα της οικονομίας στην Ήπειρο. Στις 
100 επιχειρήσεις με τους μεγαλύτερους 
τζίρους πχ, δεν υπάρχουν ξενοδοχειακές 
μονάδες, αλλά τρεις διατροφικές βιομη-
χανίες με έδρα στα Γιάννενα.
Και όμως, η παραγωγή έχει μειωθεί ση-
μαντικά τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρο. 
Το λένε διαρκώς οι κτηνοτρόφοι, το επα-
ναλαμβάνουν οι εταιρίες, το είπε και ο πε-
ριφερειάρχης Ηπείρου πρόσφατα. Όλοι-ες 
τους, το λένε με διαφορετικές κατά περί-
πτωση συναρτήσεις και αιτιολογίες.
Οι αριθμοί όμως είναι αμείλικτοι: Η κτη-
νοτροφία στην Ήπειρο και η παραγωγή 
γάλακτος, μειώνεται σταθερά εδώ και 
πάνω από 10 χρόνια και σπάνια η πτω-
τική πορεία αναστέλλεται. Ακρίβεια, η 
οποία τελευταία έχει ξεπεράσει τα όρια 
αντοχής, συνεχείς αυξήσεις στις πρώτες 
ύλες, αδυναμία ουσιαστικής στήριξης 
των παραγωγών, όλα συντείνουν στην 
έξοδο από το επάγγελμα.
Το 2011 στην Περιφέρεια Ηπείρου παρά-
χθηκαν συνολικά 146.283 τόνοι γάλακτος. 
Το 2019, 104.233 τόνοι (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ).
Παράλληλα, συντρέχουν όλοι οι πρόσκαι-
ροι ή πιο μόνιμοι λόγοι: ακριβά καύσιμα 
που τον τελευταίο χρόνο είναι ακόμα πιο 
ακριβά, πολιτικές που στρέφουν την αγο-
ρά μακριά από την παραγωγή, με αποτέ-
λεσμα οι ζωοτροφές να ακριβαίνουν, πο-
λιτικές που ευνοούν το μεγάλο επιχειρείν 
και όχι τόσο τις μικρές παραγωγές, δυσκί-
νητες πολιτικές σε ό,τι αφορά την ενερ-
γειακή αυτονομία των γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων, ακριβές τιμές στο ράφι για 
τον καταναλωτή, χωρίς ανάλογη αύξηση 
στον παραγωγό και πολλά ακόμα.
Η συζήτηση για το «τις πταίει» επανήλθε 
τελευταία στην Ήπειρο, με τις αιτιάσεις 
του περιφερειάρχη Αλέκου Καχριμάνη 
που απέδωσε ευθύνες πλαγίως στην προ-
ηγούμενη κυβέρνηση και την (ασυνήθι-
στη γενικά) απευθείας και σκληρή απά-
ντηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Πέραν όμως των τακτικών κινήσεων, 
φαίνεται ότι η επίκληση στην πρωτογενή 
παραγωγή ως πυλώνα ανάπτυξης, δεν εί-
ναι ουσιαστική. Και όσο παραμένει τέτοια, 
τόσο οι οικονομικές, άρα και κοινωνικές 
ανισότητες στην Ήπειρο θα αυξάνονται…

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μια σειρά τοπωνυμίων στην 
Ελλάδα, είναι στη γενική 
πτώση. Πολλά από αυτά 
βρίσκονται στη δυτική Πε-

λοπόννησο, ένα όμως είναι εδώ, στο 
νομό Ιωαννίνων.
Το Βαγενίτι, όπως επίσημα ονομάζεται 
σήμερα το χωριό των Γραμμενοχωρί-
ων, είναι ένα από αυτά. Στις παλιότε-
ρες καταγραφές του, εμφανίζεται με 
κατάληξη «η», που σύμφωνα με τον 
Στέφανο Μπέττη (1996), σημαίνει το 
εξής: «Το όνομά του κυριώνυμο, χωριό 
δηλαδή του Βαγενίτη, πρώτου προφα-
νώς γαιοκτήτη του καταγόμενου από 
την περιοχή της Βαγενητίας θέμα πα-
λαιότερα Βυζαντινό, καλύπτον περί-
που τον σημερινό νομό Θεσπρωτίας».
Ο Οικονόμου (2002) παραθέτει μια πα-
ραπλήσια εκδοχή, επικαλούμενος τον 
Vasmer: «…συνάπτει το τοπωνύμιο 

‘Βαγενίτι’ με το ‘΄Βαγενιτία’ και τα δύο 
με το σλαβικό φύλο των Βαϊουνιτών». 
Σημειώνει πάντως ότι το γεγονός ότι 
το εθνικό «Βαϊνουίται αναφέρεται σε 
σλαβικό φύλο, δεν προϋποθέτει και 
την ετυμολογική προέλευση του εθνι-
κού από τις σλαβικές γλώσσες».
Η άλλη εκδοχή, είναι το βαγένι, το με-
γάλο βαρέλι και το όνομα να προέρχε-
ται από «ονόματα κατοίκων δηλωτικά 
επαγγέλματος». Παραπέμπει δε σε μια 
καταγραφή του Κέντρου Ερεύνης των 
Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμά-
των για «το δάσος του Αηδονοχωρίου 
από ντούσκα από τα οποία έκοπτον ξύλα 
και κατασκεύαζαν βαρέλια», καθώς και 
αντίστοιχα τοπωνύμια από άλλες περιο-
χές, Αιτωλοκαρνανία και Πελοπόννησο.
Πίσω στον Μπέττη, παρουσιάζεται 
μια καταγραφή από το Χρονικό των 
Γιαννίνων του Λέανδρου Βρανούση, 
σύμφωνα με την οποία «και εκ των 
της Βαγενητίας φρουρίων πολλοί των 

ευγενέστερων τη των Ιωαννίνων απε-
δήμησαν πόλει».
Τέλος, προσθέτει ότι το ίδιο τοπωνύ-
μιο υπάρχει στην Παλιογκρίμπιανη 
Κουρέντων, στις ανατολικές πλαγιές 
του Κασιδιάρη, «η βρύση του άλλοτε 
χωριού στ’ Βαγενιτ’ λεγόμενη».
Το Βαγενίτι βρίσκεται περίπου 16 χλμ 
από τα Γιάννενα και μεταξύ άλλων, η 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που βρί-
σκεται στο χωριό, έχει χαρακτηριστεί 
μνημείο.
Η δε πρώτη του επίσημη καταγραφή 
το 1919 στο ελληνικό κράτος, είναι 
«Βαγενήτι». Το 1940, το όνομα πήρε τη 
σημερινή του μορφή, «Βαγενίτιον».

ΠΗΓΈΣ

Μπέττης, Στ. (1998) Ονοματολογία των 
χωριών νομού Ιωαννίνων Ιωάννινα
Οικονόμου, Κ. (2002) Τα οικωνύμια του 
νομού Ιωαννίνων Ιωάννινα

«Βαγενίτη, γενική 
κτητική αρσενικού»
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ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑ-
ΡΑΓΩΓΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ:

Έτος
Αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής
Πρόβατα 

γαλακτοπαραγωγής
2019 3014 538038
2018 4741 528462
2017 3028 534000
2016 4970 565846
2015 5818 579048
2014 7179 599367

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Έτος
Αγελαδινό 

γάλα Πρόβειο Γίδινο
2022 14295 42121 6790
2021 17759 54050 7549
2020 17066 55830 7856
2019 25665 61359 17210
2018 30362 56887 17581
2017 33103 58820 17138
2016 34386 57297 16515
2015 34482 75755 24445
2014 34952 98456 22482

Πηγές: ΕΛΟΓΑΚ, ΕΛΣΤΑΤ

10 χρόνια μείωσης της κτηνοτροφικής 
παραγωγής στην Ήπειρο

Αντίθετα, ανοδική είναι η 
τάση της πτηνοτροφικής 
παραγωγής. Η περίοδος 
της κρίσης, η οποία συ-
νεχίζεται με τη χαίνουσα 
ακρίβεια, ευνόησε στην 
αγορά πιο φτηνά προϊό-
ντα, όπως τα πουλερικά.
Το υποδεικνύουν και τα 
στοιχεία:

Έτος

Όρνιθες 
πτηνοτρο-

φείου
2019 14260313
2018 13661879
2017 13706767
2016 13678096
2015 14121548
2014 11093834
2013 10626950
2012 10448300

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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ΣΙΝΈΜΆ ΘΈΆΤΡΟ

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Ρόμα»

Το καλλιτεχνικό σωματείο 
«Εξαύδα» προβάλλει τη βρα-
βευμένη ταινία του Αλφόνσο 
Κουαρόν «Ρόμα» (2018) 
του Μπάρι Τζένκινς στις 16 
Ιανουαρίου, στις 20:15, στον 
χώρο του, στην οδό Κου-
ντουριώτη 31(οικονομική 
ενίσχυση 2 ευρώ).
Η υπόθεση:  Η ζωή μέσα από 
τα μάτια μιας νέας οικιακής 
βοηθού μιας οικογένειας 
στη Ρόμα, γειτονιά μεσαίας 
τάξης στην Πόλη του Με-
ξικού, κατά τη διάρκεια της 
πολιτικής αναταραχής της 
δεκαετίας του 1970.
Παίζουν: Γιαλίτζα Απαρίτσιο, 
Μαρίνα ντε Ταβίρα, Φερνά-
ντο Γκρεντιάγκα.

19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Αποδημητικά Φιλιά»

Τη μουσικοθεατρική παράσταση «Αποδημητικά Φιλιά», 
ένα σύγχρονο βαριετέ, με τραγούδια ελλήνων συνθε-
τών από το έντεχνο και λαϊκό ρεπερτόριο, θεατρικά 
τραγούδια και κείμενα από το θέατρο και τη λογοτε-

χνία, παρουσιάζει η «Θεατρική Συμπαιγνία».
Παραστάσεις δίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, στις 21:30, 
στο φουαγιέ της «Σκηνής 125», της «Θεατρικής Συμπαιγνίας».
Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Βασιλείου, 

Γιολάντα Καπέρδα, Χάρις Μέγα, Άκης Σιούτης. Σκηνοθετική 
επιμέλεια: Γιολάντα Καπέρδα, Μουσική διδασκαλία: Κατερίνα 
Βασιλείου, Ενδυματολόγος: Βέρα Εμμανουηλίδου.
Η κράτηση είναι απαραίτητη λόγω περιορισμένου αριθμού 
θέσεων.
Τιμή εισιτηρίου: 10€. Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 12830 & 
6983749922. Προπώληση εισιτηρίων: Καφέ-μπαρ «Σκάλα», 
βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία, viva.gr.

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Μαύρη Σαύρα»

Την παιδική θεατρική παράσταση «Μαύρη Σαύρα» 
της Χ. Μέγα ανεβάζει κάθε Κυριακή του Ιανουαρί-
ου, στις 11:30, η «Θεατρική Συμπαιγνία» στη «Σκηνή 
125» (Αρχ. Μακαρίου 11, ΚΕΠΑΒΙ).

Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιολάντα Καπέρδα. Παίζουν (με 
αλφαβητική σειρά): Κίκα Ζαχαριάδου, Γιάννης Κοντός, Στέλ-
λα Κατσαρού, Γιολάντα Καπέρδα. 

Η βασική θεματική του έργου είναι το περιβάλλον και η κα-
ταστροφή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στον πλανήτη. 
Τιμή  εισιτηρίου: 10€, 8€ προπώληση, 8€ (άνεργοι, 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, viva.gr.
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ΈΚΔΗΛΩΣΗ

Ένα αφιέρωμα «στις ‘καλλιμάρτυ-
ρες’ του χθες και του σήμερα», με 
αφορμή τον πνιγμό 17 γυναικών, 
μαζί με την Κυρά Φροσύνη, στην 

Παμβώτιδα στις 11 Ιανουαρίου 1801, διοργα-
νώνουν η επιχείρηση πολιτισμού Kalliergon 
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσοχωρίου, 
υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών, το 
σαββατοκύριακο 21 και 22 Ιανουαρίου.
Το αφιέρωμα αυτό αποτελεί ένα προοίμιο 
της πολυδιάστατης δράσης Pamvotis Lake 
Project της Kalliergon, που έχει σχεδιαστεί 
για την πόλη των Ιωαννίνων, βασισμένο σε 
μια προσέγγιση της Χριστίνας Τζιάλλα.
Οι συντονιστές των εκδηλώσεων είναι η Βα-
σιλική Κατέρη και ο Κωνσταντίνος Στάικος. 

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Δροσοχώρι και 
στην πλατεία Μαβίλη στα Γιάννενα.

Σάββατο 21 Ιανουαρίου, 1:00-21:00, 
αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Δρο-
σοχωρίου.
-Έκθεση φωτογραφίας γυναικείων πορ-
τρέτων του Νίκου Δαλέζιου με τίτλο «καλ-
λιμάρτυρες»

Στα πορτρέτα απεικονίζονται: Βαλεντίνα 
Βαγενά, Ευαγγελία Καραγιώργου, Ράνια Θε-
οδώρα Λένη, Κωνσταντίνα Λιούζα, Κων-
σταντίνα Λώλη, Σοφία Μάντζιου, Λαμπρινή 
Μελιγγιώτη, Κωνσταντίνα Παππά, Γεωργία 
Σιώζιου, Σωτηρία Σφαιρόπουλου, Ουρανία 
Τζιάλλα, Μαργαρίτα Τζίμα και τα μικρά κορί-

τσια Αναστασία, Ζωή Κλεοπάτρα.
-«Κέντημα» με ασημοκούφετα πάνω σε 
βουτήματα

Τα βουτήματα αυτά, ευγενική προσφορά της 
οικογενειακής επιχείρησης «Μελιγγιώτη», 
τα θα προσφερθούν -ως «συχώριο»- στους 
παρευρισκόμενους στη δράση της επόμενης 
ημέρας.

-Συζήτηση για την καθημερινότητα της 
γυναίκας του χωριού, την οποία θα συντο-
νίσει η Χριστίνα Τζιάλλα.

22 Ιανουαρίου, 12:00-13:30, πλατεία 
Μαβίλη
-Εικαστική εγκατάσταση «Έλα στη θέση 
μου»

Επιμέλεια της Βασιλικής Κατέρη και της 
Χριστίνας Τζιάλλα. Συμμετέχουν, εθελοντι-
κά, ο Σύλλογος Πωγωνίσιου Πολυφωνικού 
Τραγουδιού, ο Νίκος Χαλκιάς στο κλαρίνο 
και ο Μίλτος Διαμάντης στο ακορντεόν.
«Η αλληλεπίδραση του υπερμεγέθους έργου 
με τη φύση αποτελεί τον καταλύτη σχετικά 
με την ατμόσφαιρα που θέλουμε να δημι-
ουργήσουμε. Τίποτε δεν είναι δεδομένο, σε 
σχέση με τα καιρικά φαινόμενα της ημέρας 
εκείνης, αλλά και τίποτα δεν είναι αφημένο 
στην τύχη του, σε σχέση με το τελικό ζητού-
μενο. Ο καθένας που θα παρευρεθεί στο ση-
μείο εκείνο την ώρα της ανάδυσης, με τη συ-
νοδεία πολυφωνικού μοιρολογιού, θα γίνει 
αποδέκτης μιας ανεπαίσθητης πρόσκλησης 
που θα ‘αιωρείται’ στην ατμόσφαιρα. ‘Έλα 
στη θέση μου’… Μια πρό(σ)κληση αυτής της 
Γυναίκας-καλλιμάρτυρα… του χθες;… του 
σήμερα;… του από πάντα;… Μια τροφή για 
σκέψη, για προβληματισμό, για εσωτερικό 
διάλογο… Αυτό που χωρίζει το σήμερα από 
το χθες είναι μόνο η επιφάνεια του γλυκού 
νερού της λίμνης… Γενικότερα, μόνο η επι-
φάνεια», αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.
Η καταγραφή των δράσεων ψηφιακά θα 
γίνεται (εθελοντικά) από τον Κωνσταντίνο 
Μάρκου.
H είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύ-
θερη. 

21-22 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ένα αφιέρωμα 
στις 
«καλλιμάρτυρες» 
του χθες 
και του σήμερα
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Bloodbath Nation

Ο νεοϋορκέζος συγγραφέας Πολ 
Όστερ αποπειράται, σε σύντο-
μο δοκίμιο του εικονογραφη-
μένο με ασπρόμαυρα φωτο-

γραφικά στιγμιότυπα από τοποθεσίες 
σφαγών στις ΗΠΑ, μια αυτοψία της 
χώρας του, την οποία αιματοκυλίζει 
η βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων, 
χωρίς όμως να βρίσκει λύση.
Το «Bloodbath Nation» (εκδ. Grove 
Press) —ο τίτλος μεταφράστηκε στα 
γαλλικά «Pays de Sang, une histoire 
de la violence par arme à feu aux 
Etats-Unis» (εκδ. Actes Sud), ή «Χώρα 
του αίματος, ιστορία της βίας με τη 
χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ»— 
κυκλοφορεί σήμερα στην Αμερική και 
την 8η Φεβρουαρίου στη Γαλλία.
Το κείμενο του 75χρονου διάσημου και 
πολυβραβευμένου λογοτέχνη, παθια-
σμένο, αλλά βασισμένο σε γεγονότα, 
λιτό, αναφέρεται σ’ αυτή τη φρικτή 
κατάσταση σε μια εκατοστή σελίδες. Η 
αφήγηση συνοδεύεται από σπαρακτικά 
στιγμιότυπα, τραβηγμένα από τον φω-
τογράφο Σπένσερ Όστραντερ, 37 ετών, 
επίσης νεοϋορκέζο.
Μια από τις εξηγήσεις για το πώς προ-
έκυψε το δοκίμιο απαντάται στις πρώ-
τες του σελίδες· πρόκειται για βαρύ οι-
κογενειακό μυστικό, που ο συγγραφέας 
δεν ανακάλυψε παρά όταν ήταν νέος 
άνδρας πια.
«Την 23η Ιανουαρίου 1919 (...) η για-
γιά μου πυροβόλησε τον παππού μου 
και τον σκότωσε», όταν ο πατέρας του 
Πολ Όστερ δεν ήταν παρά έξι ετών και 
ο θείος του, αυτόπτης μάρτυρας του 
φόνου, δεν ήταν παρά τρία χρόνια με-
γαλύτερος.
Η γιαγιά του Πολ Όστερ δικάστηκε στην 
πολιτεία Ουισκόνσιν (βόρειες ΗΠΑ), αλλά 
αθωώθηκε διότι κρίθηκε πως είχε κατα-
ληφθεί από «προσωρινή παραφροσύνη».
Εγκαταστάθηκε κατόπιν μαζί με τα 
παιδιά της στο Νιου Τζέρζι, σε μικρή 
απόσταση από τη Νέα Υόρκη.
«Το όπλο τα προκάλεσε όλ’ αυτά· όχι 

μόνο τα παιδιά δεν γνώρισαν πια πατέ-
ρα, αλλά έζησαν γνωρίζοντας πως τον 
σκότωσε η μητέρα», γράφει ο Όστερ.
 
«ΣΎΜΒΟΛΟ»

Όπως πριν από αυτόν αρκετές οργανώ-
σεις θυμάτων και υποστηρικτές της επι-
βολής αυστηρότερων κανόνων για την 
οπλοκατοχή στη χώρα του, ο Πολ Όστερ 
κάνει μερικούς απλούς υπολογισμούς.
Πάνω από 40.000 άνθρωποι πεθαίνουν 
στις ΗΠΑ κάθε χρόνο εξαιτίας των 
όπλων, οι μισοί από τους οποίους αυ-
τοκτονούν. Με άλλα λόγια, από το 1968 
είχαν αυτή την τύχη πάνω από ενάμισι 
εκατομμύριο πολίτες μιας χώρας όπου 
τα όπλα είναι περισσότερα από ό,τι οι 
κάτοικοι (393 εκατομμύρια έναντι 338 
εκατομμυρίων).
Ο Σπένσερ Όστραντερ συνοδεύει το κεί-
μενο με περίπου σαράντα ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες τραβηγμένες σε τόπους 
σφαγών στις ΗΠΑ, για παράδειγμα στο 
νυχτερινό κέντρο Pulse της κοινότητας 
ΛΟΑΤ+, στο Ορλάντο, στην πολιτεία 
Φλόριντα, όπου άφησαν την τελευταία 
τους πνοή 50 άνθρωποι το 2016.
Ένα σούπερ μάρκετ· ένα ακίνητο· ένας 
χώρος λατρείας· ένας δρόμος· ένας χώ-
ρος στάθμευσης· μερικά αυτοκίνητα· 
όμως σε καμιά από τις φωτογραφίες δεν 
διακρίνεται ούτε άνθρωπος, ούτε ζώο.
«Επέλεξα να εστιάσω στον τόπο κάθε 
επίθεσης ως σύμβολο. Είτε ανοικο-
δομήθηκε, είτε κατεδαφίστηκε, είτε 
αφέθηκε να σαπίσει, είναι σύμβολο 
της σημασίας που δίνουν οι Αμερικα-
νοί στο ζήτημα», εξηγούσε ο Σπένσερ 
Όστραντερ τον Οκτώβριο στο περι-
οδικό Publishers Weekly, σύμφωνα 
με δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου 
Grove Press.
«Οι ρωγμές στην αμερικανική κοινωνία 
μεγαλώνουν σταθερά κι έχουν μετατρα-
πεί σε πελώρια χάσματα κενού χώρου», 
διαπιστώνει ο Πολ Όστερ στο βιβλίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

BLOODBATH NATION
ΠΟΛ ΟΣΤΕΡ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ GROVE 
PRESS
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 34 συναπτά έτη, ο Λου Ριντ 
απέδειξε για πολλοστή φορά ότι 
υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους 
συνθέτες της ανθρώπινης μουσικής, 

βγάζοντας ένα δίσκο, την εποχή που άλλοι στην 
περίπτωσή του ήταν απλά «ώριμοι».
Το New York ήταν καταρχάς μια δυναμική 
επιστροφή του Ριντ, μετά από μερικά κάπως 
παράξενα άλμπουμ. Ήταν επίσης ένα… ρεπορτάζ 
για τον αγαπημένο του τόπο, τη Νέα Υόρκη, με 
κάμποσες αιχμές, ενίοτε οργισμένες, απέναντι 
σε διάφορα πράγματα: την εκκλησία, τον Τραμπ 
(από τότε…), τον Ρούντι Τζουλιάνι, σε ένα «δίσκο 

που μοιάζει με βιβλίο ή και ταινία».
Ο Λου λοιπόν έντυσε τους στίχους του με 
πούρο ροκενρόλ, όπου έβαλε και τους φί-
λους και ήρωές του μέσα, όπως πχ τον Τζον 
Μέλενκαμπ ή τον Μάρτιν Σκορσέζε. Ο ίδιος 
ο Ριντ έλεγε ότι «ο Φώκνερ είχε το Νότο, ο 
Τζόις το Δουβλίνο, εγώ έχω τη Νέα Υόρκη και 
τα περίχωρα» για να περιγράψει τη σχέση του 
με τη μητρόπολη.
Επίσης για το ίδιο το άλμπουμ, ο Ριντ έλεγε ότι 
«είναι αυτό για το οποίο είμαι ικανός και έβαλα 
τα δυνατά μου». Όντως, το New York θεωρείται 
–και όχι άδικα- μια από τις κορυφαίες δουλειές 
του, κάπως πιο κοντά στην ουσία των Velvet 
Underground, αλλά και μια μετάβαση σε ένα πιο 
σκοτεινό δημιουργικό δρομάκι, το οποίο ο Ριντ 

ακολούθησε και αργότερα: είτε στο Songs for 
Drella, στην επανασύνδεσή του με τον Κέιλ, είτε 
στο Magic and Loss, που όσοι τυχεροί και τυχε-
ρές βρέθηκαν ένα βράδυ στο θέατρο «Παλάς» 
στην Αθήνα, το είδαν και άκουσαν από κοντά, 
μαζί με αρκετούς από τους τεράστιους μουσικούς 
του: τον Ρομπ Γουάσερμαν στο όρθιο μπάσο και 
τον Φρεντ Μάχερς τα ντραμς.
Στο New York πήρε μέρες και η Μο Τάκερ, η 
ντράμερ των Velvet, παίζοντας σε δύο τραγούδια.
Όσο για τα κομμάτια, μνημειώδη παραμένουν 
το Romeo had Juliette, αλλά και τα Last Great 
American Whale και Hold On. Αυτό όμως που 
έδωσε την εμπορική ώθηση στο άλμπουμ, ήταν 
το Dirty Blvd, το «Walk on the Wild Side» των 
‘80s και των ‘90s…

34 ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΙΝ, ΤΌ NEW YORK 

Η πόλη του Λου Ριντ
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«Η ΛΙΣΤΑ ΤΌΥ ΣΙΝΤΛΕΡ»

H ναζιστική θηριωδία, 
διά χειρός Σπίλμπεργκ
Σίγουρα η πιο σημαντική ταινία για το Ολοκαύτωμα και μία 
από τις καλύτερες ταινίες του Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι η 
περίφημη πλέον «Λίστα του Σίντλερ», που ξεχωρίζει για 
την καλλιτεχνική της αρτιότητα, τη συσσώρευση όλων των 
εμπειριών τού σπουδαίου σκηνοθέτη, ο οποίος παρουσιάζει 
εμφαντικά την κινηματογραφική του ενηλικίωση.
Μια ταινία που συμπληρώνει αισίως 30 χρόνια και πλέον 
θεωρείται κλασική. Ήταν το 1993, όταν μία άλλη ταινία του, 
η πασίγνωστη περιπέτεια φαντασίας «Τζουράσικ Παρκ» και 
το ξύπνημα των αριστοτεχνικών ψηφιακών δεινοσαύρων 
του χάριζε το ρεκόρ των μεγαλύτερων εισπράξεων όλων 
των εποχών.
Ο Σπιλμπεργκ, μπορεί να είχε ήδη αλλάξει πορεία από την 
πρώτη του περίοδο, με τα θαυμαστά «Σαγόνια του Καρχα-
ρία», «Ε.Τ. ο Εξωγήινος», «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» 

και τις αφάνταστες περιπέτειες του Ιντιάνα Τζόουνς, που 
τον ανέδειξαν ως τον μεγαλύτερο παραμυθά του Χόλι-
γουντ, αλλά συνάμα έδειχνε έτοιμος για μια ιστορική ταινία 
μνήμης, που θα μπορούσε να ταυτιστεί με το ταραγμένο 
σύγχρονο κοινωνικό και γεωπολιτικό γίγνεσθαι. Και μάλιστα 
χωρίς να μπει στα καλούπια της πολιτικής ορθότητας και 
μιλώντας για διαχρονικές αξίες, που δεν αφορούσαν μόνο 
το δικό του έθνος, αλλά και όλους τους κατατρεγμένους της 
γης. Και το κυριότερο, να κάνει μια ταινία ακόμη και σήμερα 
επίκαιρη, καθώς ο εθνικισμός, η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός 
φουντώνουν συνεχώς. Οι κρατούμενοι στα Στρατόπεδα Ερ-
γασίας και Θανάτου, Εβραίοι, Σλάβοι, Τσιγγάνοι και κομμου-
νιστές να ήταν απλοί αριθμοί για τους εξολοθρευτές τους, 
αλλά και σήμερα οι αριθμοί παίζουν πολύ άσχημο παιχνίδι 
για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Σίγουρα η πιο σημαντική ταινία 
για το Ολοκαύτωμα και μία από 
τις καλύτερες ταινίες του Στίβεν 
Σπίλμπεργκ είναι η περίφημη 

πλέον «Λίστα του Σίντλερ», που ξεχωρί-
ζει για την καλλιτεχνική της αρτιότητα, 
τη συσσώρευση όλων των εμπειριών τού 
σπουδαίου σκηνοθέτη, ο οποίος παρουσι-
άζει εμφαντικά την κινηματογραφική του 
ενηλικίωση.
Μια ταινία που συμπληρώνει αισίως 30 
χρόνια και πλέον θεωρείται κλασική. 
Ήταν το 1993, όταν μία άλλη ταινία του, 
η πασίγνωστη περιπέτεια φαντασίας 
«Τζουράσικ Παρκ» και το ξύπνημα των 
αριστοτεχνικών ψηφιακών δεινοσαύρων 
του χάριζε το ρεκόρ των μεγαλύτερων ει-
σπράξεων όλων των εποχών.
Ο Σπιλμπεργκ, μπορεί να είχε ήδη αλλάξει 
πορεία από την πρώτη του περίοδο, με τα 
θαυμαστά «Σαγόνια του Καρχαρία», «Ε.Τ. 
ο Εξωγήινος», «Στενές Επαφές Τρίτου Τύ-
που» και τις αφάνταστες περιπέτειες του 
Ιντιάνα Τζόουνς, που τον ανέδειξαν ως 
τον μεγαλύτερο παραμυθά του Χόλιγουντ, 
αλλά συνάμα έδειχνε έτοιμος για μια ιστο-
ρική ταινία μνήμης, που θα μπορούσε να 
ταυτιστεί με το ταραγμένο σύγχρονο κοι-
νωνικό και γεωπολιτικό γίγνεσθαι. Και 
μάλιστα χωρίς να μπει στα καλούπια της 
πολιτικής ορθότητας και μιλώντας για δι-
αχρονικές αξίες, που δεν αφορούσαν μόνο 
το δικό του έθνος, αλλά και όλους τους 
κατατρεγμένους της γης. Και το κυριότε-
ρο, να κάνει μια ταινία ακόμη και σήμερα 
επίκαιρη, καθώς ο εθνικισμός, η μισαλλο-
δοξία, ο ρατσισμός φουντώνουν συνεχώς. 
Οι κρατούμενοι στα Στρατόπεδα Εργασίας 
και Θανάτου, Εβραίοι, Σλάβοι, Τσιγγάνοι 
και κομμουνιστές να ήταν απλοί αριθμοί 
για τους εξολοθρευτές τους, αλλά και 
σήμερα οι αριθμοί παίζουν πολύ άσχημο 
παιχνίδι για εκατομμύρια ανθρώπους σε 
όλο τον πλανήτη.
Η ταινία του Σπίλμπεργκ θα θριαμβεύσει 
στα Όσκαρ του 1994, κατακτώντας επτά 
χρυσά αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων 
αυτά της Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθε-
σίας, για τον ίδιο, ενώ εκτός βραβεύσεων 
έμειναν οι πρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και 
Ρέιφ Φάινς, παρότι είχαν προταθεί αντί-
στοιχα για το Όσκαρ Α' και Β' Ανδρικού 
ρόλου, για τις συνταρακτικές τους ερμη-
νείες, που τους κατέστησαν πρωταγωνι-
στές τεράστιου βεληνεκούς. Ήταν μια ξε-
χωριστή βραδιά για τον Σπίλμπεργκ, που 
είχε πει στους διάσημους και μη παρευ-
ρισκόμενους ότι «η βραδιά δεν έχει τίπο-
τα το εορταστικό», για να συμπληρώσει: 
«Ήταν ωραίο που κερδίσαμε, αλλά συγ-
χρόνως θυμάμαι το πόσο συγκινημένος 
ήμουν όταν ο παραγωγός μας Λάστινγκ 
έδειξε στον κόσμο ότι ήταν στο Άουσβιτς 
και είχε αριθμούς στο χέρι του».
Μπορεί σήμερα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ να 
βλέπει την τελευταία του ταινία, το αυτο-
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βιογραφικό του δράμα «The Fabelmans» 
να πηγαίνει άπατο, κάτι που αποδεικνύει 
ότι το κοινό έχει καταλάβει ότι ο «μεγάλος 
παραμυθάς» έχει περάσει απέναντι, δίπλα 
στους ισχυρούς του Χόλιγουντ, έχει μετα-
βληθεί σε έναν επιχειρηματία του θεάμα-
τος, έναν οσκαροθήρα, αλλά πριν τριάντα 
χρόνια βρισκόταν στην κορυφή. Γνώριζε 
μία πρωτόγνωρη καταξίωση, ακόμη και 
απ' αυτούς που τον είχαν χαρακτηρίσει 
απαξιωτικά ως «εμπορικό» σκηνοθέτη. 
Και αυτό οφειλόταν στο καλλιτεχνικό του 
επίτευγμα, στη «Λίστα του Σίντλερ», που 
έχει πέρα από τεράστια κινηματογραφική 
αξία και μεγάλη προϊστορία.

ΤΡΙΆΝΤΆ ΧΡΟΝΙΆ ΠΡΙΝ...

Όλα είχαν ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν 
μπει ο Σπίλμπεργκ στο στούντιο. Η ιδέα 
μιας ταινίας με θέμα το Ολοκαύτωμα είχε 
προταθεί σε κινηματογραφικούς παραγω-
γούς από το 1963, όταν ο Πόλντεκ Πφέ-
φερμπεργκ, ένας από τους Εβραίους του 
Σίντλερ, έκανε σκοπό της ζωής του να κά-
νει γνωστή την ιστορία του Σίντλερ. Όταν, 
έπειτα από πολλά πήγαινε-έλα, ο παρα-
γωγός Σιντ Σάινμπεργκ έστειλε μια πε-
ρίληψη της νουβέλας του Τόμας Κενάλι 
στον Σπίλμπεργκ, αυτός ενθουσιάστηκε 
και προσπάθησε με τη σειρά του να περά-
σει την ιδέα μιας ταινίας σε άλλους σκη-
νοθέτες, κάνοντας αυτός την παραγωγή. 
Τελικά, θα αποφασίσει να σκηνοθετήσει 
το φιλμ, ακούγοντας για την άρνηση του 
Ολοκαυτώματος.

ΤΟ ΈΠΙΚΟ ΣΤΟΡΙ ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣ

Το σενάριο, που υπέγραψε ο ίδιος ο Τό-
μας Κενάλι μαζί με τον Στίβεν Ζαΐλίαν, 
βασίζεται στην πραγματική ιστορία του 
Όσκαρ Σίντλερ, ενός Γερμανού, γεννημέ-
νου στη Μοράβια, τυχοδιώκτη, γλεντζέ 
επιχειρηματία, γόνου βιομηχάνου, ο οποί-
ος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον 
εξωστρεφή επικοινωνιακό χαρακτήρα 
του, τις γνωριμίες του με ναζιστές αξιω-
ματούχους και την επιτυχία του στις δω-
ροδοκίες προκειμένου να βγάλει χρήματα 
φτιάχνοντας ένα εργοστάσιο πολεμικών 
εφοδίων για τη γερμανική πολεμική 
μηχανή. Για να βρει τα κεφάλαια που 
απαιτούνταν, θα έρθει σε συνεννόηση 
με Εβραίους μαυραγορίτες, οι οποίοι θα 
του δώσουν τα χρήματα, ενώ αυτός ως 
αντάλλαγμα θα προσλάβει μόνο Εβραί-
ους εργάτες, οι οποίοι θα απέφευγαν τα 
στρατόπεδα εργασίας και θα είχαν κάποια 
μικρά προνόμια. Όταν φτάνει στην Κρα-
κοβία, όπου είχε στήσει το εργοστάσιό του 
ο Σίντλερ, ο ψυχοπαθής υπολοχαγός των 
Ες Ες Άμον αρχίζει τις μαζικές εκκαθαρί-
σεις. Ο Σίντλερ θα συνειδητοποιήσει την 
εγκληματική υπόσταση των ναζί και τα 
φρικώδη αποτελέσματα της αποτρόπαιας 

ιδεολογίας τους, αποφασίζοντας να κάνει 
το παν για να σώσει τους περίπου 1.200 
Εβραίους που είχε στη δούλεψή του.

Η ΣΎΝΈΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πέρα από το ζοφερό και αποτρόπαιο πρό-
σωπο των ναζί, τις μικρές ανθρώπινες 
ιστορίες των θυμάτων, την τρέλα εξουσί-
ας που δίνει η ναζιστική στολή, ο Σπίλ-
μπεργκ αναδεικνύει το θέμα της συνει-
δητοποίησης ακόμη κι ενός αμοραλιστή 
τυχοδιώκτη, όταν βλέπει την εγκληματι-
κή δράση των Γερμανών. Η σκηνή προς 
το τέλος της ταινίας, όπου ο Σίντλερ κα-
ταρρέει όταν καταλαβαίνει ότι δεν κατά-
φερε να σώσει ακόμη έναν Εβραίο, είναι 
συνταρακτική. Και ταυτόχρονα, αναδει-
κνύει την τρέλα που είχαν, πέρα από τη 
ναζιστική ιδεολογία, οι Γερμανοί για το 
χρήμα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και 
στις πιο ζοφερές εποχές το χρήμα ήταν 
εκείνο που κινούσε τα νήματα...

ΜΈΓΆΛΈΙΏΔΈΣ ΈΠΙΤΈΎΓΜΆ

Ο Σπίλμπεργκ, έχοντας για διευθυντή φω-

τογραφίας τον σπουδαίο μάστορα Γιάνους 
Καμίνσκι, θα κινηματογραφήσει ευφυώς 
σε ασπρόμαυρο, με μία ρεαλιστική ματιά, 
φωτίζοντας το κατάμαυρο της ιστορίας, 
την απόλυτη κτηνωδία και το τέλος της 
λογικής. Τα πλάνα του, οι σκηνές και οι 
μεγαλειώδεις σεκάνς, σε συνδυασμό με 
το άψογο ντεκουπάζ αλλά και τη φορτι-
σμένη από συγκίνηση, εμβληματική μου-
σική του Τζον Γουίλιαμς θα αναγκάσουν 
ακόμη και τους αρνητές του, να υποκλι-
θούν μπροστά στο μεγαλείο του. Και αν 
δεν φτάνουν όλα αυτά, αρκεί η σεκάνς 
με τη σφαγή που είχε διατάξει ο Άμον 
στους δρόμους τής παγωμένης πόλης, 
την οποία παρατηρεί από ψηλά ο Σίντλερ 
μαζί με την ερωμένη του και ανάμεσα στο 
πανικόβλητο πλήθος κυκλοφορεί ένα μι-
κρό κορίτσι με κόκκινο παλτό. Μια ολιγό-
λεπτη σεκάνς που θα μείνει για πάντα να 
κοσμεί την ιστορία του κινηματογράφου.

Ο ΛΙΆΜ ΚΆΙ Ο ΡΈΙΦ

Ο Λίαμ Νίσον, ως Σίντλερ, πραγματοποιεί 
τον ρόλο της ζωής του, καταφέρνοντας 
να πείσει αφοπλιστικά για τη μετατροπή 

του από έναν ασυνείδητο τυχοδιώκτη σε 
έναν άνθρωπο που θα θυσιάσει τα πάντα 
για να σώσει τους «εργάτες» του, ενώ ο 
Ρέιφ Φάινς, που υποδύεται τον ψυχοπα-
θή Άμον, ξεφεύγοντας από τον κίνδυνο 
να ξεπέσει στην καρικατούρα, θα αποδεί-
ξει την τεράστια υποκριτική του παιδεία. 
Από κοντά ο υπέροχος Μπεν Κίνγκσλεϊ, 
στο ρόλο του αρχιλογιστή που κατευθύνει 
τον Σίντλερ, ενώ εξαιρετικές οι ερμηνείες 
και όλων των πάρα πολλών και μελετη-
μένων διεξοδικά δεύτερων χαρακτήρων.
«Η Λίστα του Σίντλερ» θα μείνει για πά-
ντα στην παγκόσμια ιστορία, η θέασή 
της θα συγκινεί και θα συγκλονίζει. Ένα 
φιλμ, που θα πρέπει να ξαναδεί και ο ίδιος 
ο Σπιλμπεργκ, για να θυμηθεί το πηγαίο 
ταλέντο του, την ωριμότητα του καλλιτέ-
χνη, πριν αυτή διαβρωθεί από τη σιγουριά 
της ισχύος. Και βεβαίως να την ξαναδεί ο 
Λίαμ Νίσον, που τις τελευταίες δεκαετίες 
έχει πέσει πολύ χαμηλά, ενσαρκώνοντας 
μονοδιάστατους μάτσο ήρωες, πολλές 
φορές ως κατάλοιπο των ιδεολογιών που 
έκαναν τον Σίντλερ ένα συνειδητοποιη-
μένο, με ευαισθησίες, άνθρωπο...

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
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Ο σκηνοθέτης είπε ότι οι ταινίες απο-
δυναμώνονται από τις πλατφόρμες 
προβολής, προσθέτοντας ότι ταινίες 
όπως του Ζαν-Λικ Γκοντάρ ή του 

Φεντερίκο Φελίνι εξακολουθούν να σημειώ-
νουν επιτυχία και στη μικρή οθόνη.
«Αυτό που με απασχολεί είναι λιγότερο η τε-
χνολογία και οι τρόποι με τους οποίους οι 
άνθρωποι παρακολουθούν σινεμά, αλλά ότι 
πίσω από αυτό κρύβεται μια δικτατορία ιδε-
ών. Αφορά τις ταινίες που γίνονται για να ευ-
χαριστήσουν αυτά τα μέσα», είπε ο Ινιάριτου 
στο Deadline, ενώ συνομιλούσε με τους συνα-
δέλφους του, σκηνοθέτες Γκιγιέρμο ντελ Τόρο 
και Αλφόνσο Κουαρόν. «Αν παρακολουθήσετε 
μια ταινία του Φελίνι ή του Γκοντάρ στον υπο-
λογιστή σας, εξακολουθεί να είναι μια εξαι-
ρετική ταινία. Δεν αλλάζει η δυναμική της 
ιδέας. Αλλά νομίζω ότι οι ιδέες μειώνονται 
σε μέγεθος υπολογιστή από άποψη ιδεολογί-
ας, και νομίζω ότι όλοι συμμετέχουν σε αυτό. 
Η μείωση της ιδέας είναι αυτό που πρέπει να 
συζητήσουμε, όχι οι δυνατότητες του μέσου».
Και συνέχισε: «Παλιά μπορούσες να ακού-
σεις μουσική μόνο στις αίθουσες συναυλιών 
και μετά ήρθαν οι δίσκοι και μετά το ραδιό-
φωνο. Αν ακούτε Μπετόβεν ή Μότσαρτ στα 
ακουστικά σας, παύει να είναι υπέροχη μου-
σική; Προφανώς όχι, είναι καλύτερο να πάτε 

στην αίθουσα συναυλιών και να ακούσετε 
120 μουσικούς να παίζουν ζωντανά, αλλά 
ανεξάρτητα από το πώς το ακούτε, δεν μειώ-
νει την ιδέα πίσω από τη μουσική».
Ο ντελ Τόρο συμφώνησε με τον Ινιάριτου, λέ-
γοντας: «Νομίζω ότι το μέγεθος της ιδέας εί-
ναι πιο σημαντικό από το μέγεθος της οθόνης, 
σίγουρα. Ο κινηματογράφος -η πλευρά του 
μάρκετινγκ και η οικονομική πλευρά- προ-
σπαθούσε πάντα να περιορίζεται από κανόνες. 
Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ακούτε κάτι 
σαν: «Ο αλγόριθμος λέει ότι οι άνθρωποι πρέ-
πει να γαντζωθούν στα πρώτα πέντε λεπτά 
της ταινίας», αλλά αυτό ίσχυε και στις δεκα-
ετίες του 1970 και του 1980. Αυτό ήταν πάντα 
αλήθεια. Πρέπει να έχετε μια ισχυρή έναρξη».
Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ο κινηματογρά-
φος που έχουμε τώρα είναι μετά την Covid, 
μετά τον Τραμπ, μετά την αλήθεια και είναι 
πολύ αποκαλυπτικός κατά κάποιον τρόπο. 
Γίνονται μεγάλες κινήσεις που είναι πολύ 
ενδιαφέρουσες. Και δεν θα μπορούμε να τα 
δούμε πλήρως πριν από 10 χρόνια από τώρα, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα 
συζητήσουμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρου-
σα στιγμή στον κινηματογράφο. Πολλά από 
αυτά είναι σαν το τέλος των ημερών του σι-
νεμά. Νομίζω ότι η ομορφιά είναι ότι οι νέες 
φωνές θα υψωθούν ενάντια σε αυτήν την 

ανοησία με τον ίδιο τρόπο που σηκωθήκαμε 
ενάντια στην ανοησία στην εποχή μας».
Από την πλευρά του ο Κουαρόν είπε: «Όλη 
αυτή η συζήτηση για τον θάνατο του κινη-
ματογράφου, ναι, μάλλον είναι ο θάνατος 
του κινηματογράφου με τον τρόπο που τον 
ξέρετε, αλλά ένας νέος κινηματογράφος έρ-
χεται και γιατί θα πεθάνει τώρα; Ποιος θα 
ήταν ο λόγος; Υποστηρίζουν ότι, "Ω, λιγότε-
ροι άνθρωποι πηγαίνουν στον κινηματογρά-
φο", αλλά δεν ξέρω: περισσότεροι άνθρωποι 
είναι γαντζωμένοι στους υπολογιστές τους. 
Απλώς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η νέα 
γενιά ασχολείται με τον κινηματογράφο δι-
αφορετικά. Φυσικά, λατρεύω την εμπειρία 
του να πηγαίνω σινεμά και πηγαίνω και 
βλέπω ταινίες όσο πιο συχνά μπορώ. Αλλά 
δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πω ότι 
είναι ο μόνος τρόπος να βιώσεις μια ταινία. 
Υπάρχει πολύς κινηματογράφος που χαίρο-
μαι να παρακολουθώ σε μια πλατφόρμα».
Συνέκρινε την άνοδο του streaming με τη με-
τάβαση από τις βωβές ταινίες στις ομιλούσες: 
«Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 γινόταν επί-
σης αυτή η συζήτηση για τον θάνατο του κινη-
ματογράφου, επειδή έμπαινε ο ήχος. Είπαν ότι 
δεν θα επιβιώσει και οι άνθρωποι θα σταμα-
τήσουν να πηγαίνουν στον κινηματογράφο».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΛΕΧΑΝΤΡΌ ΓΚΌΝΣΑΛΕΣ ΙΝΙΑΡΙΤΌΥ

Το σινεμά στην εποχή του streaming

Αυτό που με απα-
σχολεί είναι λιγότε-
ρο η τεχνολογία και 
οι τρόποι με τους 
οποίους οι άνθρωποι 
παρακολουθούν σι-
νεμά, αλλά ότι πίσω 
από αυτό κρύβεται 
μια δικτατορία ιδε-
ών. Αφορά τις ταινί-
ες που γίνονται για 
να ευχαριστήσουν 
αυτά τα μέσα
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