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Υποψηφιότητες ΣΥΡΙΖΑ: 
Λεπτές ισορροπίες στα 
Γιάννενα 
H ΥΠΟΘΕΣΗ «ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιωαννί-
νων» εξελίσσεται από το περασμένο καλοκαίρι (και 
λίγο πιο πριν) και τη χαρακτηρίζουν οι λεπτές ισορρο-
πίες.
https://typos-i.gr/article/ypopshfiothtes-syriza-
leptes-isorropies-sta-giannena

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ο Όμηρος, ο Παττακός 
και μια πλατεία 
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ του 1969 η χούντα έκλεινε 17 μήνες 
στην εξουσία της χώρας. Ο «τελετάρχης» Παττακός 
που ήταν και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αλλά και 
υπουργός Εσωτερικών (και μέντορας του υπουργού 
Ανάπτυξης…), έστειλε οδηγίες για τις ονοματοδοσίες 
(και μετονομασίες) των οδών και πλατειών των ελλη-
νικών πόλεων.
https://typos-i.gr/article/o-omhros-o-pattakos-kai-
mia-plateia

Το Πέραμα, 
οι «40 καλύβες» 
και το σπήλαιο 
https://typos-i.gr/article/perama-oi-40-kalybes-kai-
sphlaio

Τελικά, θα χιονίσει 
στα Γιάννενα;
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ τέτοια περίοδο, επανέρχεται η ερώτη-
ση περί χιονοπτώσεων στην πόλη.
https://typos-i.gr/article/telika-8a-xionisei-sta-
giannena
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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


4|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Αιθαλομίχλη: Οι δύσκολοι 
χειμώνες των Ιωαννίνων
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στις 4 Ιανουαρίου, η Περιφέρεια 
Ηπείρου εξέδωσε ανακοίνωση με 
συστάσεις προς τους κατοίκους 
των Ιωαννίνων λόγω της υπέρβα-

σης των ορίων στις συγκεντρώσεις των 
αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ). Η αι-
θαλομίχλη είχε δηλώσει το παρών όμως 
πολύ νωρίτερα. Όπως δείχνουν και τα 
στοιχεία που παρουσιάζει ο «Τύπος Ιω-
αννίνων» ήδη από τις 17 Δεκεμβρίου, τα 
όρια είχαν αρχίσει να ξεπερνιούνται. Την 
περίοδο των Χριστουγέννων, με χιλιάδες 
επισκέπτες να βρίσκονται στην πόλη, οι 
μέσες τιμές των σωματιδίων ήταν πολύ 
υψηλές. Τις δε βραδινές ώρες, τα αιωρού-
μενα σωματίδια έφταναν σε εξωφρενικά 
ύψη. Με την πόλη των Ιωαννίνων να βι-
ώνει το τουριστικό της κύμα, είναι προ-
φανές ότι οι ανακοινώσεις πήγαν… στην 
παράταση.
Βέβαια όσοι ζουν σε αυτή την πόλη, δεν 
χρειάζονται πια ανακοινώσεις για να κα-
ταλάβουν ότι η ποιότητα της ατμόσφαι-
ρας είναι κακή. Πέραν των προφανών δυ-
σκολιών στην αναπνοή και της έντονης 
μυρωδιάς, υπάρχουν πλατφόρμες όπως η 
Panacea (που δημιουργήθηκε από πανε-
πιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και 
από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) 
και η PurpleAir, όπου καταγράφονται σε 
πραγματικό χρόνο τα όρια των ΑΣ μέσω 
αισθητήρων που έχουν τοποθετηθεί σε 
δύο σημεία στην πόλη των Ιωαννίνων.
Οι ανακοινώσεις όμως για έκτακτα ή 
μη επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
έχουν τη σημασία τους. Γιατί έρχονται να 
δείξουν πόσο σοβαρά η όχι, λαμβάνουν 
υπόψη τους οι τοπικές αρχές το φαινόμε-
νο της αιθαλομίχλης. Και δυστυχώς δεν 
το λαμβάνουν υπόψη τους. Και είναι φαι-
νόμενο που υπάρχει εδώ και μια δεκαετία 
στην πόλη.
Δεν είναι μόνο τα Γιάννενα που αντιμετω-
πίζουν ζήτημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Κι άλλες πόλεις έχουν σοβαρά ζητήματα, 
όπως η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, ο Βόλος 
κλπ. Κάθε πόλη έχει τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της. Σημειωτέον δε ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραπέμψει την 
Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 
δύο υποθέσεις. Η μία για υπέρβαση των 
ορίων στα ΑΣ10 στη Θεσσαλονίκη και η 

άλλη για υπέρβαση των ορίων στις συ-
γκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου 
(ΝΟ2) στην Αθήνα.
Τα Γιάννενα είναι μια πόλη που υποφέρει 
από κακή ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα 
τους χειμερινούς μήνες –από Νοέμβριο 
έως Ιανουάριο. Μια ρύπανση που οφείλε-
ται σαφέστατα στη θέρμανση, και δη στα 
τζάκια και στις σόμπες. Είναι ενδεικτικό 
ότι τις βραδινές ώρες, μετά τις 19:00, οι 
συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωμα-
τιδίων αυξάνονται πολύ.
Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά που χτύ-

πησε «κόκκινο» για τα Γιάννενα. Σε μια 
περίοδο οικονομικής ύφεσης, με τους 
πολίτες να κάνουν εκτεταμένη χρήση 
των τζακιών (καίγοντας οτιδήποτε), ως 
αποτέλεσμα και της εξίσωσης του φόρου 
πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.  
Μια κακή χρονιά ήταν και το 2016. Όπως 
κακή χρονιά αποδεικνύεται και το 2022.
Σε αυτό το σημείο, ας δούμε τι ακριβώς 
είναι τα ΑΣ και ποια είναι τα όριά τους.
Τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) είναι ένας 
ρύπος που μπορεί να προέρχεται από φυ-
σικές πηγές όπως από μεταφορά σκόνης 

από ξηρές περιοχές εντός και εκτός χώρας 
ή από την καύση βιομάζας για θερμαντι-
κούς σκοπούς κατά τη χειμερινή περίοδο 
της χώρας.
Η διάμετρός τους κυμαίνεται από 
0,0002μm έως 500μm. Για την αποτίμηση 
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, 
παρακολουθούνται τα σωματίδια με αε-
ροδυναμική διάμετρο 10 και 2,5 (ΑΣ10 ή 
PM10 και ΑΣ2,5 ή PM2,5). Mετρήσεις γί-
νονται και για μικρότερα σωματίδια, ΑΣ1, 
για τα οποία όμως δεν έχει θεσπιστεί ακό-
μα κανένα όριο.
Πολύ σημαντικό ρόλο στην παραμονή 
των ΑΣ σε έναν τόπο, έχουν οι μετεωρο-
λογικές συνθήκες. Η κλειστή τοπογραφία 
του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων δυσχεραί-
νει τη διάχυση των ρύπων. Όπως και η 
διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου και 
η υγρασία.
Οι επιδράσεις στην υγεία εξαρτώνται 
πολύ από το μέγεθος των σωματιδίων 
και τη σύσταση τους. Όσο μικρότερα σε 
μέγεθος είναι τα σωματίδια τόσο βαθύτε-
ρα εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστημα 
του ανθρώπου, σύμφωνα και με τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Χρόνια έκθεση 
σε σωματιδιακή ρύπανση συμβάλλει στην 
αύξηση του κινδύνου για ανάπτυξη καρ-
διαγγειακών και αναπνευστικών νοσημά-
των καθώς και καρκίνου του πνεύμονα.
Σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για τα ΑΣ10 ισχύουν τα εξής: 
Το όριο της μέσης ετήσιας τιμής της συ-
γκέντρωσης είναι 40μg/m3, ενώ το όριο 
της μέσης ημερήσιας τιμής της συγκέ-
ντρωσης είναι 50μg/m3. Επιπλέον το 
όριο της μέσης ημερήσιας συγκέντρωσης 
δεν πρέπει να ξεπερνιέται περισσότερο 
από 35 φορές το χρόνο.
Το 2022, τον Ιανουάριο, τον Νοέμβριο και 
τον Δεκέμβριο, τα Γιάννενα ξεπέρασαν τη 
μέση ημερήσια τιμής της συγκέντρωσης 
των ΑΣ10, 35 φορές. Από αυτές τις 35 
φορές, οι 16 φορές συνέβησαν μέσα στον 
Δεκέμβριο. Η υψηλότερη μέση ημερήσια 
τιμή καταγράφηκε ανήμερα τον Χριστου-
γέννων: 204,68 μg/m3. Με το δεδομένο, 
όμως, ότι το πρόβλημα είναι πιο έντονο 
τις βραδινές ώρες, η μέγιστη τιμή «πιά-
νεται» εκείνες τις ώρες. Και ανήμερα των 
Χριστουγέννων ήταν 442,38 μg/m3!
Την ίδια μέρα, και τα ΑΣ2,5 εκτοξεύτηκαν. 
Μέση ημερήσια τιμή 198,9 μg/m3 και 
υψηλότερη τιμή 429,784 μg/m3! Γενικά, 
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Το 2022, τον Ιανουάριο, τον Νοέμβριο 
και τον Δεκέμβριο, τα Γιάννενα ξε-
πέρασαν τη μέση ημερήσια τιμής της 
συγκέντρωσης των ΑΣ10, 35 φορές. 
Από αυτές τις 35 φορές, οι 16 φορές 
συνέβησαν μέσα στον Δεκέμβριο. Η 
υψηλότερη μέση ημερήσια τιμή κατα-
γράφηκε ανήμερα τον Χριστουγέννων: 
204,68 μg/m3. 
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με μια πρώτη αποτίμηση των αποτελε-
σμάτων, τα ΑΣ2,5 φαίνεται ότι αποτελούν 
επίσης έναν ανησυχητικό παράγοντα. Για 
τα ΑΣ2,5 έχει οριστεί μια μέση οριακή 
ετήσια τιμή στα 25μg/m3.
Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στις με-
τρήσεις που κάνει η Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος της Περιφέρειας Ηπείρου και οι 
οποίες προέρχονται από τον περιβαλλο-
ντικό σταθμό που έχει εγκατασταθεί στην 
αυλή του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εγκατάστα-
ση και λειτουργία σταθμών παρακολού-
θησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
είναι αρμοδιότητα των Περιφερειών μετά 
την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Πριν η 
αρμοδιότητα ανήκε στις Αποκεντρωμέ-
νες Διοικήσεις.
Ο περιβαλλοντικός σταθμός της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου «συμμετέχει» στο Εθνικό 
Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης του υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτός εί-
ναι ο επίσημος και πιστοποιημένος σταθ-
μός στα Γιάννενα, με τα δεδομένα του να 
αποτυπώνονται σε ετήσιες εκθέσεις ποι-
ότητας της ατμόσφαιρας -για το 2022 δεν 
έχει βγει ακόμα η ετήσια έκθεση.
Ωστόσο, τα δεδομένα σε πραγματικό χρό-
νο μέσω Panacea και PurpleAir θεωρού-
νται ότι δεν έχουν ιδιαίτερες αποκλίσεις.
Τα τελευταία χρόνια πολλοί Δήμοι στο πλαί-
σιο διαφόρων χρηματοδοτήσεων για smart 
cities, προχωρούν σε τοποθέτηση περιβαλ-
λοντικών αισθητήρων για την αποτύπω-
ση σε πραγματικό χρόνο διαφόρων ρύπων, 
όπως έχει κάνει από το 2021 ο Δήμος Ζίτσας. 
Οι περιβαλλοντικοί αυτοί αισθητήρες δεν 
συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολού-
θησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Πρόκειται 
σαφώς για μεμονωμένες ενέργειες.
Ο περιβαλλοντικός σταθμός των Ιωαν-
νίνων άρχισε να λειτουργεί από το 2018 
δίνοντας τα πρώτα επίσημα στοιχεία το 
2019. Νωρίτερα, από το 2008 (υπό την 
εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης τότε) λειτουργούσε ένας άλλος περι-
βαλλοντικός σταθμός.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί κάτι σημαντικό: 
Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου php.gov.gr, είναι αναρτημένες όλες οι 
μηνιαίες αναφορές μετρήσεων για τα ΑΣ 
κι άλλους ρύπους από το 2019. Η ανάρ-
τηση αυτή, ωστόσο, δεν βρίσκεται και 
στο πιο φανερό σημείο της ιστοσελίδας. 
Απλώς «χάνεται» μέσα στον μεγάλο όγκο 
πληροφοριών της ιστοσελίδας καθιστώ-
ντας επί της ουσίας την άμεση πρόσβαση 
των πολιτών αδύνατη. Επιπλέον, οι ανα-
φορές δεν είναι και οι πιο αναγνώσιμες.

ΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ

Τι έχει κάνει η πολιτεία όλα αυτά τα χρό-
νια για την αντιμετώπιση της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης στις διάφορες πόλεις; Όχι 
και πολλά.
Πέραν του Εθνικού Δικτύου Παρακολού-
θησης της Ατμόσφαιρας (που λειτουργεί 
από το 2000), το βασικό της εργαλείο είναι 
μια Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) τoυ 
2013 για «βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης 
για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια». 
Ως μέτρα μείωσης των εκπομπών από 
εστίες καύσης –και ανάλογα με τη μέση 
εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αι-
ωρούμενων σωματιδίων- προτείνει από 
συστάσεις προς τους πολίτες για αποφυγή 
ή διακοπή χρήσης τζακιών και ρύθμιση 
του θερμοστάτη στους 18ο C σε περιπτώ-
σεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρ-
μανσης μέχρι διακοπή λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σε 
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (με εξαιρέ-
σεις). Υπάρχει επίσης κι άλλη μια ΚΥΑ του 
2014 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται 
ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης 

ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώ-
πιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιω-
ρούμενα σωματίδια.
Σε περίπτωση έκδοσης σύστασης για δι-
ακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών 
στερεών καυσίμων και θερμαστρών βι-
ομάζας, προβλέπεται μια έκπτωση 30% 
στο ρεύμα για την περίοδο λήψης των μέ-
τρων. Από την Περιφέρεια Ηπείρου ή το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν έχει γίνει 
ποτέ εφαρμογή του μέτρου αυτού.
Και το ερώτημα είναι αν αρκεί ένα τέτοιο 
μέτρο (ανεξαρτήτως της εφαρμογής ή 
μη). Η απάντηση είναι απλή: όχι. Πρώτον, 
κανείς δεν εγγυάται ότι θα υπάρξει διακο-
πή χρήσης των τζακιών –πρόκειται για 
σύσταση. Δεύτερον, η έκπτωση 30% στο 
ρεύμα για μια εβδομάδα είναι μόνο ένα 
βραχυπρόθεσμο μέτρο.
Είναι πια σαφές, μετά από τόσα χρόνια, 
ότι απαιτείται ένα πιο ολοκληρωμένο 
σχέδιο για την αντιμετώπιση της αιθα-
λομίχλης στα Γιάννενα, τους χειμερινούς 
μήνες. Και δεν αρκούν κυβερνητικές δη-
λώσεις του τύπου ότι η ενεργειακή κρίση 
μετριάζεται με τους… μειωμένους υπερ-
συντελεστές ή με επιδόματα.

ΌΙ ΤΌΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι τοπικές αρχές πάντως δείχνουν… εφη-
συχασμένες. Καμία σύσκεψη, καμία συνά-
ντηση, κανένας ιδιαίτερος προβληματι-
σμός. Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος 
Καχριμάνης, ερωτώμενος από τον «Τύπο 
Ιωαννίνων», είπε: «Εμείς τους στέλνουμε 
χαρτί "τι θα κάνουμε;" και αυτοί δεν μας 
απαντούν». Μια δήλωση με την οποία 
επιχειρεί να δείξει ότι η Περιφέρεια Ηπεί-
ρου νοιάζεται, αλλά επί της ουσίας δείχνει 
το αντίθετο. Όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο, 
ο κ. Καχριμάνης δεν έχει καμία δημόσια 
τοποθέτηση για την αιθαλομίχλη. Ακόμα 
και οι ανακοινώσεις, όπως προαναφέρθη-
κε, βγαίνουν με καθυστέρηση για να μην 
υπάρξει… κοινωνική και τουριστική ανα-
ταραχή.
Και ο Δήμος Ιωαννιτών; Ο Δήμος Ιωαν-
νιτών έχει βάλει πλώρη (και καλώς) να 
γίνει μια ουδέτερη κλιματικά και έξυπνη 
πόλη μέχρι το 2020. Πάνω σε αυτό το εγ-
χείρημά της, η δημοτική αρχή, όπως έχει 
υποστηρίξει, βασίζει τους σχεδιασμούς 
της. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος, 
σε σχετική ερώτηση του «Τύπου Ιωαννί-
νων», μίλησε μόνο για το διοξείδιο του 
άνθρακα. «Εμείς έχουμε υποχρέωση να 
μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα».
Ωστόσο, αυτό που ξεχνά ο κ. Αρλέτος, εί-
ναι ότι και τα ΑΣ είναι ρύποι, και ότι το 
φαινόμενο της αιθαλομίχλης τους χειμε-
ρινούς μήνες αποτελεί μεγάλο πρόβλημα 
της πόλης των Ιωαννίνων. Και μετά από 
μια δεκαετία συνεχούς παρουσίας της αι-
θαλομίχλης, δεν αρκούν τα όποια βραχυ-
πρόθεσμα μέτρα.

Διάγραμμα από την έκθεση του 2021 του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη 
διαχρονική μεταβολή των μέσων ετήσιων τιμών ΑΣ10 σε Πάτρα, Βόλο, Λάρισα, 
Ηράκλειο, Χανιά και Ιωάννινα

Διάγραμμα από την έκθεση του 2021 του υπουργείου Περιβάλλοντος για  τη 
διαχρονική μεταβολή των μέσων ετήσιων τιμών ΑΣ2,5 σε Πάτρα, Βόλο,  Λάρισα, 
Ηράκλειο, Χανιά και Ιωάννινα
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ΣΙΝΈΜΆ

29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Εγώ, ο Ντάνιελ 
Μπλέικ» 
του Σον Μπέικερ

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Schizodolls, η επιστροφή

Στις 4 Φεβρουαρίου, στο Studio 203 (ΚΕΠΑΒΙ), οι 
Schizodolls επιστρέφουν στις live εμφανίσεις, τρία 
χρόνια μετά την παρουσίαση του πρώτου τους δίσκου.
Μαζί τους, οι Nux Monstro και ο Νικόλας Μποντίνας.
Πόρτες στις 20.00, 8 ευρώ προπώληση (Studio 203 
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, ΚΕΠΑΒΙ, Stars 
Music Academy Ν. Ζέρβα 65), 10 ευρώ ταμείο.
Οι Schizodolls είναι οι Ζωή Ευαγγέλου (vocals) Κώ-
στας Σαλάπας (ντραμς), Γιώργος Yuri Μαυροματίδης 
(κιθάρα) και Ελένη Κοιλάκου (μπάσο). 
Ο δίσκος «Schizodolls», ο οποίος περιέχει 7 original 
κομμάτια (ανάμεσά τους το single «Schizomom» που 
ήταν και η αφορμή για το πρώτο τους video clip) και 
ένα cover του Pull A U των The Kills, αρχικά αποτε-
λούσε ένα πείραμα γνωριμίας και μια προσπάθεια εύ-
ρεσης ενός συγκεκριμένου ήχου που να τους εκπρο-
σωπεί.
Οι Nux Monstro είναι μια νεοσυσταθείσα grunge rock 
μπάντα (τρίο) με έδρα την Αθήνα, αποτελούμενη 
από τους Στάθη Ντόφη (σύνθεση, ηλεκτρική κιθάρα, 
φωνή), Κωστή Βήχο (ηλεκτρικό μπάσο) και Κωνστα-
ντίνο Σαλάπα (τύμπανα).
…και φυσικά, ο Νικόλας Μποντίνας είναι ο τύπος που 
όλοι-ες ξέρουμε, τι μπορεί να κάνει επί σκηνής.

ΣΥΝΆΥΛΙΈΣ

Το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» προβάλλει την ταινία 
του Ηλία Καζάν «Το λιμάνι της αγωνίας» (1954) στις 5 και 6 
Φεβρουαρίου, στις 20:15, στον χώρο του (Κουντουριώτη 31). 
Παίζουν: Μάρλον Μπράντο, Εύα Μαρί Σεντ, Ροντ Στάιγκερ, 
Καρλ Μάλντεν. 
Η υπόθεση: Στο Νιου Τζέρσεϊ της δεκαετίας του ‘50 μια ομάδα 
γκάνγκστερ έχει πάρει την αρχηγία του συνδικάτου των εργα-
τών του λιμανιού. Αρχηγός της σπείρας είναι ο Τζόνι Φρέντλι 
και δεξί του χέρι ο Τσάρλι Μαλόι. Όταν ο αδερφός του Τσάρ-
λι, ένας αποτυχημένος πυγμάχος, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας 
της δολοφονίας ενός εκ των εργαζομένων του λιμανιού, αρ-
χίζει να δέχεται πιέσεις από την αστυνομία για να καταθέσει 
ενάντια του Τζόνι Φρέντλι. Ο Τέρι αρχικά αρνείται, αλλά οι 
τύψεις τον βαραίνουν και μεγαλώνουν όταν γνωρίζεται και 
ερωτεύεται την αδελφή του θύματος Ίντι Ντόιλ. 
Οικονομική ενίσχυση: 2 ευρώ

5-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Το λιμάνι 
της αγωνίας» 
του Ηλία Καζάν

Το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» προβάλλει τη βραβευ-
μένη ταινία του Κεν Λόουτς «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» (2016) 
στις 29 και 30 Ιανουαρίου, στις 20:15, στον χώρο του (Κου-
ντουριώτη 31). Παίζουν: Ντέιβ Τζονς, Χέιλι Σκουάρες, Ντίλαν 
ΜακΚίρναν, Μπραϊάνα Σαν. 
Η υπόθεση: Ο Ντάνιελ Μπλέικ είναι ένας 59χρονος ξυλουρ-
γός ο οποίος έπειτα από ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο θα 
πρέπει να σταματήσει να δουλεύει μέχρις ότου η καρδιά του 
γίνει ξανά πιο δυνατή. Η γιατρός του τον κρίνει ακατάλληλο 
για εργασία, όμως οι κοινωνικές υπηρεσίες του Νιούκαστλ 
όπου ζει θεωρούν ότι δεν δικαιούται το ανάλογο επίδομα.
Οικονομική ενίσχυση: 2 ευρώ

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Halocraft στο Route 66
Οι Halocraft, η ελληνική post μπάντα, ξεκινάνε τα live στο 
Route 66, μετά από πολύ καιρό. Στις 2 Φεβρουαρίου, (πόρτες 
στις 21.00), μαζί με τους ΩχΤο Μηδέν, εισιτήρια 8 ευρώ. Προ-
πώληση σε viva, public, wind/nova, Route 66.
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ΘΈΆΤΡΟ

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Παιδικό θέατρο: 
«Μαύρη Σαύρα»
Την παιδική θεατρική παράσταση «Μαύρη 
Σαύρα» της Χ. Μέγα ανεβάζει την Κυριακή 
5 Φεβρουαρίου, στις 11:30, η «Θεατρική 
Συμπαιγνία» στη «Σκηνή 125» (Αρχ. Μακαρίου 
11, ΚΕΠΑΒΙ).
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιολάντα Καπέρ-
δα. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Κίκα Ζα-
χαριάδου, Γιάννης Κοντός, Στέλλα Κατσαρού, 
Γιολάντα Καπέρδα. 
Η βασική θεματική του έργου είναι το περι-
βάλλον και η καταστροφή που έχει προκαλέ-
σει ο άνθρωπος στον πλανήτη. 
Τιμή  εισιτηρίου: 10€, 8€ προπώληση, 8€ 
(άνεργοι, φοιτητές, παιδιά κάτω των  12 ετών, 
ΑμεΑ & άνω των 65 ετών). Διάρκεια παράστα-
σης: 75 λεπτά. Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 
12830 & 6944503266. Προπώληση εισι-
τηρίων:  Καφέ-μπαρ «Σκάλα», βιβλιοπωλείο 
Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία, viva.gr.

4-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Το παλτό» με τον Θ. Γκόγκο 
στο Θέατρο «Κύκλος»
Δύο παραστάσεις του μονολόγου «Το παλτό» 
του Νικολάι Γκόγκολ με τον Θοδωρή Γκό-
γκο ανεβάζουν το Θέατρο «Κύκλος» και το 
Politheatro performing arts στις 4 και 5 Φε-
βρουαρίου, στις 21:00, στο Θέατρο «Κύκλος» 
(Αραβαντινού 14).
Η υπόθεση: Ένας υπαλληλάκος είναι ο ήρωας 
στο κορυφαίο διήγημα του Gogol που δημο-
σιεύτηκε το 1842. Το δικό του όνειρο: δεν 
λαχταράει μια γυναίκα αλλά ένα πανωφόρι. Σ’ 
αυτό έχουν συγκεντρωθεί όλες του οι επιθυ-
μίες, όλη του η αντίληψη για σπουδαιότητα, 
κοινωνική επιβολή. Μένει μέρες και νύχτες 
νηστικός, στερείται το κάθε τι και μαζεύει κα-
πίκι καπίκι την αξία του! Το παλτό θα τον κάνει 
καλύτερο, πιο σημαντικό στην κοινωνία. Όμως 
το ίδιο παλτό θα τον στοιχειώσει…
Τη σκηνοθεσία και τη διασκευή έχει κάνει 
ο Θ. Γκόγκος. Βοηθός σκηνοθέτη η Σεμέλη 
Παπαοικονόμου.
Εισιτήριο: 10 ευρώ, 8 ευρώ το μειωμένο. Τηλ. 
697 913 9705. 

2-3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μουσικοθεατρική παράσταση: 
«Αποδημητικά Φιλιά»
Τη μουσικοθεατρική παράσταση «Αποδημη-
τικά Φιλιά», ένα σύγχρονο βαριετέ, με τρα-
γούδια ελλήνων συνθετών από το έντεχνο 
και λαϊκό ρεπερτόριο, θεατρικά τραγούδια 
και κείμενα από το θέατρο και τη λογοτεχνία, 
παρουσιάζει η «Θεατρική Συμπαιγνία».
Παραστάσεις δίνονται κάθε Πέμπτη και Πα-
ρασκευή, στις 21:30, στο καφέ μπαρ «Σκάλα», 
της «Θεατρικής Συμπαιγνίας».
Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα 
Βασιλείου, Γιολάντα Καπέρδα, Χάρις Μέγα, 
Άκης Σιούτης. Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιολά-
ντα Καπέρδα, Μουσική διδασκαλία: Κατερίνα 
Βασιλείου, Ενδυματολόγος: Βέρα Εμμανουη-
λίδου.
Η κράτηση είναι απαραίτητη λόγω περιορι-
σμένου αριθμού θέσεων.
Τιμή εισιτηρίου: 10€. Τηλέφωνα κρατήσεων: 
26513 12830 & 6983749922. Προπώληση 
εισιτηρίων: Καφέ-μπαρ «Σκάλα», βιβλιοπωλείο 
Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία, viva.gr.
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

Ιστορίες της Ανατολής

Οι τόποι υπήρξαν ανέκαθεν μεγάλη αγά-
πη για τη Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, η 
οποία γεννημένη στις Βρυξέλλες μεγά-
λωσε στη Λιλ, όπου βρισκόταν ο πατρο-

γονικός πύργος του πατέρα της, με ρομαντικές 
ιστορίες και ταξίδια. Η μικρή Μαργκερίτ μορφώ-
θηκε κατ' οίκον με έμφαση στις ξένες γλώσσες, 
ζωντανές και νεκρές, όπως τα αρχαία ελληνικά 
και τα λατινικά. Νέα, ταξίδεψε στη Μαύρη Θά-
λασσα με συντροφιά τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Τότε 
γράφτηκαν οι λυρικές «Φωτιές» (1936) και τα 
«Διηγήματα της Ανατολής» (1939), για τα οποία 
και θα μιλήσουμε σήμερα. Το 1951 δημοσίευσε 
τα «Αδριανού Απομνημονεύματα» με τεράστια 
εμπορική ανταπόκριση και κριτική αποδοχή (η 
μεγαλύτερη επιτυχία του συγγραφικού της βίου) 
αφού είχε δουλέψει επί δεκαετίες, μελετώντας 
σε βιβλιοθήκες και επισκεπτόμενη πολλά από τα 
μέρη όπου διαδραματίζεται η ιστορία. Μέρη τα 
οποία αντιπροσωπεύουν την τεράστια γεωγρα-
φική έκταση, μαζί με το ομόλογο εύρος πολιτι-
σμικής ποικιλίας, στην οποία είχε εξαπλωθεί επί 
Αδριανού η ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
Οι «Ιστορίες της Ανατολής», που κυκλοφορούν 
σε υποδειγματική (και έντονα ατμοσφαιρική) 
μετάφραση Γιάννη Στρίγκου από τις εκδόσεις 
Πατάκη (θυμίζω την παλαιότερη μετάφρασή 
τους από την Ιωάννα Χατζηνικολή, τη Γεωργία 
Παπαγεωργίου και την Άννα Φραγκουδάκη), 
συνδυάζουν μύθους, θρύλους και αλληγορικές 
διηγήσεις από την Ελλάδα και τη Σερβία μέχρι 
την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία και τις ινδου-
ιστικές παρακαταθήκες. Πρέπει να πούμε εξαρ-
χής πως η Γιουρσενάρ δεν καταγράφει απλώς 
μύθους - δεν είναι λαογράφος ή κοινωνική αν-
θρωπολόγος. Βασισμένη σε βαλκανικά δημοτικά 
παραμύθια ή τραγούδια του Μεσαίωνα, σε ταοϊ-
στικές παραβολές της αρχαίας Κίνας, σε ιαπω-
νικά μυθιστορήματα του 11ου αιώνα, ή σε δικά 
της ανολοκλήρωτα μυθιστορήματα, και συνομι-
λώντας με αντίστοιχες προσπάθειες του Γκαίτε 
και του Τόμας Μαν, όπως συνομολογεί στο υστε-
ρόγραφό της, ξέρει πώς να στήσει μια σειρά από 
σύντομες πλην πυκνές, μαγικές και υποβλητικές 
αφηγήσεις, συνδυάζοντας τον ρεαλισμό της με 
ένα είδος ποιητικής γραφής το οποίο μεταμορ-
φώνει τη λαϊκή παράδοση σε ολοζώντανη πα-
ραμυθία.

    Τι μας λένε όλα αυτά; Μα, μιλούν για τη δύ-
ναμη της τέχνης, για την ομορφιά του έρωτα και 
για μια άγνωστη, μυστηριώδη και ανεντόπιστη 
πλευρά του κόσμου, που αποκαλύπτει τα ανο-
μολόγητα όνειρα, τις κρυφές επιθυμίες και τους 
βαθύτερους φόβους μας ενόσω όσα συμβαίνουν 
στη δράση των μύθων μοιάζει να μην αποκλί-
νουν κατά το παραμικρό από εκείνα, τα οποία 
ξέρουν οι άνθρωποι για την καθημερινή τους 
ζωή. Ας δούμε τα καθέκαστα μέσα από διάφο-
ρα «πώς» που απασχολούν τη συγγραφέα, μέσα 
από μια σειρά ερωτημάτων που εμπεριέχουν τις 
απαντήσεις τους. Πώς ένας ζωγράφος σώζεται 
από την εχθρική βούληση της πολιτικής εξου-
σίας χάρη στην ικανότητα του χρωστήρα του να 
τον απαλλάξει από το οποιοδήποτε κακό; Πώς 
ένας ζωντανός υποδύεται τον νεκρό και κερδίζει 
τα πάντα λόγω του έρωτα; Πώς η μητρική αγά-
πη είναι ικανή να σώσει το παιδί, ακόμα κι αν η 
μητέρα βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου αν 
ή έχει ήδη πεθάνει, στοιχειώνοντας ένα γεφύρι; 
Πώς οι νεράιδες στερούν με την ομορφιά και τη 
σαγήνη τους από τους άνδρες τη μιλιά και τη λο-
γική τους ή πώς μετατρέπονται σε πόρνες για να 
ξεφύγουν από τον εγκλεισμό τους; Πώς ο έρω-
τας μετασχηματίζει την απόγνωση σε κατανόη-
ση και σε λατρεία; Πώς τα ψυχωμένα αρσενικά 
παλεύουν άφοβα με τον θάνατο, αλλά και πώς οι 
θεοί και τα εξωτικά γίνονται άνθρωποι και τανά-
παλιν; Παραμύθια στα οποία θα συναντήσουμε 
και ελληνικές αναφορές (στις νεράιδες ή στον 
Διγενή Ακρίτα, για παράδειγμα) και τα οποία 
διαβάζονται με μια ανάσα - κι όχι μόνο λόγω της 
συντομίας τους. 
Η Γιουρσενάρ εγκαταστάθηκε το 1939 στις ΗΠΑ. 
Το 1947, πήρε την αμερικανική υπηκοότητα, που 
έμελλε να της προκαλέσει αρκετά προβλήματα 
στη Γαλλία. Τρία χρόνια αργότερα, αγόρασε και 
σπίτι σε νησάκι της Πολιτείας του Μέιν. Μεγά-
λο μέρος της ζωής της το μοιράστηκε με τη σύ-
ντροφο, μεταφράστρια και γραμματέα της Γκρέις 
Φρικ. Το 1980 η Γαλλική Ακαδημία αποφάσισε 
να σπάσει την παράδοση 345 ετών και να δεχτεί 
ανάμεσα στους σαράντα «αθανάτους» και μια γυ-
ναίκα. Η Γιουρσενάρ πέθανε στο νησί Μάουντ 
Ντέζερτ των ΗΠΑ, στις 17 Δεκεμβρίου 1987, σε 
ηλικία 84 ετών, από εγκεφαλικό επεισόδιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου

ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ 
ΓΙΟΥΡΣΕΝΑΡ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΣΤΡΙΓΚΟΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Οι «Ιστο-
ρίες της 
Ανατολής» 
συνδυάζουν 
μύθους, 
θρύλους και 
αλληγορικές 
διηγήσεις 
από την Ελ-
λάδα και τη 
Σερβία μέχρι 
την Κίνα, την 
Ιαπωνία, την 
Ινδία και τις 
ινδουιστικές 
παρακατα-
θήκες
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1992 οι Afgan Whigs είχαν πάρει 
φωτιά. Ο Γκρεγκ Ντούλι και οι τύποι 
γύρω του, όχι ακριβώς οι τύποι που θα 
ενοχλούσες σε μια παμπ, για παράδειγμα, 

είχαν κάνει τη Sub Pop μαγαζί τους και έβγαζαν 
το ένα αριστούργημα, μετά το άλλο. Τα εξής 
τρία: Το Uptown Avondale, το θρυλικό πλέον 
Gentlemen και αυτό από όπου ξεκίνησε η φω-
τιά: το Congregation.
Στις 31 Ιανουαρίου 1992, 32 ολόκληρα χρόνια 
πριν δηλαδή, βγήκε ο δίσκος με το καταπληκτικό 
εξώφυλλο. Η φιγούρα του Ντούλι ήταν ηγεμονική 

και όχι ακριβώς στοργικά πατριαρχική, αλλά 
ανέδυε μια αυταρχικότητα που έβγαινε και στους 
στίχους και στη μουσική.
Σχέσεις, ντραγκς, πάθη, χωρισμοί, ντραγκς, φά-
πες, wah-wah, σούπερ τσαμπουκαλεμένη εισα-
γωγή με I’m her slave: Το άλμπουμ ανέδυε την 
ένταση της ίδιας της μπάντας που διαλυόταν και 
τα ξανάβρισκε με ρυθμούς 4/4, ενώ σχεδόν να 
μην κυκλοφορήσουν ποτέ το άλμπουμ, καθώς 
δεν είχαν φράγκο.
Τους είχε σώσει (και τη Sub Pop) το Every Good 
Boy Deserves Fudge των Mudhoney και έτσι, οι 
Whigs πήραν 15.000 δολάρια προκαταβολή, κάτι 
που ο Ντούλι πάντως αρνείται και λέει ότι απλά, 
πληρώνανε στούντιο, γράψιμο και πρόβες, με 

την ώρα. 
Επίσης, δεν τα πηγαίνανε καλά με τον τεχνικό 
ήχου και άλλα διάφορα που έχουν ακουστεί κατά 
καιρούς για την ιστορία των Afghan Whigs. Τόσα 
που, ο ίδιος ο Ντούλι, λέει «αυτά έχουν συμβεί 
μισή ζωή πριν, πού να τα θυμάμαι».
Αυτό που θυμάται σίγουρα πάντως, είναι ότι ο 
δίσκος ήταν μια άλλη πτυχή στο κατακλυσμι-
αίο τότε grunge: ήταν κοντά στη σόουλ, με τον 
τρόπο του, ήταν και σκληρό σαν τοίχος, αλλά και 
γλυκό συνάμα.
Κάπου εκεί, το εναλλακτικό πλήθος θα μάθαινε 
καλά τους Whigs και θα τους εμπέδωνε στα δύο 
επόμενα άλμπουμ τους. Ειδικά εκεί που ήταν 
Gentlemen. 

H μάζωξη των Afghan Whigs
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ΌΝΤΡΕΪ ΧΕΠΜΠΌΡΝ 

«Γοητεία, 
αθωότητα 
και ταλέντο», 
μιας 
πληγωμένης 
γυναίκας 

Ο συνδυασμός εκλεπτυσμένης ομορφιάς, κοριτσίστικης 
αγνότητας, με το λιγνό αποστεωμένο κορμί και τις εφηβικές 
γραμμές, στις οποίες το μπαλέτο έδωσαν χάρη και μία ανά-
λαφρη κορμοστασιά, κατέστησαν την Όντρεϊ Χέπμπορν μία 
από τις σταρ, που θα έχει για πάντα το δικό της κεφάλαιο 
στον κινηματογράφο. Ωστόσο, τα μεγάλα θλιμμένα μάτια 
της ήταν αυτά που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους 
σκηνοθέτες, τις χάρισαν σπουδαίους ρόλους και εκείνη 
ανταπέδωσε με αξέχαστες ερμηνείες.
Η θλιμμένη ματιά της, όμως, δεν ήταν ένα φυσικό χάρισμα, 
αλλά προϊόν μίας πολύ δύσκολης παιδικής ζωής, καθώς η 
Όντρεϊ Χέπμπορν γνώρισε από πρώτο χέρι τι θα πει πόλε-
μος, ναζιστική θηριωδία, αλλά και απώλεια, όταν ο αγαπημέ-
νος της πατέρας την εγκατάλειψε, μαζί με τη μητέρα της, σε 
ηλικία έξι ετών. Μια τραυματική εμπειρία, καθώς ο πατέρας 
της δεν ήταν το πρότυπο που είχε στα παιδικά της μάτια, 
αλλά ένας αφοσιωμένος Χιτλερικός.
Παρά ταύτα, η Όντρεϊ Χέπμπορν, που συμπληρώνει 30 
χρόνια από τον πρόωρο θάνατό της (20 Ιανουαρίου 1993), 
θα βρει κοπιάζοντας και με τεράστια θέληση, τον δρόμο της 
στην υποκριτική, θα φτάσει στην κορυφή του Χόλιγουντ, ενώ 
για πολλά χρόνια της ζωής της θα αφιερωθεί στα παιδιά που 
είχαν ανάγκη και θα προσπαθήσει να τους δώσει την αγάπη, 
που αυτή δεν έζησε παρότι γεννήθηκε μέσα στα πλούτη.
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Αλλά ας τα πάρουμε απ’ την αρχή. Η 
Όντρεϊ Χέπμπορν γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 
του 1929 στις Βρυξέλλες, ως μοναχοκόρη 
ενός Ιρλανδού τραπεζίτη και μιας μιας 
πρώην βαρόνης, Ολλανδέζας αριστοκρά-
τισσας, που είχε από τον πρώτο της γάμο, 
με έναν Ολλανδό ευγενή, απόγονο του 
βασιλιά Εδουάρδου Γ’ της Αγγλίας, ακό-
μη δυο ετεροθαλείς αδελφούς. Η μικρή 
Όντρεϊ έκανε τα πρώτα της βήματα σαν 
πριγκίπισσα, πηγαίνοντας στο αριστοκρα-
τικό σχολείο του Κεντ, αλλά πριν αρχίσει 
να πολυκαταλαβαίνει, ο πατέρας της, θα 
εγκαταλείψει την οικογένειά του, καθώς 
αυτός και η σύζυγός του, ήταν μέλη της 
Βρετανικής Φασιστικής Ένωσης. Μία 
τραυματική εμπειρία για την Όντρεϊ, 
όπως παραδέχθηκε χρόνια μετά.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΉ ΚΑΤΌΧΉ - ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ

Όμως, τα χειρότερα για την Χέπμπορν 
ήταν μπροστά, με το ξέσπασμα του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Το 1939 η μητέρα της 
πήρε την απόφαση να μετακομίσει μαζί 
με τα παιδιά της στο σπίτι του παππού της 
στο Άρνεμ της Ολλανδίας, καθώς πίστευε 
ότι η Ολλανδία ήταν ασφαλής από γερμα-
νική εισβολή. Εκεί, η Όντρεϊ θα φοιτήσει 
στο Ωδείο του Άρνεμ, όπου μυήθηκε στο 
μπαλέτο.
Το 1940, οι Γερμανοί εισέβαλλαν στην Ολ-
λανδία, αναγκάζοντας την Χέπμπορν να 
αλλάξει το όνομά της, για να μη θυμίζει 
αγγλικό. Η κατάσταση χειροτέρευε συνε-
χώς, ενώ το χειμώνα του 1944 θα έρθει 
και ο λιμός, αφήνοντας οι Γερμανοί τους 
ντόπιους χωρίς θέρμανση και τρόφιμα. Η 
ίδια, που είδε ανθρώπους να πεθαίνουν 
παγωμένοι ή από την πεινά στους δρό-
μους, δεν έχασε ποτέ το κουράγιο της και 
ως μπαλαρίνα, χόρευε για να μαζευτούν 
χρήματα που θα βοηθούσαν την αντίστα-
ση. Υποφέροντας από οξεία αναιμία και 
αναπνευστικά προβλήματα, η έφηβη πια 
Όντρεϊ θα δει να εκτελείται μπροστά της 
και ο ξάδελφος της μητέρα της, ενώ ο 
ετεροθαλής αδελφός της, Ίαν, θα περάσει 
κάποιο διάστημα σε στρατόπεδο εργασί-
ας.
Οι εικόνες, με τους Εβραίους στα τρένα 
να μεταφέρονται σε στρατόπεδα εργα-
σίας και τις εκτελέσεις αντιστασιακών 
πλήγωσαν βαθιά την Χέπμπορν, η οποία 
είχε πολλά κοινά με την Άννα Φρανκ, της 
οποίας όταν διάβασε το βιβλίο της, αμέ-
σως μετά τον πόλεμο, την καταρράκωσε.

ΤΌ ΜΠΑΛΕΤΌ ΚΑΙ Ή ΥΠΌΚΡΙΤΙΚΉ

Αμέσως μετά τον πόλεμο, μετακόμισε 
στο Άμστερνταμ, για να παρακολουθήσει 
μαθήματα μπαλέτου, ενώ στη συνέχεια 
θα πάει στο Λονδίνο για να τελειοποιη-
θεί παρακολουθώντας μαθήματα μπα-
λέτου από τη φημισμένη Μαρί Ράμπερτ, 

αλλά λόγω του ύψους της, το 1,70 ήταν 
τότε σχεδόν απαγορευτικό, για μια πρίμα 
μπαλαρίνα, καθώς και της ασθενικής της 
υγείας, δεν τα κατάφερε. Έτσι, ακούγο-
ντας τη συμβουλή της δασκάλας της, θα 
στραφεί στην υποκριτική, απ’ την οποία 
θα εξασφάλιζε και περισσότερα χρήματα, 
καθώς η μητέρα της δούλευε ως υπηρέ-
τρια, για να στηρίξει την οικογένειά της.
Ξεκίνησε να δουλεύει στο θέατρο, σε 
μουσικές παραστάσεις και ταυτόχρονα να 
παίζει μικρούς ρόλους σε ταινίες. Κατά 
τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Monte 
Carlo Baby» η Χέπμπορν επιλέχτηκε να 
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του 
Μπρόντγουεϊ με τίτλο «Gigi» που έκανε 
πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου 1951 στο Θέ-
ατρο Φούλτον.

ΤΌ ΌΣΚΑΡ ΚΑΙ Ή ΚΑΤΑΞΙΩΣΉ

Ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος θα 
έρθει το 1953 στην αμερικάνικη ταινία 
«Διακοπές στη Ρώμη», δίπλα στον σού-
περ σταρ Γκρέκορι Πεκ και σε σκηνοθεσία 
του μεγάλου Γουίλιαμ Γουάιλερ, ο οποίος 

είχε εντυπωσιαστεί από το δοκιμαστικό 
που της είχε κάνει και ως εκ τούτου απέρ-
ριψε την αρχική επιλογή της Ελίζαμπεθ 
Τέιλορ. Όπως είχε πει ο Γουάιλερ για την 
επιλογή του «είχε όλα όσα έψαχνα: Γοη-
τεία, αθωότητα και ταλέντο. Ήταν επίσης 
πολύ αστεία. Ήταν απολύτως μαγευτική». 
Με λίγες λέξεις ο Γουάιλερ θα συμπυ-
κνώσει τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού 
Όντρεϊ Χέπμπορν.
Η τύχη της Χέπμπορν να πέσει πάνω στον 
Γουάιλερ, θα της χαρίσει το Όσκαρ Α Γυ-
ναικείου ρόλου και θα της ανοίξει έναν 
ανεπανάληπτο δρόμο δόξας. Θα βραβευ-
τεί με Όσκαρ, Τόνι, Έμμυ και Γκράμι, θα 
πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητες παρα-
στάσεις στο Μπρόντγουεϊ και θα κερδίσει 
τέσσερα θεατρικά βραβεία. Ταυτόχρονα, 
για μια 20ετία θα αναδειχθεί ως σύμβολο 
της μόδας, ένα είδωλο καλαισθησίας που 
ίσως δεν υπάρχει όμοιό της, ακολουθώ-
ντας το αξίωμα που είχε θέσει η ίδια: «Για 
ωραία μάτια, βλέπε το καλό στους άλ-
λους. Για ωραία χείλη, να λες λόγια ευγε-
νικά. Και για το παράστημα: να περπατάς 
σαν να μην είσαι ποτέ μόνη».

Η συνέχεια για την Χέπμπορν θα είναι 
θριαμβευτική, καθώς θα ακολουθήσουν 
σπουδαίες ταινίες, θαυμάσιες ερμηνεί-
ες της, η καθολική αποδοχή. Οι επιλεγ-
μένες επιλογές της, θα της δώσουν την 
ικανοποίηση να μην έχει αποτυχίες στον 
κινηματογράφο. Ανάμεσα στις καλύτερες 
ταινίες της είναι το υπέροχο δράμα του 
Φρεντ Τσίνεμαν «Η Ιστορία μιας Μονα-
χής» (1959), το θρυλικό πλέον «Πρόγευμα 
στο Τίφανις» (1961) του Μπλέικ Έντου-
αρντς, η κλασική κομεντί « Γλυκιά μου 
Σαμπρίνα» (1954) του μέγιστου Μπίλι Γου-
άιλντερ, έχοντας δίπλα της τον Χάμφρεϊ 
Μπόγκαρντ και τον Γουίλιαμ Χόλντεν, το 
ρομαντικό μιούζικαλ «Έξυπνο Μουτράκι» 
(1957) του Στάνλεϊ Ντόνεν, με τον Φρεντ 
Αστέρ, την υπερπαραγωγή του Τζορτζ 
Κιούκορ «Ωραία μου Κυρία», με τον Ρεξ 
Χάρισον, «Πώς να Κλέψετε 1.000.000 δο-
λάρια» (1966) του Γουάιλερ, με τον Πίτερ 
Ο’Τουλ, το ρομαντικό δράμα «Δύο για τον 
Δρόμο» (1967), δίπλα στον Άλμπερτ Φίνεϊ 
και το πανέμορφο γουέστερν «Οι Ασυγχώ-
ρητοι» (1960) του Τζον Χιούστον, με τον 
Μπαρτ Λάνκαστερ δίπλα της.

Για πάντα ευαίσθητη γυναίκα
Βεβαίως υπάρχει και η τελευταία της εμφά-
νιση, έπειτα από χρόνια ενασχόλησής της με 
τα παιδιά που είχαν ανάγκη, για λαούς που 
μαστίζονταν από τη φτώχεια και την πείνα, 
ταξιδεύοντας σε επικίνδυνες περιοχές της 
Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της 
Ασίας, ως πρέσβειρα Καλής Θέλησης της 
UNICEF. Ήταν το 1989 στην ρομαντική περι-
πέτεια φαντασίας του Σπίλμπεργκ «Για Πά-
ντα», στην οποία η ολιγόλεπτη συμμετοχή 
της ήταν το πιο συγκινητικό χαρακτηριστικό 
της ταινίας, καθώς είχε γίνει γνωστό ότι πά-
σχει από καρκίνο. Μια μάχη που θα δώσει με 
γενναιότητα, ανάμεσα σε επώδυνες επεμβά-
σεις και χημειοθεραπείες, αλλά και συνεχή 
ταξίδια, για να βρεθεί δίπλα σε παιδιά και 
χειμαζόμενους λαούς.
Η Όντρεϊ Χέπμπορν, που παντρεύτηκε δυο 
φορές - την πρώτη με τον διάσημο ηθοποιό 
Μελ Φερέρ, τη δεύτερη με τον Ιταλό ψυχί-
ατρο Αντρέα Ντότι - απέκτησε δύο παιδιά, 
είχε πολλές ερωτικές σχέσεις με διάσημους 
και μη άντρες, καθώς λόγω του ψυχικού 
τραύματος της απώλειας του πατέρα, αναζη-
τούσε πάντα την αντρική αγάπη. Μία πλη-
γωμένη γυναίκα που ήξερε πόσο πολύτιμη 
είναι η αναζήτηση της ευτυχίας. Γιατί πί-
στευε ότι «τα ευτυχισμένα κορίτσια είναι τα 
πιο όμορφα». Ειδικά όταν η ματιά τους έχει 
κάτι το μελαγχολικό, έχουν να πουν μία με-
γάλη ανθρώπινη ιστορία…
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Ο αλλόκοτος και υπέροχος κόσμος 
του Νίκολας Βίντιχ Ρεφν

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Νίκολας Βίντιχ Ρεφν είναι ένας ιδιαί-
τερος τύπος. Αν θέλετε να πάρετε μια 
άμεση γεύση από τις δουλειές του, 
ανατρέξτε στο Copenhagen Cowboy, 

το οποίο αυτή την περίοδο παίζεται στο Netflix.
Δείτε τις τρομερές χρωματικές του αποτυπώ-
σεις, το αλλόκοτο και λιγομίλητο γενικά σκηνι-
κό, το θρίλερ και την κωμωδία, το μεταφυσικό 
στοιχείο.
Αν θέλετε να εμβαθύνετε, δείτε και το Too 
old to die young. Εκεί, ο Ρεφν έφτιαξε ίσως 
το Berlin Alexanderplatz της δεκαετίας 
των double twenties, τηρουμένων πάντα των 
αναλογιών και με αρκετή… κινηματογραφική δι-
αστολή.
Ο Ρεφν είναι Δανός, που έχει ζήσει σχεδόν όλη του τη 
ζωή στη Νέα Υόρκη. Είναι και λιγάκι παρεξηγημένος, 
μιας και δεν γίνεται πάντα αντιληπτός ο σκοπός του.
Από νωρίς πάντως, είχε δείξει τις διαθέσεις του. 
To 2008 έκανε το απίθανο Bronson, με τον  Τομ Χάρ-
ντι.
Το 2009 έκανε το Valhalla Rising με τον πιο τρομα-
κτικό Μαντς Μίκελσεν που έχει δει ποτέ.
Αργότερα, το 2011 έπιασε και άλλες εξέχουσες 
φιλίες, με τον Ράιαν Γκόσλινγκ και έκανε το 
Drive. Ενδιάμεσα, πριν και παράλληλα, έστησε 
την καλτ τριλογία του Ασάντ Ράχα, Pusher. 
Το Only the God Forgives είχε και πάλι τα 
έντονα χρώματα, τη βία και τις νέον νύχτες, 
αλλά δεν άρεσε τόσο πολύ (κακώς).
Το Too old to die young ήταν σαν ο Ρεφν 
να μάζεψε ό,τι του είχανε κόψει από τις 
ταινίες και να έφτιαξε 9 ταινίες από την 
αρχή. Ναι, καλά διαβάσατε, τα 9 από τα 
10 επεισόδια της σειράς είναι διάρκει-
ας από 70 ως 90 λεπτά σχεδόν και μόνο 
το τελευταίο, το τρομερό και στυλιζαρι-
σμένο επιμύθιο, είναι μικρότερο.
Μοιραίοι και διεφθαρμένοι μπάτσοι, 
σχέσεις στα όρια του κοινωνικά 
ανεκτού, μυστήριοι τύποι, πολύ κα-
κοί εγκληματίες και στη μέση, μια 
αδέκαστη θεότητα σε ανθρώπινο 
σώμα. Όλα αυτά, συν μια μεταφυ-
σική δόση, συν ένα ιδιότυπο και όχι 
μόνιμο χιουμοράκι.
Αν τελικά αποφασίσετε να δείτε το 
Copenhagen Cowboy, κρατηθείτε 
λίγο και δείτε πρώτα το TOTDY και θα 
καταλάβετε τι περίπου συμβαίνει στο 
μυαλό αυτού του απίθανου δημιουρ-
γού.
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» και 
«Οι «αποστάτες» τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι»

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

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

Οι «25+1 ρετρό ιστορίες», είναι… 26 ιστορίες από 
το παρελθόν των Ιωαννίνων, με φωτογραφίες και 
κείμενα από τη σαββατιάτικη στήλη του typos-i.gr, 
«Ρετρό». Είναι ένα άλμπουμ με σκληρό εξώφυλλο, 
δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) που τώρα, είναι 
πια στη δεύτερή του έκδοση. Οι «25+1 ρετρό ιστο-
ρίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν δι-
αφορετικό τρόπο, την πόλη των Ιωαννίνων στους 
ίδιους τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. 
Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να 
αφηγηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά δε-
δομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχειακό 
υλικό, αλλά και μύθους που κρύβουν τη δική τους 
αλήθεια. Στη «σύμπραξη»αυτή το δικό της λιθαρά-
κι βάζει και η αποτύπωση μιας ιστορίας σε κόμικς.
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Οι 10 γεωπολιτικές εξελίξεις
Που θα επηρεάσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον το 2023 

Αντιμέτωπες 
με εξαιρετικά 
σύνθετες και 
επείγουσες επι-
λογές πολιτικής 
που θα καθορί-
σουν την πορεία 
τους το 2023 
και μετέπειτα 
βρίσκονται οι 
επιχειρήσεις πα-
γκοσμίως. Αυτό 
προκύπτει από 
την τελευταία 
έκδοση της τακτι-
κής έκθεσης της 
ΕΥ, Geostrategic 
Outlook 2023.
Η έκθεση 
προσδιορίζει 10 
ισχυρές, αλλη-
λοεξαρτώμενες 
παγκόσμιες 
τάσεις που 
προκύπτουν από 
τις εξελίξεις των 
τελευταίων ετών 
και θα επηρεά-
σουν καθοριστικά 
το επιχειρηματικό 
περιβάλλον το 
2023.

Ενώ η μετάβαση σε ένα διπολικό κό-
σμο εντείνει την πίεση στις μικρότε-
ρες οικονομίες να ευθυγραμμιστούν 
με ένα γεωπολιτικό μπλοκ, μια σειρά 
από μεσαίου μεγέθους παγκόσμιες 
δυνάμεις επιλέγουν να διαφοροποι-
ηθούν και να αυξήσουν τη διαπραγ-
ματευτική τους ισχύ. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα η Ινδία, η Βραζιλία, η 
Σαουδική Αραβία και η Τουρκία.

Το παγκόσμιο σύστημα συνεργασίας 
μεταξύ των ισχυρών πόλων του πλα-
νήτη δίνει τη θέση του σε εντεινόμενο 
ανταγωνισμό και τη σταδιακή απο-
σύνδεση των οικονομιών των ΗΠΑ και 
της Ευρώπης από αυτήν της Κίνας. 
Και στις δυο όχθες του Ατλαντικού 
υιοθετούνται πολιτικές για τη μείωση 
της εξάρτησης από την Κίνα και τον 
περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας 
σε τεχνολογίες στρατηγικής σημασί-
ας, ενώ το Πεκίνο επιδιώκει την ενί-
σχυση της στρατηγικής αυτάρκειας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οδήγησε 
στη μεγαλύτερη μετατόπιση των 
γεωπολιτικών σχέσεων μετά το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου, με σημαντικές 
επιπτώσεις για την Ευρώπη, και, δυ-
νητικά, σε περίπτωση περαιτέρω κλι-
μάκωσης, για την παγκόσμια ειρήνη, 
αλλά και την εσωτερική σταθερότητα 
στη Ρωσία.
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Πέντε στρατηγικές

Σύμφωνα μα την έρευνα, οι σύνθετες αυτές προ-
κλήσεις θα επηρεάσουν με διαφορετικό τρόπο και 
ένταση τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. 
Ωστόσο, πέντε βασικές στρατηγικές θα πρέπει να 
αποτελέσουν προτεραιότητα για τη μεγάλη πλειοψη-
φία των επιχειρήσεων:

1Διαχείριση του αυξημένου κόστους. Όλες οι γεω-
πολιτικές εξελίξεις το 2023 αναμένεται να οδη-

γήσουν σε ένταση του πληθωρισμού, αυξάνοντας το 
κόστος του κεφαλαίου, της ενέργειας, της εργασίας 
και των πρώτων υλών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
αναζητήσουν προληπτικά τρόπους διαχείρισης του 
αυξημένου κόστους, να επανεξετάσουν τις εφοδια-
στικές τους αλυσίδες, να ενισχύσουν την ενεργειακή 
τους αποτελεσματικότητα και να επιταχύνουν την 
απεξάρτησή τους από τον άνθρακα.

2Επανεξέταση του οικοσυστήματος των προμη-
θευτών. Όλες οι ισχυρές τάσεις του 2022 θα συ-

νεχίσουν να επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού 
για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ιδιαίτερα στον τομέα της 
τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επανα-
ξιολογήσουν τους συνεργάτες τους και το βαθμό 
έκθεσής τους σε κινδύνους και να μεταφέρουν τις 
αλυσίδες εφοδιασμού σε ασφαλέστερες περιοχές, 
συνυπολογίζοντας και τους παράγοντες βιωσιμότη-
τας και ESG.

3Διερεύνηση ευκαιριών σε «φιλικές» αγορές. Τα 
παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει 

να επανεξεταστούν, καθώς οι γεωπολιτικές εκτιμή-
σεις υπερισχύουν πλέον συχνά, έναντι των καθαρά 
οικονομικών εκτιμήσεων. Τη στιγμή που οι κυβερνή-
σεις παρέχουν σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση 
της στρατηγικής αυτάρκειας των οικονομιών τους, οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να εξετάσουν ευκαιρίες ανά-
πτυξης και επενδύσεων στις εγχώριες αγορές τους.

4Ευθυγράμμιση της στρατηγικής με τις προτεραι-
ότητες των ενδιαφερομένων μερών. Οι επικεφα-

λής των επιχειρήσεων πρέπει να διαχειριστούν προ-
ληπτικά τους αναδυόμενους πολιτικούς κινδύνους, 
εξετάζοντας και κατανοώντας τον τρόπο με τον 
οποίο η λειτουργία τους επηρεάζει τα ενδιαφερόμε-
να μέρη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις διαφοροποι-
ούν τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες τους, με 
στόχο να διαμορφώσουν μια στρατηγική ανάπτυξης 
που θα ανταποκρίνεται σε αυτές.

5Σχεδιασμός βάσει σεναρίων. Η αποτελεσματι-
κή διαχείριση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας 

προϋποθέτει τη συστηματική ανάλυση εναλλακτικών 
σεναρίων. Στις σημερινές συνθήκες, ακόμη και το 
επικρατέστερο σενάριο μπορεί να διαψευστεί. Απαι-
τείται, συνεπώς, μια σειρά από εναλλακτικά σενάρια 
που θα βασίζονται σε εναλλακτικές παραδοχές για 
το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το 2022 σηματοδότησε την άνοδο της αριστεράς στην 
εξουσία σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η 
Βραζιλία, η Κολομβία, η Χιλή και το Περού, μετά την Αργε-
ντινή και το Μεξικό. Οι νέες κυβερνήσεις θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν τα έντονα οικονομικά και κοινωνικά προ-
βλήματα, που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν επαρκώς 
οι προκάτοχοί τους, σε ένα περιβάλλον χαμηλών ρυθμών 
ανάπτυξης και υψηλού δημόσιου χρέους. Μια ενδεχόμενη 
αποτυχία τους θα οδηγήσει την περιοχή σε μια νέα περίο-
δο πολιτικής αστάθειας.

Το κόστος των τροφίμων ενδέχεται να οδηγήσει σε πολι-
τική αστάθεια. Οι τιμές των τροφίμων εκτοξεύτηκαν σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Μάρτιο του 2022, ενώ το ένα 
τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να μην 
έχει πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες τροφίμων. Η μείω-
ση της παγκόσμιας προσφοράς λιπασμάτων, σιταριού και 
μαγειρικών ελαίων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, 
σε συνδυασμό με ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα για 
οικονομίες, όπως η Αίγυπτος, η Ινδονησία, το Πακιστάν 
και ο Λίβανος, αλλά και χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, 
οδηγώντας σε κοινωνικές εντάσεις και ενισχύοντας τις 
μεταναστευτικές ροές.

Το παράδοξο του στασιμοπληθωρισμού. Ο υψηλός 
πληθωρισμός που πυροδότησαν οι αυξήσεις στο κόστος 
της ενέργειας, των τροφίμων και των βασικών εμπορευ-
μάτων, οδήγησε σε συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων από 
τις κεντρικές τράπεζες, ωθώντας, πιθανότατα, αρκε-
τές οικονομίες σε ύφεση το 2023. Οι υπερχρεωμένες 
οικονομίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές 
προκλήσεις από την αύξηση του κόστους δανεισμού, ενώ 
οι αναδυόμενες αγορές θα πληγούν, επίσης, λόγω της 
υψηλής συμμετοχής των τροφίμων και της ενέργειας στις 
καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών.

Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις υιοθετούν πολιτικές 
διαφορετικών ταχυτήτων για το ESG, επιβεβαιώνοντας 
ότι η πορεία για την επίτευξη των στόχων για το περιβάλ-
λον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση δε θα είναι πάντα 
ευθύγραμμη. Η ενεργειακή κρίση ενδέχεται να καθυστε-
ρήσει την πράσινη μετάβαση, ενώ έρχονται στην επιφάνεια 
διλήμματα μεταξύ του στόχου της ενεργειακής μετάβασης 
και της βιωσιμότητας των κοινοτήτων που εξαρτώνται 
από τα ορυκτά καύσιμα. Στα ζητήματα διακυβέρνησης, η 
Ευρώπη θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στις πρωτοβουλίες 
κανόνων για τις μη-χρηματοοικονομικές αναφορές.

Η ενεργειακή αυτάρκεια 
εκτοξεύεται στην κορυφή 
της ατζέντας των κυβερ-
νήσεων, ιδιαίτερα στην 
Ευρώπη. Οι περισσότερες 
οικονομίες αναζητούν νέες 
εμπορικές συνεργασίες 
στην ενέργεια ενώ, παράλ-
ληλα, επιδιώκουν την αύξη-
ση της εγχώριας παραγω-
γής, επενδύοντας στις ΑΠΕ, 
αλλά και στρεφόμενες ξανά 
στα ορυκτά καύσιμα και την 
ατομική ενέργεια.

Η τεχνολογία αναδεικνύεται 
σε κεντρικό πεδίο γεωπο-
λιτικού ανταγωνισμού. Ο 
πόλεμος στην Ουκρανία έχει 
ουσιαστικά αποκόψει τη Ρω-
σία από τις τεχνολογίες των 
αναπτυγμένων αγορών, ενώ 
μια σειρά από χώρες, με 
επικεφαλής τις ΗΠΑ, την ΕΕ 
και την Ιαπωνία, επιδιώκουν 
να περιορίσουν περαιτέρω 
την πρόσβαση της Κίνας 
σε κρίσιμες τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ημιαγωγών.

Η επιδίωξη της οικονομικής 
αυτάρκειας, ιδιαίτερα σε 
στρατηγικούς τομείς της 
οικονομίας, αναδεικνύεται 
σε κεντρική στρατηγική 
επιλογή για τις μεγάλες δυ-
νάμεις του πλανήτη. Στην ΕΕ 
προχωρά η υλοποίηση της 
ατζέντας στρατηγικής αυτο-
νομίας, στις ΗΠΑ, ο Νόμος 
για τη Μείωση του Πληθω-
ρισμού (Inflation Reduction 
Act) επιδιώκει την ενίσχυση 
της εγχώριας παραγωγής 
ενέργειας, ενώ στην Κίνα η 
πολιτική της «διπλής κυκλο-
φορίας» (Dualcirculation) 
προτεραιοποιεί την εγχώρια 
κατανάλωση, επιδιώκοντας, 
όμως, να διατηρήσει την 
οικονομία ανοιχτή σε ξένες 
επενδύσεις.
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Καταρχάς, το μετζιτιέ ή μετιζιέ ή 
μετζηδιές, είναι το όνομα ενός 
ιπποτικού τάγματος της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, που ιδρύ-

θηκε το 1851 από τον σουλτάνο Αμπντούλ 
Μετζίτ Α’. Είναι επίσης και ένα μετάλλιο, 
πορφυρού χρώματος, το παράσημο του 
τάγματος.
Είναι όμως και η παλιά ονομασία του Κε-
φαλόβρυσου, του ακριτικού χωριού του 
Πωγωνίου, που ήταν και η έδρα του δή-
μου Άνω Πωγωνίου, περίπου 55 χλμ από 
τα Γιάννενα.
Ο οικισμός Μετζητιέ  ιδρύθηκε το 1919 
και το 1927 μετονομάστηκε σε Κεφαλό-
βρυσο, με το ΦΕΚ 76 Α.
Πώς όμως, από ένα ιπποτικό τάγμα (και 
ένα σχετικό παράσημο), φτάσαμε στην 

ονομασία ενός χωριού, όπου έγινε μια 
από τις βλάχικες «έδρες» της Ηπείρου;
Ο Οικονόμου (2002) αναφέρει ότι το όνο-
μα μπορεί να προέρχεται από το megidie, 
«αυτός που ανήκει στη διαχείριση του 
σουλτάνου Megid» ή επίσης, να είναι εδα-
φωνύμιο (σημαίνει «πορφυρόχρωμος».
Φυσικά, υπάρχει και το θέμα της καταγω-
γής των βλαχόφωνων του Κεφαλόβρυσου 
που, σύμφωνα πάντα με τον Οικονόμου 
και τις πηγές του, «μιλούν έναν τύπο 
βλαχικής πολύ διαφορετικό από τον δικό 
τους (σ.σ. των άλλων βλαχόφωνων περι-
οχών) κι αυτό λόγω του ότι προέρχονται 
από την Αλβανία». Παραπέμπει δε στη 
λέξη mexhidje, τουρκικό δάνειο στην 
αλβανική γλώσσα, που σύμφωνα με τον 
Τσιάκα (στο Οικονόμου, 2002) είναι τουρ-

κικό νόμισμα στην εποχή του σουλτάνου 
Μετζίτ. 
Πίσω στο τάγμα Μετζηδιέ και στο παρά-
σημό του: το τάγμα είχε πέντε τάξεις και 
απονεμόταν και σε ξένους πολίτες. Ανά-
μεσα στους αποδέκτες του ήταν ο πρώσος 
στρατάρχης Χέλμουτ Καρλ φον Μόλτκε, 
ο σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο «πατέρας» 
του Σέρλοκ Χολμς, καθώς και Έλληνες, 
μεταξύ των οποίων ο πατέρας του Κων-
σταντίνου Καβάφη, Πέτρος Ιωάννης, ο 
Ιωάννης Ψυχάρης, κ.α.
Το Κεφαλόβρυσο παραμένει μέχρι και σή-
μερα ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της 
συνοριογραμμής. Πρόλαβε και βρέθηκε 
στο επίκεντρο των πολεμικών επιχειρή-
σεων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 
πυρπολήθηκε από το ναζιστικό στρατό, ο 

οποίος εκτέλεσε 22 κατοίκους.
Επί σειρά ετών επίσης, λειτουργούσε η 
Μεταλλουργική, μέχρι που ιδιωτικοποιή-
θηκε και άλλαξε χαρακτήρα και παραγω-
γική στόχευση.
Σημειωτέον ότι είναι το δεύτερο Κεφα-
λόβρυσο στην Ήπειρο. Έτσι λεγόταν η 
Λευκοθέα του Δήμου Ζίτσας για μερικά 
χρόνια, μετά τη μετονομασία της από 
Αραχωβίτσα, το 1919. Τελικά, πήρε το ση-
μερινό της όνομα το 1961. 
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Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Ο Μετζητιές, το παράσημο 
και το Κεφαλόβρυσο

Το Κεφαλόβρυσο 
παραμένει μέχρι 
και σήμερα ένα 
από τα μεγαλύ-
τερα χωριά της 
συνοριογραμ-
μής. Πρόλαβε 
και βρέθηκε στο 
επίκεντρο των 
πολεμικών επι-
χειρήσεων του Β’ 
Παγκοσμίου Πο-
λέμου και πυρ-
πολήθηκε από το 
ναζιστικό στρατό, 
ο οποίος εκτέλεσε 
22 κατοίκους.
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