
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΤΕΥΧΟΣ #077

https://typos-i.gr


Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20192|Γιάννενα

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων έχει τις δικές του 
ιστορίες «Πολυτεχνεί-
ου», τη δική του διαδρο-

μή την περίοδο 1967-1974.Ιστο-
ρίες ανθρώπων που έκαναν τον 
δικό τους αγώνα και που άφησαν 
το αποτύπωμά τους.  Μια τέ-
τοια ιστορία είναι του καθηγητή 
Φάνη Κακριδή, του φιλόλογου, 
του δασκάλου, όπως τον αποκα-
λούσαν πολλοί μαθητές του. 
Ο Φάνης Κακριδής (1933-2019) 
ήταν από τους πανεπιστημια-
κούς καθηγητές που διώχθηκαν 
από τη δικτατορία για το δημο-
κρατικό ήθος τους. Kαι το κυριό-
τερο ένας άνθρωπος που αποτέ-
λεσε παράδειγμα αντίστασης για 
τους φοιτητές.
Τον Ιανουάριο του 1972, στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο 
κτίριο της Δομπόλη, υπήρ-
χε αναστάτωση. Ο καθηγητής 
Κλασικής Φιλολογίας δικαζόταν 
από το πειθαρχικό συμβούλιο 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Λίγους μήνες πριν, με επιστολή 
του στην εφημερίδα «Το Βήμα», 
ο Φάνης Κακριδής είχε κάνει πα-
ρέμβαση υπέρ όσων βρίσκονταν 
στις φυλακές, καταδικασμένων 
από τα έκτακτα στρατοδικεία. 
«Λύση δεν βλέπω άλλη και από 
το να δώση η Κυβέρνηση γε-
νική αμνηστεία ή τουλάχιστον 
αναστολή της ποινής σε όλους. 
Μακάρι σήμερα! Θα ήταν κι αυτό 
πράξη ελληνική» ανέφερε. 
Η επιστολή του αυτή θεωρήθη-
κε ότι ήταν αντίθετη στα καθή-
κοντα του καθηγητή. Το κατηγο-
ρητήριο ήταν σαφές: «ούτος διά 
της δημοσιευθείσηςεπιστολής 
ήσκησε δημοσίαν κριτικήν και 
προέβη εις υποδείξεις επί κα-
θαρώς πολιτικού θέματος». Οι 
εφημερίδες ανέφεραν ότι ο κα-
θηγητής στη γραπτή του κατά-

θεση υποστήριξε πως «εις την 
ενέργειάν του αυτή προέβη διά 
καθαρώς ανθρωπιστικούς λό-
γους». Με 6 ψήφους υπέρ και 5 
κατά, το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(στο οποίο συμμετείχαν και δι-
καστικοί) αποφάσισε την προ-
σωρινή απόλυση -για έναν χρό-
νο- του πανεπιστημιακού, την 
«τιμωρία» του καθηγητή, όπως 
έγραφε ο γιαννιώτικος Τύπος.
Η δίκη του Φάνη Κακριδή και το 

αποτέλεσμά της πυροδότησαν 
την αντίδραση των φοιτητών 
που οδήγησε σε μια μεγάλη συ-
γκέντρωση. «Την συνεδρίασιν η 
οποία ήτο δημοσία, παρηκολού-
θησαν πολλοί κυρίως φοιτηταί. 
Τόσον η αίθουσα της συνεδριά-
σεως, οι διάδρομοι και πέριξ της 
αιθούσης είχαν πληρωθή από 
φοιτητάς» αναφέρεται σε δημο-
σίευμα της εποχής. Οι φοιτητές, 
μαθαίνοντας την καταδικαστική 
απόφαση, διαδήλωσαν έως την 

Φάνης Κακριδής, 
ένα παράδειγμα αντίστασης
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 10 Φεβρουαρίου του 1973, κάτι 
«μύριζε μπαρούτι» ήδη στην ελ-
ληνική κοινωνία. Τότε, οι λόγιοι 
και διανοούμενοι είχαν την ικα-

νότητα να το αντιλαμβάνονται πρώτοι και 
να «βγαίνουν μπροστά», αντί να λιβανί-
ζουν κάθε εκδοχή της εξουσίας.
Ο Δημήτρης Μαρωνίτης ήταν ένα τέτοιο 
παράδειγμα. Φοιτητής του Κακριδή, του 
Πελεκίδη και του Καψωμένου (στοιχεία 
που… εξασφάλιζαν μια έμμεση σχέση με 

το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), καθηγητής 
αργότερα, απολύθηκε από τη χούντα το 
1968. 
Οι «επιφυλλίδες» του Βήματος, στις 
οποίες μοιραζόταν με ανθρώπους όπως 
ο Άγγελος Τερζάκης, ο Ηλίας Βενέζης, 
ο Κωστής Σκαλιόρας κ.α., ήταν «σημείο 
συνάντησης» για τους αντιδικτατορικούς 
αναγνώστες, ακόμα και υπό το βάρος της 
λογοκρισίας.
Στις 10 Φεβρουαρίου του 1973 όμως, λίγο 
πριν ξεσπάσει η εξέγερση της Νομικής, ο 
Μαρωνίτης ξανασυνδέθηκε με τα Γιάννε-

να, με ένα κείμενο που άφησε άναυδους 
αναγνώστες, λογοκριτές και πραίτορες.
Η «Μικρή Αντιγόνη και ο χορός των 12» 
που δημοσιεύτηκε εκείνη τη μέρα, αφι-
ερώθηκε στους φοιτητές και ιδιαίτερα, 
στην Πόπη Βουτσινά.
Η Βουτσινά, φοιτήτρια της Φιλοσοφικής 
Ιωαννίνων, είχε συλληφθεί και βασανι-
στεί στο ΕΑΤ-ΕΣΑ, μαζί με το Νίκο Ρά-
πτη, επίσης φοιτητή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Λίγο αργότερα, χούντα συνέ-
λαβε και τον Μαρωνίτη και τον οδήγησε 
στο ΕΑΤ-ΕΣΑ.

«Η 
Μικρή 
Αντιγόνη 
και 
ο χορός 
των 
Δώδεκα»

Γυρίστε σελίδα ►►►

κεντρική πλατεία της πόλης με 
συνθήματα κατά της χούντας 
(«Θραύσματα μνήμης», Μπά-
μπης Νούτσος).
Λίγα χρόνια μετά, τον Νοέμβριο 
του 1974, οι φοιτητές του Πανε-
πιστημίου γιόρτασαν και τίμη-
σαν το Πολυτεχνείο, και παρα-
κάλεσαν τον καθηγητή τους, τον 
Φάνη Κακριδή, να ανέβει στο 
βήμα και να μιλήσει. Ανταπο-
κρίθηκε λέγοντας: «Δε δέχομαι 
όμως τη διατύπωση ‘παρακα-
λούμε’, παρά μόνο σαν έκφραση 
της νεανικής σας ευγένειας. Το 
σωστό είναι πως δεν με παρακα-
λείτε, αλά πως μου επιτρέπετε 
να μιλήσω και η τιμή είναι πολύ 
μεγάλη». Και είπε πολλά… Ένα 
απόσπασμα της ομιλίας του είναι 
το παρακάτω.

«… ΚΑΘΕ ΚΑΡΔΙΑ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»

«Μιλώ σε φοιτητές κυρίως, και εί-
μαι δάσκαλος. Κοινή μας μοίρα η 
δουλειά, κοινός μας στόχος η γνώ-
ση, κοινό ιδανικό μας η αλήθεια. 
Στο πλαίσιο αύτό, όπου ‘ετάχθη-
μεν’ είναι σωστό να αναζητήσουμε 
‘την τόλμη και την αρετήν: την 
τόλμη της δουλειάς κατά την αρε-
τή της γνώσης για την αλήθεια».
Ξέρω πως συχνά διαφωνούμε σ’ 
αυτό: μήπως δεν ήταν οι μορφω-
μένοι οι πρώτοι που γονάτισαν; 
Μήπως δεν ήταν οι απόφοιτοι 
Ανωτάτων Σχολών οι σταυρω-
τήδες της αλήθειας; -Όχι!- Από 
τον καιρό του Πλάτωνα ως σή-
μερα ξέρουμε πως όποιος δού-
λεψε τίμια για να δη το φως, δεν 
το μπορεί πια το σκοτάδι, δεν 
τους γνωρίζουμε στα πτυχία, μα 
στα έργα τους μορφωμένους. Ότι 
πολλοί φοβήθηκαν, ότι ο τύραν-
νος βρήκε ψυχές μουδιασμένες 
και στόματα σιωπηλά, ήταν γιατί 
στον τόπο αυτό για πολλά –όχι 
για εφτά μόνο- χρόνια η Παιδεία 
δεν τόλμησε –ή δεν την άφη-
σαν- να  δουλέψη όσο έπρεπε, 
δε γνώρισε όσο έπρεπε την αλή-
θεια. 
Αν η γενιά η δική μας τολμήση 
να δουλέψη, κι αν η αρετή της 
αλήθειας κυριέψη την ψυχή 
σας, τότε φεύγοντας ένας ένας 
μια μέρα από το Πανεπιστήμιο 
θα σκορπίσετε δάσκαλοι στα Ελ-
ληνόπουλα να χτίσετε την πατρί-
δα, όπου στα σπλάγχνα της δεν 
γεννιούνται τύραννοι, κι αν γεν-
νηθούν, βρίσκουν μπροστά τους 
κάθε καρδιά Πολυτεχνείο».
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Η μικρή 
Αντιγόνη 
και ο χορός 
των Δώδεκα
Του Δ.Ν. Μαρωνίτη

Η Επιφυλλίδα αυτή αφιερώνεται 
στους φοιτητές: οι αγώνες τους, 
το θάρρος και η φρόνησή τους, 
οι θυσίες και το ήθος τους απο-

τελούν το πιο ευοίωνο σημάδι στα τελευ-
ταία έξη χρόνια. Και μόνο το γεγονός ότι η 
βιολογική και πνευματική φρεσκάδα τους 
σαρώνει ήδη στις πρώτες σελίδες των  
εφημερίδων τη σκηνοθεσία άλλων «συ-
ναρπαστικών» ειδήσεων, δείχνει πώς το 
χωράφι άρχισε να οργώνεται, η σπορά δεν 
θα αργήση και όταν κάποτε φτάσει ο και-
ρός του θερισμού, θα ξέρουμε σε ποιους 
χρωστάμε τον καρπό. 
Ας μου συγχωρεθή η αισιόδοξη αυτή συ-
γκίνηση, πού τη δικαιούμαι, ελπίζω, ως 
πρώην πανεπιστημιακός δάσκαλος, δι-
ωγμένος εδώ και πέντε χρόνια από μια 
δουλειά που με έτρεφε, την αγαπούσα 
και μου χάριζε τον ζωντανό διάλογο με 
νέους ανθρώπους πάνω σε προβλήμα-
τα επιστήμης και ζωής. Στο μεταξύ, τα 
πράγματα έχουν αλλάξει: οι δικοί μου 
φοιτητές έγιναν πια επιστήμονες ή έκο-
ψαν τις σπουδές τους μέσα και γύρω από 
τις φυλακές και τις εξορίες. Οι σημερινοί 
σπουδαστές είναι άγνωστά μου πρόσωπα, 
που προσπαθώ να συνθέσω την ανήσυχη 
φυσιογνωμία τους από τον ρωμαλέο και 
φρόνιμο ήχο της φωνής τους-μισή ίσως 
παρηγοριά, αλλά ανεκτίμητη σε μια επο-
χή μάλιστα γενικής σύγχυσης, όπου όψι-
μες κυρίες και πρόωροι κύριοι ξοδεύουν 
το αγωνιστικό τους απόθεμα λιανίζοντας 
το λίγο κρέας που μας απόμεινε. Κάποτε 
νοιώθει κανείς την ανάγκη να γίνει εξο-
μολογητικός-σε εκείνους που το αξίζουν. 
Από τις πολλές και εύγλωττες φοιτητικές 
χειρονομίες του τελευταίου καιρού (τις 
αρχαιρεσίες τους, που τις αντιμετώπισαν 
υπεύθυνα, πληρώνοντας συχνά ακριβό 
τίμημα, τη θαρραλέα εμβολή τους στον 
προσχέδιο καταστατικό χάρτη της ανώτα-
της παιδείας, την αποχή τους από τα μα-
θήματα, για να ασφαλίσουν στοιχειώδεις 
συνθήκες περιορισμένης έστω πρωτο-
βουλίας σε θέματα δικά τους) θα σταμα-
τήσω σε δύο χαρακτηριστικές απολογίες: 
η μια ατομική και η άλλη ομαδική. Η δεύ-

τερη γραπτή, η πρώτη προφορική. Μιλώ 
για τον πικρό, κατακόρυφο αντίλογο της 
Βουτσινά στα Γιάννενα και τη σφριγηλή 
ομολογία των δώδεκα στον πρύτανη της 
Ανωτάτης. Τα δύο αυτά κείμενα πιστεύω 
πώς ιστορούν καλά το παρόν και προοικο-
νομούν αισιόδοξα το μέλλον μας. Τα δίδυ-
μα εξ άλλου επεισόδια συνδέονται κι από 

μια «σύμπτωση»: έξω από τις κλειστές 
αίθουσες, όπου δινόταν η μάχη, έστεκε 
επιφωνηματικός ο χορός των φοιτητών, 
προστάτης και μάρτυρας της κρίσης.
Ντρέπομαι να μεταγράψω τον επίλογο 
της Βουτσινά. Τη σφραγίζει και της ανή-
κει απόλυτα. Ο αιχμηρός λόγος της δεί-
χνει το χάσμα που χωρίζει το δικό της 
ύφος από το ύφος του πρύτανή της: εκεί-
νος κακέκτυπο του Κρέοντα. Εκείνη μια 
μικρή Αντιγόνη. Θα αισθάνονται, υποθέ-
τω, ησυχασμένοι άξιοι δάσκαλοι σαν τον 
Κοκκινόπουλο και τον Παπαθωμόπουλο. 

Όσο για μένα, συχνά συλλογιζόμουνα τον 
τελευταίο καιρό πως ίσως η πιο άμεση 
και πιο πειστική αναίρεση κάθε ολοκλη-
ρωτισμού, είναι η δροσιά ενός νεανικού 
κορμιού, που κυκλοφορεί ατίθασα ανάμε-
σα στις στημένες κρεατομηχανές. Η κο-
πέλλα, από τα Γιάννενα έδωσε πρόσωπο 
σ’ αυτό το φάντασμα.

Στο «Βήμα» της περασμένης Τρίτης βρή-
κα στοιχισμένες στην ίδια σελίδα την 
απολογία των δώδεκα και την απαντη-
τική ανακοίνωση που έδωσε στον Τύπο 
η Σύγκλητος της ΑΣΟΕΕ. Είναι ευτύχη-
μα που ο πληροφορημένος, αλλά και ο 
απληροφόρητος αναγνώστης έχει την ευ-
καιρία να δη πώς κλείνουν το λόγο τους 
οι αντίδικοι. Η Σύγκλητος: «καθήκον επι-
τελούσα απεφάσισεν ομοφώνως όπως ο 
Πρύτανις καλέση τους υπογράψαντας το 
έγγραφον ίνα απολογηθούν. Διότι και ο 
τρόπος της κυκλοφορίας και το περιεχό-

μενον του εντύπου, ως εξετέθη ανωτέρω, 
εκρίθησαν πειρθαρχικώς ελεγκτέα. Και 
αυτή η ενέργεια, η νόμω και ουσία βάσι-
μος, εσχολιάσθη ποικιλοτρόπως. Η κοινή 
γνώμη ας κρίνη».
Οι δώδεκα: «Περιμέναμε από σας πρό-
σκληση για να πάη πιο μπροστά και πιο 
ψηλά ο διάλογος… Και μας ήλθαν κλή-
σεις, μετά από κλήσεις άλλης διαδικασί-
ας ‘δι υπόθεσίν σας’. Η διαφορά ανάμεσα 
στην κάμψη και την ανάταση, την υποτε-
λή έκφραση και τον ελεύθερο λόγο, την 
περιδεή αυτοσυντήρηση και την έκθετη 
αυτοθυσία βγαίνει ανάγλυφα από τις δύο 
αυτές σφραγίδες. Φυσικά και κρίνει η κοι-
νή γνώμη. Αλλά προφανώς δεν φοβού-
νται την κρίση της οι κύριοι συγκλητικοί. 
Ή μήπως κάποιος άλλος, υποκείμενος 
φόβος εξουδετερώνει την ευθύνη τους 
απέναντι στην κοινή γνώμη, που παρά 
ταύτα την επικαλούνται;».
Υπάρχει ένα δεύτερο σημείο στην απολογία 
των δώδεκα, που θα πρέπει για τα καλά 
να σάστισε τους κριτές τους. Εννοώ την 
παράγραφο εκείνη που τρυπώντας το κέ-
λυφος του προβλήματος, τολμά να δείξη 
γυμνό τον πυρήνα του: «Ανατριχιάζουμε» 
γράφουν οι δώδεκα «μπροστά στην τυπο-
ποιημένη σκέψη και έκφραση, στην έλλει-
ψη κάθε φαντασίας, κάθε ανησυχίας, κάθε 
προσωπικής δομής. Αγωνιζόμαστε να βελ-
τιώσουμε τις πνευματικές δυνάμεις μας, 
έστω με σφάλματα, έστω με πτώσεις». 
Το ρίγος και στο σπασμό αυτής της φρά-
σης δεν έχουν άλλο μέσο να τα αντιμετω-
πίσουν οι σεμνοί συγκλητικοί από το κου-
φάρι της καθαρεύουσας ρητορικής τους 
«χαρακτηρίζοντας τους δώδεκα για το κεί-
μενο που συνέταξαν, την πέτρα του σκαν-
δάλου, γράφουν): «αιτούμενοι, απαιτού-
ντες και αιτιώμενοι με γλώσσαν, τόνον και 
ύφος καταφανώς απάδον εις την ιδιότητά 
των…». Κάποτε η γλώσσα εκδικείται, και 
όσους ακόμη δεν ανατριχιάζουν με τίποτε!
Δεν το έχω σκοπώ να κλείσω απαισιόδο-
ξα σήμερα την επιφυλλίδα. Πλάι εξάλλου 
στους ανώνυμους συγκλητικούς, υπήρ-
ξαν τρεις τέσσερις επώνυμοι δάσκαλοι, 
που στη δύσκολη ώρα έδωσαν το χέρι 
στους μαθητές τους. Δεν είναι πολύ. Αλλά 
δεν είναι και λίγο. Χρειάζεται υπομονή, 
ωσότου αρχίση να πρασινίζη το χωράφι. 
Αυτό, υποθέτω, καλύτερα από εμένα το 
ξέρουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Γι αυτό και 
δεν επιτρέπουν σε κανένα να σφετεριστή 
τις πράξεις τους και το βηματισμό τους. 
Όσο για τη δική μου γραφή, δεν θέλει να 
είναι παρά μόνο μια μορφή ανάγνωσης 
του δικού τους λόγου-παλιά δασκαλίστι-
κη συνήθεια.

Σήμερα, το Εξώφυλλο αναδημοσιεύει το κείμενο του Μαρωνίτη, όχι ως φόρο τιμής και μνημόσυνο σε όλους 
τους προαναφερόμενους, αλλά ως άρρητη απάντηση στο παρόν και απαραίτητη υπόμνηση για το μέλλον.
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«Τα μυθικά πλάσματα του 
Νότου» στα παλιά σφαγεία

Οι «Κυριακές στο πανί» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών συνεχίζονται με την προβολή της ταινίας «Τα μυ-
θικά πλάσματα του Νότου» (2012) του Benh Zeitlin την Κυ-
ριακή 17 Νοεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο 

«Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, με ελεύθερη είσοδο.
Τα «Μυθικά Πλάσματα του Νότου» ζουν σε μια αποκλεισμένη κοινό-
τητα με την ονομασία «Μπανιέρα» στους βάλτους της Λουιζιάνα. Με 
τον ερχομό μιας καταιγίδας τα πάντα ανατρέπονται και η κοινότητα 
θα αναγκαστεί να μαζέψει τα κομμάτια της και να αναζητήσει ένα 
καινούριο μέλλον με τη μικρή «ποιήτρια του δρόμου» Χασπάπι και 
τον πατέρα της να οδηγούν την ιστορία μεταξύ ωμού ρεαλισμού και 
σουρεαλιστικής ποίησης.
Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ στις κατηγορίες καλύτερης ταινί-
ας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου Σεναρίου ενώ κέρδισε τη Χρυ-
σή Κάμερα στο Φεστιβάλ των Κανών και το Βραβείο των Κριτικών 
στο Φεστιβάλ Sundance .
Τους ρόλους ερμηνεύουν: Κουβανζανέ Γουολίς, Ντουάιτ Χένρι, Τζίνα 
Μοντάνα. 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Ρομπέν των Δασών» 
από την «Έκφραση»

Τη νέα του παιδική παράσταση ανε-
βάζει το Θέατρο «Έκφραση» (Αρα-
βαντινού 14). Πρόκειται για τον 
«Ρομπέν των Δασών» που θα παί-

ζεται κάθε Κυριακή, στις 11:30. Η «πρεμιέ-
ρα» θα γίνει την Κυριακή 17 Νοεμβρίου.
Η διάρκεια της παράστασης είναι 80’.
Οι συντελεστές
Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Χρήστος Χρήστου. 
Μουσική: Νίκος Τσέκος, Σκηνογραφία: 
Άννα Παρίση. Χορογραφίες: Φανή Σκε-
ντέρη. Ενδυματολογία: Μίνα Παππά. Φω-
νητική Διδασκαλεία: Κατερίνα Βασιλείου. 
Κινησιολογία μάχης - ξιφομαχίες: Γεωργία 
Παναγιώτου, Επιμέλεια αφίσας: Αντώνης 
Χρήστου. Κατασκευή κοστουμιών: Χριστί-

να Παππά.   Χειρισμός ήχου & φωτισμού: 
Νατάσα Τσαμπά.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ρομπέν: Πέτρος Χρι-
στακόπουλος. Πρίγκιπας Ιωάννης: Χρήστος 
Χρήστου. Σερίφης του Νόττινχαμ: Άρης 
Σπυρόπουλος, Λαίδη Μάριον: Μίνα Παππά, 
Μάγειρας: Αντώνης Χρήστου. Γιαννάκης: 
Γιώργος Μακρυγιάννης. Τόμας: Γιάννης 
Παπαγεωργίου. Ολίβια: Λίτσα Σαρακατσά-
νου. Ιερέας - Βασιλιάς Ριχάρδος: Παύλος 
Παπαχρήστου. Μαγείρισσα: Αλίκη Χολέβα.
*Τα εισιτήρια για την παράσταση κοστίζουν 
10 ευρώ η γενική είσοδος και 8 ευρώ στην 
προπώληση. Ισχύουν και εισιτήρια ΟΑΕΔ. 
Κρατήσεις θέσεων στo τηλέφωνo: 26515 – 
54505.17-18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Ida» στην «Εξαύδα»

Tην τελευταία ταινία του αφιερώματος στον ευρωπαϊκό κινη-
ματογράφο προβάλλει το καλλιτεχνικό σωματείο Ιωαννίνων 
«Εξαύδα» την Κυριακή 17 και τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, στις 
20:15, στο θεατράκι του στην οδό Κουντουριώτη 31 (οικονο-

μική ενίσχυση 2 ευρώ, τηλ. 6945377240). Πρόκειται για την ταινία 
του Πάβελ Παβλικόφσκι «Ida».
Η υπόθεση: Η Άννα, ένα ορφανό 18χρονο κορίτσι, μεγαλώνει σιωπη-
λά και υπάκουα σ' ένα μοναστήρι της Πολωνίας του 1961. Λίγες μέ-
ρες πριν πάρει τους όρκους αγνότητας, η ηγουμένη της αποκαλύπτει 
για πρώτη φορά ότι έχει μία εν ζωή συγγενή. Μια θεία, τη Γουάντα, 
αδελφή της μητέρας της, που μένει στην πόλη και πρέπει να τη συ-
ναντήσει. Η Άννα βρίσκεται για πρώτη φορά εκτός των τειχών του 
μοναστηριού κι αντιμέτωπη με μία 45χρονη γυναίκα εκ διαμέτρου 
αντίθετη από εκείνην. Κυνική, μπλαζέ, σκληρή, όσο περιμένει τον 
εραστή της να ντυθεί και να φύγει, καπνίζοντας και πίνοντας, ο Γου-
άντα αποκαλύπτει στην Άννα ότι το πραγματικό της όνομα είναι Ίντα 
Λιμπενστάιν και είναι Εβραία.
Πρωταγωνιστούν: Αγκάτα Κούλεζα, Αγκάτα Τσεμπουκόφσκα, Τζοάνα 
Κούλιγκ.
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18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Το ταξίδι της Αντιγόνης» 
στο Πνευματικό Κέντρο

«Το Ταξίδι της Αντιγόνης» έρχεται για δύο παραστάσεις 
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών τη Δευ-
τέρα 18 Νοεμβρίου, στις 19:00 και στις 21:00.
Το θεατρικό δρώμενο από τη Θεατρική Σκηνή Ηπείρου 

«Σύνθεση» είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα τέλη Σεπτεμβρί-
ου στο αρχαίο θέατρο, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (διαβάστε κριτική της παράστασης εκεί-
νης εδώ).
Αυτή τη φορά, η ηρωίδα του Σοφοκλή θα συναντήσει την εκδοχή της 
από το ομώνυμο έργο του Ζαν Ανουίγ εντός… των τειχών, στη σκηνή 
της αίθουσας «Β. Πυρσινέλλας». 
Σε σχετικό σημείωμα για το θεατρικό έργο αναφέρεται: «Μέσα από 
την συλλογικότητα της ερασιτεχνικής ομάδας και την διαδικασία 
της πρόβας που εξελίσσεται στη σκηνή, αναλύονται δραματουργι-
κά τα δύο κείμενα, εντοπίζονται οι διαφορές και τις ομοιότητες τους 
στη δομή, την πλοκή και το ύφος. Το δρώμενο λειτουργεί άλλοτε 
σαν σπουδή και άλλοτε σαν συγκριτική μελέτη ανάμεσα στην αρχαία 
τραγωδία και το αστικό δράμα. Μέσα από την παρουσίαση αποσπα-
σμάτων και σκηνών από τα δύο έργα και με την παρέμβαση του 
σκηνοθέτη καθ’ όλη την διάρκεια της ‘πρόβας’ στόχος είναι ο θεατής 
να προσεγγίσει το θέατρο υπό νέο πρίσμα. Να καταλάβει ότι η δημι-
ουργική διαδικασία προσφέρεται για να μάθει, να αντιληφθεί και να 
‘διαβάσει’ ανάμεσα από τις γραμμές».
Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Νάκος, ενώ η 
ιδέα-σύλληψη είναι του Δημήτρη Κατσάνου. Παίζουν με σειρά εμφά-
νισης: Σταυρούλα Συγκούνα, Σοφία Γιώτη, Σπυριδούλα Σούκη, Διο-
νυσία Μαζανίτη, Λαμπρινή Παπαδήμα, Ευγενία Ζειμπέκη, Κατερίνα 
Πετράτου, Λένα Σοκορέλη, Δανάη Φώτη, Παναγιώτης Νάκος, Κώ-
στας Βενέτης, Ντίνος Ζαχαριάδης, Αλέξης Φούκης, Άρης Τσούκης, 
Δημήτρης Κατσάνος, Κατερίνα Κολοβού, Ράνια Κλάπα, Βέτα Γραβά-
νη, Θάλεια Οικονόμου, Άγγελος Σαΐντ, Γιώργος Νάκος, Μελίνα Κα-
τσάνου, Νίκος Παπανικολάου, Χάρης Μπερρής, Μάριος Κατσάνος, 
Έλλη Κατσάνου, Αρετή Αγγέλη, Παύλος Κατσάνος.
Σε ανακοίνωσή της, η «Σύνθεση» ευχαριστεί το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας Ιωαννίνων για τη βοήθειά 
τους.
Προπώληση εισιτηρίων:
Βιβλιοπωλείο «Αναγνώστης» (Πυρσινέλλα 11, τηλ. 2651034911)  και 
ξενοδοχείο «Πολιτεία» (Ανεξαρτησίας 109, τηλ. 2651030090 ).
Γενική είσοδος 7 ευρώ. Προπώληση - μειωμένο: 5 ευρώ.

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Γιώργος Σεφέρης ως 
συγγραφέας και πολιτικός

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του καθηγητή Ιστορί-
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευάνθη Χατζηβασιλείου, 
«Ο διάλογος Γιώργου Σεφέρη – Ευάγγελου Αφέρωφ, οι 
Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου» (εκδόσεις Πατάκη), 

ο συγγραφέας συζητά με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Μεσαιωνι-
κής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Αθηνά Βογιατζόγλου για τη συγγραφική και την πολιτική διάσταση 
της προσωπικότητας του Γιώργου Σεφέρη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, στις 
20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία. 
Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και το βιβλίο του Γιώργου Σεφέ-
ρη  «Μέρες Θ’» (εκδόσεις Ίκαρος).
 Εξήντα ακριβώς χρόνια μετά τη σύναψη των συμφωνιών Ζυρίχης 
και Λονδίνου, στο βιβλίο του Ευάνθη Χατζηβασιλείου εξετάζεται 
η δράση του πρέσβη Γεωργίου Σεφεριάδη (Σεφέρη) στο Κυπριακό 
(1956-1959) και αναλύεται το πολυσυζητημένο θέμα των διαφωνιών 
και του διαλόγου του με τον υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Αβέ-
ρωφ-Τοσίτσα κατά τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών (Δεκέμβριος 
1958 - Ιανουάριος 1959).
Το βιβλίο βασίζεται σε πολύχρονη, πολυ-αρχειακή έρευνα στα προ-
σωπικά αρχεία των Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ευάγγελου Αβέ-
ρωφ-Τοσίτσα, Κωνσταντίνου Τσάτσου, Γιώργου Σεφέρη. Έχει επίσης 
μελετηθεί υλικό από το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, το αρχείο του Foreign Office, αμερικανικά δημοσι-
ευμένα έγγραφα, καθώς και άλλες δημοσιευμένες πηγές, πρωτίστως 
αυτές που αφορούν τον Σεφέρη (επιστολές και ημερολόγιο).
Στον τόμο «Μέρες Θ’» του Γιώργου Σεφέρη, εμπεριέχονται αμιγώς 
ημερολογιακές εγγραφές, σημειώσεις για τα βιβλία που μελετούσε 
ο Γιώργος Σεφέρης, αποκόμματα εφημερίδων, σχέδια επιστολών, 
ακόμη και διευθύνσεις, και αφορά τα τελευταία χρόνια της ζωής του 
ποιητή.  Το 1966 γράφει: «Τα χρόνια αυτά λογαριάζουν πολύ για μένα, 
γιατί είναι η πρώτη περίοδος που έζησα χωρίς καμιάν άλλη υποχρέ-
ωση εκτός από τη δουλειά της επιθυμίας μου. Θέλω να πω το προ-
σωπικό μου γράψιμο. Η πραγματική περίοδος της αποστράτευσής 
μου».
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20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Η γυναίκα της Ζάκυ(ν)θος» στην ΕΗΜ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜ. ΥΦΑΝΤΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΘΕΑ
ΣΎΝΑΎΛΙΑ με τον Δημήτρη 
Υφαντή διοργανώνει ο Σύλλογος 
Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Ήπειρος 
μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Ιωαννίνων και υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Ηπείρου την Τε-
τάρτη 20 Νοεμβρίου, στις 20:30, 
στην αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλ-
λας» του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Ιωαννιτών.
Τιμή εισιτηρίου: 6  ευρώ. Πώληση 
εισιτηρίων στο ταμείο του Πνευ-
ματικού Κέντρου.
Τα έσοδα θα διατεθούν στο ΚΕ-
ΘΕΑ «Ήπειρος».

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

SUPERSOUL ΚΑΙ 
FILTHY ANIMALS 
ΣΤΟ CASTILLO
ΟΙ SUPERSOUL έρχονται για 
πρώτη φορά στα Γιάννενα για 
να παίξουν μαζί με τους Filthy 
Animals την Πέμπτη 21 Νοεμ-
βρίου στις 21:30 στο Castillo. 
Είσοδος 5 ευρώ προπώληση /6 
ευρώ πόρτα.

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

SOUNDTROPE 
ΚΑΙ NOISY Π
Ο NOISY Π παρουσιάζει το 
viewmaster, τον πρώτο του δίσκο, 
μαζί με τους Πέτρο Fuzzhead, 
Στέφανο Χρηστίδη και Κωστή 
Εμμανουηλίδη στα visuals, στο 
Θέατρο Έκφραση, στις 21.30.

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«ΑΛΏΒΗΤΟΙ» 
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Τσιράκης παρουσι-
άζει το βιβλίο του «Αλώβητους», 
την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 
στο Say Yes, στις 19.30. 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το «Παγκάκι» στα Γιάννενα

TΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ παράσταση «Η Γυναίκα 
της Ζάκυ(ν)θος» του Διονύσιου Σολωμού 
φιλοξενεί η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών 
(ΕΗΜ) την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στις 
20:00, στην «Αίθουσα Κ. Κατσάρη» του 
μεγάρου της, στα Γιάννενα.
Την παράσταση σκηνοθετεί ο Σπύρος 
Βραχωρίστης. Σε σημείωμά του, ο σκηνο-
θέτης αναφέρει: «Η Γυναίκα της Ζάκυ(ν)
θος, ένα πολιτικό Gothic; Αν η πτώση του 
Μεσολογγίου σήμανε τους τίτλους τέλους 
της Επανάστασης του ’21, Η Γυναίκα της 
Ζάκυ(ν)θος του Σολωμού αποτελεί τον 
δραματικό επίλογο του Διθύραμβου-Ύμνου 
εις την Ελευθερία. Προηγήθηκε το 1816 η 
δημοσίευση ενός λίβελου στα λατινικά του 
Ugo Foscolo εναντίον της ιταλικής κυρί-
ως, διανόησης της ναπολεόντειας εποχής 

(που έστρωσε το έδαφος για την νέα τάξη 
πραγμάτων μετά τη συνθήκη της Βιέννης). 
Ο Σολωμός εγνώριζε το σύγγραμμα. 
Μεταξύ πολιτικής αλληγορίας και χολερικής 
σάτιρας ‘Η Γυναίκα της Ζάκυ(ν)θος’, ως 
κείμενο ναρκοθετεί την όποια απόπειρα 
προσέγγισής του με τα κοινόχρηστα πλέον 
σπέσιαλ εφέ των (ανα)παραστασιακών 
τεχνών. Προσπαθήσαμε να τα αποφύγουμε, 
όσο μας επιτρέπει βέβαια ο θαυμασμός και 
η φιλοδοξία».
Σκηνική επιμέλεια-κοστούμια: Ιουλία Σταυ-
ρίδου.
Ερμηνεύουν η Χριστιάνα Καραμανίδου και 
ο Ευάγγελος Χρήστου. Προλογίζει ο ανα-
πληρωτής καθηγητής Συγκριτικής Φιλολο-
γίας Δημήτρης Καργιώτης.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ο Γιώργος Κιμούλης ανεβάζει το «Πα-
γκάκι» του Αλεξάντερ Γκέλμαν και 
πρωταγωνιστεί μαζί με τη Φωτεινή 
Μπαξεβάνη.

Το έργο θα ανέβει και στα Γιάννενα, στο Πνευ-
ματικό Κέντρο, στις 21 Νοεμβρίου (21.00.
Οι συντελεστές είναι οι εξής: Σκηνοθεσία-δι-
ασκευή-διαμόρφωση χώρου: Γιώργος Κιμού-
λης, μετάφραση Νίκος Καμτσής, κοστούμια: 
Σοφία Νικολαΐδη, φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, 
βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Παναγιωτίδης
Δύο άγνωστοι συναντιούνται σε ένα πάρκο και 
κάθονται στο ίδιο παγκάκι. Είναι όμως πραγ-

ματικά άγνωστοι; Μπορεί κάποτε να ήσαν κάτι 
άλλο; Είναι τυχαία αυτή η συνάντηση ή όχι; 
Μήπως έχουν επινοήσει μία ζωή που δεν μπό-
ρεσαν ποτέ να ζήσουν; 
Πρόκειται για μια κωμικοτραγική ιστορία δύο 
μοναχικών και απελπισμένων ανθρώπων, που 
θα μπορούσε να συμβεί παντού, σε κάθε χώρα, 
σε κάθε πόλη. Μία ιστορία που εγείρει ένα ιδι-
αίτερο σύγχρονο και βασανιστικό ερώτημα: 
μπορούν πλέον οι άνθρωποι να ζήσουν πραγ-
ματικά μαζί; Κι αν ναι, πώς θα μπορούν να το 
επιτύχουν, αν συνεχώς κρύβει ο ένας απ’ τον 
άλλον αυτό που πραγματικά είναι;
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Ο παραγωγός της ταινίας «Bohemian Rhapsody» 
με θέμα τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι και των 
Queen σχεδιάζει ένα άλλο βιογραφικό κινη-
ματογραφικό έργο, αυτή τη φορά για τους Bee 

Gees.
Σύμφωνα με το Deadline, ο Γκράχαμ Κινγκ συνεργάζεται 
με την Paramount Pictures και την εταιρεία κινηματο-
γραφικών παραγωγών Sister για την ταινία, το σενάριο 
της οποίας δεν έχει γραφτεί, ούτε άρχισαν συζητήσεις 
της για το καστ.
Η Paramount έχει αγοράσει τα δικαιώματα για τα τρα-
γούδια των Bee Gees για λογαριασμό του Κινγκ και κατά 
συνέπεια θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει στην ταινία 
- σε αντίθεση με τα επερχόμενα κινηματογραφικά έργα 
για τον Μπόουι "Stardust” και τον Χέντριξ “Jimi: All Is 
By My Side” οι ιστορίες των οποίων δεν θα συνοδεύο-
νται από τη μουσική των πρωταγωνιστών τους.
Η ιστορία των Bee Gees έχει τα απαιτούμενα σκαμπανε-
βάσματα: οι τρεις μεγαλύτεροι αδερφοί Gibb (Μπάρι, Ρό-
μπιν και Μόρις Γκιμπ) έκαναν μια πρώτη καριέρα στην 
Αυστραλία και έπειτα στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του 
μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν, προτού περάσουν στις 

ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Χωρίστηκαν 
το 1970 εν μέσω αδελφικών πυρών, συνδεδεμένων 
με την κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών. Ο Barry 
Gibb δήλωσε στον Guardian το 2013: “Υπήρχε αυτός ο 
βαθύς, συναισθηματικός ανταγωνισμός μεταξύ τριών 
αδελφών που έγιναν διάσημοι και δεν το κατάλαβαν”.
Αλλά οι Gibb συμφιλιώθηκαν, ανανεώθηκαν και έγι-
ναν διασημότεροι από ποτέ. Τα τραγούδια τους, συ-
μπεριλαμβανομένων των Stayin 'Alive, Night Fever, 
More Than a Woman και How Deep Is Your Love, 
που γράφτηκαν για το σάουντρακ της μεγάλης κινη-
ματογραφικής επιτυχίας Saturday Night Fever καθό-
ρισαν και παρέτειναν τη ντίσκο εποχή.
Αργότερα, υπήρξαν και άλλες διαφωνίες: θορυβώδη 
διαζύγια, περισσότερος εθισμός στα ναρκωτικά και 
θάνατος του νεότερου αδελφού, Άντι σε ηλικία μόλις 
30 ετών.
Ο Μόρις Γκιμπ πέθανε το 2003 και ακολούθησε ο 
θάνατος του διδύμου του, Ρόμπιν το 2012. Ο Μπάρι 
Γκιμπ χρίστηκε Ιππότης από τον πρίγκιπα Κάρολο του 
Ηνωμένου Βασιλείου το 2018. Η πιο πρόσφατη εμφά-
νισή του ήταν στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι το 2017.

Από τον 
Φρέντι 
Μέρκιουρι 
στους Bee 
Gees
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Νίκος Μωραΐτης και η δισκογραφική εταιρία Motivo, 
ήταν η «φωνή» της λογοκριμένης ελληνικής μουσι-
κής επί χούντας. Με έδρα στο Παρίσι, από το 1971 
και μετά κυκλοφόρησε τα πιο «στοχευμένα» έργα 

του Θεοδωράκη, ειδικά τη συλλογή «Theodorakis Dirige 
Theodorakis vol2», που περιλάμβανε, στη γαλλική έκδοση, τα 
έργα «Romacero Gitan», το «Μυθιστόρημα» και τα «Τραγούδια 
του Αντρέα».
Τον Ιούλιο του 1974 όμως, στη χρονική σύμπτωση της πτώ-
σης της χούντας, η Motivo έβγαλε ένα σημαδιακό δίσκο: Δύο 
Έλληνες καλλιτέχνες, ο τραγουδιστής του Θεοδωράκη Πέ-
τρος Πανδής και ο βιρτουόζος κιθαρίστας, συνθέτης και μαέ-
στρος Νότης Μαυρουδής, είχαν αποφασίσει να ηχογραφήσουν 
τα αντάρτικα.
Ο δίσκος «Chants de la resistance grecque» είχε εξώφυλλο 
τον Άρη Βελουχιώτη. 
Στο εξώφυλλο, έγραφε, στα γαλλικά: «Σε μια χώρα όπως η Ελ-
λάδα, όπου η εθνική αντίσταση κόντρα στους διάφορους κα-
τακτητές προκάλεσε πολλές μάχες και κόστισε πολύ σε αίμα 
και που, αντίθετα με άλλες χώρες, ήταν απαγορευμένα και 
καταδιωκτέα, η έκδοση ενός τέτοιου δίσκου επιθυμεί, από τη 
μια να συστήσει την πραγματικότητα και την οξύτητα  αυτών 
των μαχών και από την άλλη, να διασώσει για τις μελλοντικές 
γενιές, τις ζωντανές μαρτυρίες που μεταφέρουν αυτά τα τρα-
γούδια. Αυτές, δεν έχουν φυσικά τη δύναμη μιας ζωντανής 
καταγραφής, ωστόσο, αντανακλούν το πνεύμα μιας εποχής 
που, για τον Έλληνα, δεν έπαψε να είναι πραγματικότητα».
Ο δίσκος, με την ενορχήστρωση του Μαυρουδή που βασίζε-
ται στην κιθάρα και τη φωνή του Πανδή, καταγράφει δέκα 
κομμάτια. Τα περισσότερα, είναι βασισμένα σε λαϊκές ρώσικες 
μελωδίες που απέκτησαν ελληνικούς στίχους, εκτός από το 
«Στ’ Άρματα» του Νίκου Καρβούνη και του Άκη Σμυρναίου-Α-
στραπόγιαννου, τον «Μπελογιάννη» των Ρέντη-Χατζή και τον 
«Άρη-του Μικρού Χωριού» της Ναυσικάς Φλέγκα-Παπαδάκη.
Ο δίσκος είχε τόση επιτυχία, που απέκτησε και συνέχεια, τέσ-
σερα χρόνια μετά. Στα «Τραγούδια μιας εποχής 2», ο Πανδής 
τραγουδάει με τη Μικρή Χορωδία Αθηνών. Αυτή τη φορά, ο 
Μωραΐτης «έκοψε» το δίσκο στην Αθήνα, ωστόσο, όπως κα-
ταγράφει στο οπισθόφυλλο, «αντίθετα με τον πρώτο που έγινε 
στο Παρίσι, έπρεπε να περιορίσω το ρεπερτόριο των τραγου-
διών και να διαλέξω παραλλαγές πάνω στο στίχο, για να μην 
αναμοχλεύουν ‘παλιά μίση και πάθη’ κατά την ελληνική λο-
γοκρισία».
Αργότερα, τα αντάρτικα έγιναν της μεταπολιτευτικής μόδας. 
Ο πρώτος δίσκος του Πανδή και του Μαυρουδή όμως, ήταν ο 
πιο αξιόλογος μουσικά και ενορχηστρωτικά. 
Στην ελληνική κοπή του cd, ο Μαυρουδής σημειώνει: «Ο συ-
ναισθηματισμός, το ανθρώπινο όραμα και ο σκληρός αγώνας, 
υπέδειξαν και επέβαλαν στοιχεία ρεαλισμού που ίσως εμείς οι 
μεταγενέστεροι να δυσκολευόμαστε σε μια συνειδητή κατα-
νόησή τους». 

…και στο εξώφυλλο, 
ο Άρης Βελουχιώτης

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
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Ρόμπερτ Ντε Νίρο - Αλ Πατσίνο, 
διά χειρός Σκορτσέζε 

ΔΥΟ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ 

Είναι η πιο πολυαναμενόμενη ται-
νία της χρονιάς, ίσως και των 
τελευταίων χρόνων, παρά την 
απίστευτη επιτυχία του «Joker» 

και ήδη οι πληροφορίες από την άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού κάνουν λόγο για 
αριστούργημα, ενώ πολλές κριτικές την 
τοποθετούν πάνω και από τον «Ταξιτζή». 
Πρόκειται για την τελευταία δημιουργία 
του Μάρτιν Σκορτσέζε «Ο Ιρλανδός» («The 
Irishman»), ένα επικό αστυνομικό δράμα, 
για τον σκοτεινό κόσμο των γκάνγκστερ 
και του εγκλήματος. Πάνω απ' όλα, όμως, 
είναι η συνάντηση δυο ιερών τεράτων της 
υποκριτικής, του Αλ Πατσίνο και του Ρό-
μπερτ Ντε Νίρο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντώ-
νται οι δύο κορυφαίοι ηθοποιοί της γενιάς 
τους, αλλά και μιας ολόκληρης εποχής, 
που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 
'60. Μαζί με τον Τζακ Νίκολσον, για πάνω 
από μισό αιώνα οι τρεις τους έχουν σημα-
δέψει με τις ερμηνείες τους, αλλά και τη 
γενικότερη παρουσία τους τον αμερικανι-

κό κινηματογράφο κι έχουν κάνει φανερό 
ότι οι διάδοχοί τους θέλουν ακόμη πολλά 
καρβέλια για να μπορούν να συγκριθούν 
μαζί τους.
Ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο 
είχαν συναντηθεί κινηματογραφικά για 
πρώτη φορά στο «Νονό 2» του Κόπολα, 
χωρίς, ωστόσο, να μοιραστούν μαζί ούτε 
ένα πλάνο. Η μεγάλη συνάντησή τους θα 
γίνει στην «Ένταση» (Heat) του Μάικλ 
Μαν, μία υπέροχη αστυνομική περιπέτεια, 
παρότι τα πλάνα που θα είναι μαζί είναι 
ελάχιστα. «Η Ένταση» και η άψογη σκη-
νοθεσία του Μάικλ Μαν θα δώσει άλλη 
διάσταση στη συνύπαρξή τους, εν αντιθέ-
σει με το μετριότατο φιλμ του Τζον Άβνετ 
«Righteous Kill» το 2008, μια εξόφθαλμη 
αρπακτή κι απ' τους δύο, που καλό είναι 
να ξεχάσουμε.

ΤΟ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ 
ΤΩΝ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ

Επιστρέφοντας στον «Ιρλανδό», που στην 

Ελλάδα έχει προγραμματιστεί να προβλη-
θεί στις 21 Νοεμβρίου, ο 77χρονος πια 
Σκορτσέζε επανέρχεται σε αυτό που γνω-
ρίζει καλύτερα και τον έκανε έναν από 
τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της 
γενιάς του. 
Στο σκοτεινό, επικίνδυνο και γοητευτι-
κό σύμπαν των γκάνγκστερ. Έχοντας για 
βάση το βιβλίο του Τσαρλς Μπραντ («I 
Heard You Paint Houses») ο Ιταλοαμερι-
κανός σκηνοθέτης μας σερβίρει ένα σύν-
θετο μαφιόζικο έπος, μέσα από τα μάτια 
του βετεράνου του Β' Παγκοσμίου Πο-
λέμου Φρανκ Σίραν, ενός απατεώνα και 
εκτελεστή, που συνεργάστηκε με διαβόη-
τες μορφές του 20ου αιώνα. Καλύπτοντας 
διαφορετικές δεκαετίες, η ταινία παρου-
σιάζει κι ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα 
μυστήρια της αμερικανικής ιστορίας, την 
εξαφάνιση του περιβόητου Τζίμι Χόφα, 
ηγέτη του πανίσχυρου συνδικάτου των 
φορτηγατζήδων.
Προσωπικές φιλοδοξίες, απληστία, ανε-
ξέλεγκτη βία, θλίψη και ματαιότητα κυ-

ριαρχούν πάνω στους ήρωες της ταινίας. 
Και όλα αυτά μέσα από το γνώριμο στι-
λιστικό και κινηματογραφικό ύφος του 
Σκορτσέζε. 
Η φιδίσια κίνηση της κάμερας, τα μελετη-
μένα κάδρα, οι υποβλητικές φιγούρες των 
χαρακτήρων στα πλάνα, η στιβαρή αφή-
γηση, η άψογη αναπαράσταση της εποχής, 
το σάουντρακ που μαγνητίζει. Και φυσικά 
το δηλητηριώδες χιούμορ που παίζει ένα 
σκληρό παιχνίδι με τον σκοτεινό κόσμο 
του εγκλήματος. Ο Ντε Νίρο ερμηνεύει 
το ρόλο του γκάνγκστερ, ο Πατσίνο του 
περιβόητου διεφθαρμένου συνδικαλιστή 
Χόφα, ενώ ο ακριβοθώρητος πια Τζόε 
Πέσι, υποδύεται τον Φρανκ Σίραν.
Με την ευκαιρία της πολυσυζητημένης 
επανεμφάνισης των δυο μεγάλων ηθο-
ποιών, ας θυμηθούμε ορισμένα πλάνα 
από την πλούσια σταδιοδρομία τους, που 
είχαν ανεπανάληπτες επιτυχίες, αλλά και 
ιδιαιτέρως άτυχες στιγμές, ειδικά για τον 
Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Χάρης Αναγνωστάκης
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Αλ Πατσίνο: 
Ο «Σημαδεμένος»

Γεννήθηκε το 1940 στο ανατολικό Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, 
από Ιταλούς μετανάστες, ενώ ο παππούς του καταγόταν από 
το Κορλεόνε της Σικελίας - απ' τα περίεργα παιχνίδια που 
παίζει η ζωή! Έχει κερδίσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για 

το δραματικό φιλμ «Άρωμα Γυναίκας», ενώ έχει βραβευθεί και με 
τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, δυο βραβεία Έμμυ κι άλλα πολλά τιμητικά 
βραβεία, ενώ θεωρείται δικαίως ως ένας από τους καλύτερους ηθο-
ποιούς όλων των εποχών.
Με βλέμμα που τρυπάει και γρανίτη, φωνή χαρακτηριστική, με γρέζι 
και πολύχρωμες αποχρώσεις, υπερκινητικός, με σώμα που εντάσ-
σεται εκατό τοις εκατό στον χαρακτήρα που υποδύεται και άπειρα 
εκφραστικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιεί πάντα, φτάνοντας μερικές 
φορές και στα άκρα. Δεν είναι όμορφος, δεν έχει τα μεγάλα ωραία 
μάτια ενός σταρ, είναι κοντός, αλλά είναι καθηλωτικός -είναι ο Πα-
τσίνο. Τα γαλόνια και τα παράσημα τα κέρδισε δίκαια πολύ νέος και 
αυτό πάντα ήταν ένα μέτρο σύγκρισης για τις μετέπειτα, όχι πάντα 
καλές, επιλογές του. Μπήκε στο σινεμά το 1969 και το 1971, με την 
ερμηνεία του στην ταινία «Πανικός στο Νιντλ Παρκ», τράβηξε την 
προσοχή του Φράνσις Φορντ Κόπολα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο επικό αριστούργημα «Νονός». Παίζοντας τον διάδοχο του Δον 
Κορλεόνε, το αφεντικό της μαφίας, και μπαίνοντας μέχρι το λαιμό 
στο έγκλημα θα γράψει τη δική του ιστορία στις τρεις κλασικές ται-
νίες του «Νονού». Πραγματικά είναι αδύνατο να διαλέξεις πια ερμη-
νεία του είναι καλύτερη απ' όλες. Η έκπληξη που σου προκαλεί στην 
πρώτη ταινία με την ερμηνευτική του δεινότητα; Η σχεδόν βίαιη 
ωριμότητα, με την οποία ερμηνεύει το ρόλο του στη δεύτερη; Ή η 
ικανότητά του να εκφράσει το ρέκβιεμ της πορείας των Κορλεόνε με 
το ανεπανάληπτο σπαραχτικό τέλος;
Την επόμενη χρονιά θα παίξει στο «Σέρπικο», μια δραματική ταινία 
για τη διαφθορά στο αστυνομικό σώμα, που σκηνοθέτησε ο σημα-
ντικός Σίντνεϊ Λούμετ και του έδωσε την πρώτη υποψηφιότητα για 
Όσκαρ ερμηνείας. Μετά το «Νονό 2» και τη δεύτερη υποψηφιότητα 
για Όσκαρ, ο Πατσίνο θα γυρίσει το 1979 το «Δικαιοσύνη για Όλους», 
του Νόρμαν Τζούισον, για να χάσει και πάλι το Όσκαρ από τον Τζακ Νί-
κολσον αυτή τη φορά. Το 1983 θα είναι μια σημαντική χρονιά για τον 
Πατσίνο. Ακόμη ένα τρομερό παιδί της γενιάς του Σκορτσέζε, ο Μπρά-
ιαν Ντε Πάλμα θα γυρίσει τον «Σημαδεμένο», ένα ριμέικ της ταινίας 
του μέγα Χάουαρντ Χοκς και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τόνι 
Μοντάνα θα επιλέξει τον Πατσίνο. Ρόλος που θα τον σημαδέψει και 
θα στοιχειώσει το «αμερικάνικο όνειρο». Θα ακολουθήσει η τεράστια 
αποτυχία «Οι Επαναστάτες» που θα τον αφήσει έξω από τα πλατό για 
τέσσερα χρόνια. Το 1990 όμως θα έρθει το «Ντικ Τρέισι» του Γουόρεν 
Μπίτι και η εμφάνισή του στο ρόλο του κακού Μπιγκ Μπόι θα του 
χαρίσει το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. Ο Πατσίνο θα πάρει και πάλι τα 
πάνω του. Θα πρωταγωνιστήσει μαζί με την Μισέλ Φάιφερ στο κοι-
νωνικό δράμα «Φράνκι και Τζόνι», αλλά και στο «Οικόπεδο με Θέα».
Το 1993 επιτέλους ήρθε και το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου με το κα-
λογυρισμένο και σίγουρα υπερεκτιμημένο «Άρωμα Γυναίκας», όπου 
είναι απολαυστικός στο ρόλο ενός τυφλού. Ένα ριμέικ της αριστουρ-
γηματικής ταινίας του Ντίνο Ρίζι (1974), με έναν Βιτόριο Γκάσμαν να 
παραδίδει μαθήματα υποκριτικής και να έχει... όπως αποδείχθηκε 
έναν άριστο μαθητή: τον Πατσίνο.
Και φτάνουμε στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, μετά τα 
πρώτα χρόνια της απίστευτης επιτυχίας του. Ο Μπράιαν Ντε Πάλ-
μα επιστρέφει κι εκείνος με μια μεγάλη ταινία ανάλογη του ονό-
ματός του. Είναι η «Υπόθεση Καρλίτο» και ο Πατσίνο αναλαμβάνει 
τον απαιτητικό ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ντε Πάλμα κόβει 
και ο Πατσίνο ράβει μία από τις καλύτερες ιστορίες εγκλήματος και 
της προσπάθειας ενός βετεράνου του υποκόσμου να ξεφύγει από τη 
μοίρα του, μαζί με τον έρωτα της ζωής του, χωρίς να τα καταφέρει. 
Συγκλονιστικός.

Ντε Νίρο: Στους κακόφημους 
δρόμους του σινεμά

Από μόνος του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια σχολή υποκρι-
τικής. Μπορεί τις τελευταίες δεκαετίες να έχει κάνει ό,τι μπορεί 
για να «σακατάψει» το μύθο του, αλλά ποιος μπορεί να ξεχάσει 
τις ερμηνείες των νεανικών του χρόνων, αλλά και κάποια με-

ταγενέστερα, ελάχιστα μεν, αλλά ευδιάκριτα αριστουργηματικά ερμηνευ-
τικά του παιξίματα. 
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ιταλικής καταγωγής κι αυτός, όπως και οι Πατσί-
νο, Σκορτσέζε, γεννήθηκε το 1943 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, από 
καλλιτέχνες γονείς. Ο πατέρας ζωγράφος, γλύπτης και ποιητής, η μητέρα 
ζωγράφος. Χώρισαν όταν ο Ρόμπερτ ήταν δύο χρόνων.
Το κοκαλιάρικο παιδί με την ιταλική προφορά, το τρελαμένο βλέμμα και 
τις απεριόριστες ερμηνευτικές ικανότητες είχε την τύχη στα πρώτα του 
βήματα να βρει στο δρόμο του τον Ντε Πάλμα και τον Σκορτσέζε. Στα 
20 του, το 1963 έκανε τον πρώτο του δυνατό ρόλο στην ταινία του Ντε 
Πάλμα «Τόπο στα Νιάτα», ενώ έκανε και το... αγροτικό του σε θεατρικές 
παραστάσεις εκτός Μπρόντγουεϊ. Θα ξανασυναντηθεί με τον μέντορά του 
στο «Greetings» το 1968 και μετά με το εξαιρετικό «Γεια Σου Μαμά... Αμε-
ρική». Το 1973 θα περπατήσει στους «Κακόφημους Δρόμους» της Νέας 
Υόρκης και του Σκορτσέζε, βρίσκοντας και δεύτερο μέντορα. Τυχερός!
Τον επόμενο χρόνο η τύχη του θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού ο Φράν-
σις Φορντ Κόπολα θα τον επιλέξει για τον «Νονό 2», σε έναν ακόμη απαι-
τητικό και αβανταδόρικο ρόλο, αυτόν του νεαρού Βίτο Κορλεόνε, που θα 
του χαρίσει το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.
Θα επιστρέψει στην αγκαλιά του Σκορτσέζε, με τον οποίο θα γυρίσουν 
τον φημισμένο «Ταξιτζή» το 1976, προκαλώντας ρίγη ενθουσιασμού. Το 
1977 θα συνεργαστούν στο υπέροχο «New York New York» και θα κλεί-
σουν τη δεκαετία του '70 με το αριστουργηματικό «Οργισμένο Είδωλο» 
στο ρόλο του μποξέρ Τζέικ Λα Μότα, μια ερμηνεία που θα του χαρίσει το 
Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. Ενδιαμέσως θα παίξει στο κλασικό έπος του 
Μπερτολούτσι «1900» και στον πολύκροτο «Ελαφοκυνηγό» του Μάικλ 
Τσιμίνο. 
Απ' τις σημαντικότερες ταινίες του την επόμενη δεκαετία ήταν πάντα 
αυτές του Σκορτσέζε. Συνεργάστηκαν σε τρεις ταινίες: Στο υπέροχο δρά-
μα «Ο Βασιλιάς της Κωμωδίας», ένα φόρο τιμής στον ζωντανό θρύλο 
Τζέρι Λιούις, ο οποίος συμπρωταγωνιστούσε στην ταινία, στην κλασική 
γκανγκστερική πια ταινία «Τα Καλά Παιδιά», στο άνισο, για Σκορτσέζε, 
«Ακρωτήρι του Φόβου» και το «Καζίνο». Φυσικά υπάρχει και το θαυμάσιο 
έπος του Σέρτζιο Λεόνε «Κάποτε στην Αμερική», όπου πρωταγωνιστεί 
δίπλα σε έναν άλλο μεγάλο τις γενιάς του ηθοποιό, τον Τζέιμς Γουντς.
Ο Ντε Νίρο όμως ήταν και ένας από τους ηθοποιούς που δύσκολα έλεγε 
όχι και ειδικά όταν η αμοιβή ήταν καλή. Έτσι πέρα από κάποιες καλές 
εμφανίσεις -περισσότερο ως γκεστ- όπως στους «Αδιάφθορους» του Ντε 
Πάλμα υποδυόμενος τον Αλ Καπόνε ή το «Μπραζίλ» του Τέρι Γκίλιαμ, το 
οργισμένο είδωλο μετατράπηκε σε στραπατσαρισμένο είδωλο, με εμφα-
νίσεις σε μέτριες ταινίες ή χαζομάρες του τύπου «Γαμπρός της Συμφο-
ράς» ή «Επιστροφή στο Ρινγκ». Βεβαίως υπήρξε και η έκλαμψή του στην 
«Ένταση» του Μάικλ Μαν, δίπλα στον Αλ Πατσίνο.
Αρκετά όμως με την αποδόμηση του μύθου του. Θα ήταν άδικο ένας ηθο-
ποιός να κριθεί μόνο από τις αποτυχημένες επιλογές του κι όχι από αυτά 
που τον βάζουν ανάμεσα στους κορυφαίους της υποκριτικής όλων των 
εποχών. Μπορεί να έχει μείνει στην ιστορία για τον μονόλογο μπροστά 
στον καθρέφτη, στον «Ταξιτζή» ( «You're talking to me»), αλλά στο φινά-
λε του «Οργισμένου Ειδώλου», όταν πια ο γερασμένος Τζέικ Λα Μότα κά-
νει τον απολογισμό της ζωής του, δίνει μία ασύλληπτη σπαραχτική ερ-
μηνεία, που σίγουρα θα καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία του σινεμά.
Θα μπορούσε να είναι και τεστ γνώσεων ή απλώς μια σπαζοκεφαλιά. 
Ποιος απ' τους δύο είπε στον άλλο; «...Μέσα στα χρόνια πήραμε ο ένας 
ρόλους απ' τον άλλον. Ο κόσμος προσπάθησε να μας συγκρίνει, να μας 
κάνει αντιπάλους και να μας ξεσκίσει. Δεν είδα ποτέ πού μπορεί να βρί-
σκεται η σύγκριση. Ειλικρινά, μπορεί να είσαι ο καλύτερος ηθοποιός της 
γενιάς μας. Με μοναδική εξαίρεση εμένα...»
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Η συνέργεια ανάμεσα στις οικονομι-
κές και πολιτικές ελίτ έχει ενισχυ-
θεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφω-
να με υπολογισμούς της Καρολίν 

Φρόιντ, οικονομολόγου στην Παγκόσμια 
Τράπεζα, το μέρος του πλούτου των δισεκα-
τομμυριούχων που πρόσκεινται στην εξου-
σία ή η δραστηριότητά τους εξαρτάται από 
την πρόσβαση σε πόρους που ελέγχονται 
από το κράτος αυξήθηκε την περίοδο 1996-
2014 για να φτάσει το 20,4% του συνολικού 
πλούτου στην Ευρώπη, το 16,7% στη Χιλή 
και το 33% στον Λίβανο. Η συνέργεια αυτή 
εκδηλώνεται επίσης με την ανάληψη της 
εξουσίας από δισεκατομμυριούχους όπως ο 
Σεμπαστιάν Πινιέρα στη Χιλή ή τη μετεω-
ρική άνοδο επιχειρηματιών όπως ο Γκαου-
τάμ Αντάνι ή ο Μουκές Αμπάνι, που πρό-
σκεινται στον ινδό ηγέτη Ναρέντρα Μόντι.
Αυτός ο «καπιταλισμός του καζίνο», συ-
νώνυμος συχνά της πελατειοκρατίας, έχει 
υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος. 
Δύο ερευνητές του Χάρβαρντ, ο Ισάκ Ντιου-
άν και ο Τζαμάλ Χαϊντάρ, έδειξαν με έρευνά 
τους ότι το 42,7% των λιβανικών επιχειρή-
σεων με πάνω από 100 εργαζομένους είναι 
«πολιτικά συνδεδεμένες», έχουν δηλαδή 
στο διοικητικό τους συμβούλιο έναν πολι-
τικό. Στους τομείς όπου έχουν μεγαλύτερη 
παρουσία αυτές οι επιχειρήσεις, η ανάπτυ-
ξη, η άνοδος της παραγωγικότητας και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας είναι μικρότε-
ρες απ’ό,τι στην υπόλοιπη οικονομία.
Τι αξία έχει η επιτυχία στο σχολείο ή ένα 
δίπλωμα αν η πολιτική διασύνδεση είναι 
αρκετή για να βρει κανείς δουλειά; Γιατί 

να ανοίξεις μια επιχείρηση αν οι ανταγω-
νιστές σου μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
την πολιτική τους επιρροή για να κλείνουν 
δουλειές; «Η συνέργεια ανάμεσα στις οικο-
νομικές και πολιτικές ελίτ επιταχύνεται, 
και αυτό αποτελεί πραγματικό κίνδυνο», 
σημειώνει ο Μπράνκο Μιλάνοβιτς, ένας οι-
κονομολόγος που ειδικεύεται στις ανισότη-
τες. «Δίνεται η εντύπωση ότι οι ελίτ ασχο-
λούνται με τον εαυτό τους, αφήνοντας στην 
άκρη τον πληθυσμό».
Ο Μιλάνοβιτς διακρίνει δύο μορφές «καπι-
ταλισμού του καζίνο». Σε ορισμένες χώρες, 
σημειώνει, «η οικονομική εξουσία έχει γίνει 
το εφαλτήριο της πολιτικής εξουσίας, όπως 
στις ΗΠΑ, όπου οι εκλογικές εκστρατεί-
ες χρηματοδοτούνται από το 1%, αν όχι το 
0,1%, των πιο πλούσιων. Σε άλλες χώρες, 
όπως η Χιλή και ο Λίβανος, η γειτνίαση με 
την πολιτική εξουσία είναι εκείνη που απο-
δίδει οικονομικά έσοδα».
Η ανάπτυξη αυτού του είδους καπιταλισμού 
συμπίπτει με την πολιτική φιλελευθερο-
ποίησης που ακολουθήθηκε τις δεκαετίες 
του 1980 και του 1990. Το άνοιγμα των οι-
κονομιών στον ελεύθερο ανταγωνισμό ενί-
σχυσε την επιρροή μιας οικονομικής ελίτ 
που βρισκόταν κοντά στην εξουσία, η οποία 
χρησιμοποίησε αυτή την επιρροή προς 
το δικό της συμφέρον. Αυτό είναι ιδιαίτε-
ρα εμφανές στη Λατινική Αμερική, όπου 
ολόκληροι τομείς της οικονομίας όπως η 
υδροδότηση ή ο ηλεκτρισμός ιδιωτικοποι-
ήθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
μονοπώλια και να αυξηθούν οι τιμές. «Το 
μεγάλο λάθος ήταν η πεποίθηση ότι η φι-

λελευθεροποίηση μπορούσε να γίνει χωρίς 
κανόνες», επισημαίνει η Μόνικα ντε Μπολ, 
οικονομολόγος στο Peterson Institute for 
International Economics, στην Ουάσιν-
γκτον.
Σε περίοδο κρίσης οι ανισότητες είναι λιγό-
τερο ανεκτές, όπως φαίνεται στη Χιλή που 
έχει πληγεί από την πτώση της τιμής του 
χαλκού. «Με την αύξηση της ανάπτυξης, οι 
μεσαίες τάξεις ήλπιζαν στην κοινωνική κι-
νητικότητα, κάτι που δεν συμβαίνει πλέον 
σήμερα», εξηγεί η ντε Μπολ.
Στον Λίβανο, οι ανισότητες αποκαλύφθη-
καν με την κατάρρευση του συστήματος 
λόγω της έκρηξης του χρέους. «Για να 
μειωθεί αυτό το χρέος, επιβλήθηκε φόρος 
στους πιο ευάλωτους», σημειώνει η Λίντια 
Ασουάντ, ερευνήτρια στο Εργαστήριο για 
τις παγκόσμιες ανισότητες. Ο φόρος που 
επιβλήθηκε στις επικοινωνίες είναι εκείνος 
που προκάλεσε τις διαδηλώσεις στον Λίβα-
νο, ο φόρος στον ναργιλέ προκάλεσε κινη-
τοποιήσεις στη Σαουδική Αραβία, η αύξη-
ση της τιμής του μετρό οδήγησε σε λαϊκό 
ξεσηκωμό στο Σαντιάγο της Χιλής.
Πολλές πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι 
μεγάλες ανισότητες επιβραδύνουν την κοι-
νωνική κινητικότητα. Οι ανισότητες των 
εισοδημάτων, λόγω συνέργειας των πολι-
τικών και των οικονομικών ελίτ, δημιουρ-
γούν ένα εκρηκτικό μίγμα γιατί απειλούν 
την υπόσχεση της δημοκρατικής ισότητας.

(*) Ο Ζιλιέν Μπουισού 
είναι αρθρογράφος της Monde

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Le Monde)

[ ΤΟΥ JULIEN BOUISSOU* ]

Aπό τη Χιλή μέχρι 
τον Λίβανο, περνώ-
ντας από το Ιράκ και 
τη Γαλλία, οι πολιτι-
κές και οικονομικές 
ελίτ κατηγορούνται 
για συμπαιγνία. Στη 
Γαλλία, ο Εμανουέλ 
Μακρόν χαρακτη-
ρίζεται «πρόεδρος 
των πλουσίων», 
στην Αλγερία οι 
διαδηλωτές κατη-
γορούν την κυβέρ-
νηση ότι «πούλησε 
τη χώρα» και στον 
Λίβανο τα πλήθη 
φωνάζουν «Κάτω 
η κυβέρνηση των 
κλεφτών!»

Παγκόσμια εξέγερση κατά 
του «καπιταλισμού του καζίνο»
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