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Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο: Μια 
υγειονομική κρίση
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
έδωσε στη δημοσιότητα ένα σημείωμα του καθη-
γητή Παθολογίας Χαράλαμπος Μηλιώνης σχετικά 
με την υγειονομική κρίση, την επαναλειτουργία της 
Μονάδας Λοιμωδών Νόσων, τα «ύποπτα» ή «πι-
θανά» περιστατικά, και την ανάγκη αποφυγής των 
άσκοπων μετακινήσεων.
https://typos-i.gr/article/panepisthmiako-
nosokomeio-mia-ygeionomikh-krish

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Οι απίστευτες 
μέρες που ζούμε
ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΎΚΤΟ, όπως εξελίσσονται τα 
πράγματα, η εμφάνιση δηλαδή θετικών κρουσμά-
των του κοροναϊού στην περιοχή των Ιωαννίνων, 
είναι γεγονός.
Δύο άτομα έχουν θετικές εξετάσεις στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 
ιχνηλάτησης.
https://typos-i.gr/article/dyo-kroysmata-sta-
giannena

Ο φίλος φίλου ενός 
φίλου είπε…
Ο ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ κατάφερε να προκαλέσει και 
μια ίωση… hoaxes, άλλα με μεγαλύτερη διάδοση 
και άλλα με μικρότερη. Μάλιστα, η αναπαραγωγή 
διάφορων ανώνυμων, ανυπόστατων και χωρίς καμία 
πηγή αναφοράς κειμένων γίνεται ακόμα και από 
ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης (και στον τόπο μας) 
ή από ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της 
υγείας.
https://typos-i.gr/article/o-filos-filoy-enos-filoy-
eipe

Πανεπιστήμιο 
σε μερική αναστολή
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ιωαννίνων προχωράει σε προληπτι-
κά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κοροναϊού. Τα μαθήματα 
συνεχίζονται κανονικά, ωστόσο αναστέλλει τις ορκωμοσίες 
για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
https://typos-i.gr/article/panepisthmio-se-merikh-anastolh

Επέστρεψε υγιές 
το ΚΑΠΗ
ΤΟ ΑΠΟΓΕΎΜΑ του Σαββάτου έφτασε στα Γιάννενα η 
εκδρομή του ΚΑΠΗ, από τους Άγιους Τόπους.Σύμφωνα με 
τον πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ «όλοι είναι καλά στην υγεία τους» 
και ακολουθείται το πρωτόκολλο.
https://typos-i.gr/article/epestrepse-ygies-kaph
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Η Ήπειρος σε ρυθμούς πανδημίας

Πριν από μια 
εβδομάδα, 
η Ήπειρος 
ζούσε την 

πανδημία που έχει 
εξελιχθεί σε πραγ-
ματική «ασύμμετρη 
απειλή» (και όχι αυτή 
που σκιαγραφούσε η 
κυβέρνηση από τους 
άοπλους στον Έβρο) 
ως μια σχετικά απομα-
κρυσμένη υπόθεση.
Τα κρούσματα ήταν 
«αλλού» και ένας 
πολίτης μπορούσε να 
ακούσει, ακόμα και 
από επίσημα χείλη, 
διαδόσεις και εκδοχές 
που αποδεικνύονται 
άκυρες ή να διαβάσει 
βεβιασμένα «καλωσο-
ρίσματα» των κρου-
σμάτων στα Γιάννενα.
Μέσα σε μια βδομάδα 
όμως, όλα άλλαξαν. 
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Επιστρέφει από εκδρομή στους 
Αγίους Τόπους ΚΑΠΗ των Ιωαν-
νίνων. Οι εκδρομείς μπαίνουν σε 
14μερη καραντίνα.

Κλείνουν τα ΚΑΠΗ της πόλης για 
τέσσερις βδομάδες

Το ΔΗΠΕΘΙ ακυρώνει παραστά-
σεις και εκδηλώσεις του Μαρτίου

Κλείνουν σχολεία, πανεπιστήμια, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, φροντι-
στήρια.

Κλείνουν θέατρα, κινηματογρά-
φοι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων, για 15 μέρες. Αναστέλλο-
νται οι περισσότερες λειτουργίες 
των δικαστηρίων.

Κλείνουν με κυβερνητική από-
φαση μπαρ, καφετέριες και 
εστιατόρια, με εξαίρεση delivery 
και takeaway, αλλά και κέντρα 
αισθητικής και κομμωτήρια. 

Εκτελούνται απολυμάνσεις σε 
δημόσια κτίρια των Ιωαννίνων.

Η Πολιτική Προστασία στέλνει 
μηνύματα σε κινητά, καλώντας 
του πολίτες να παραμένουν σπίτι 
τους και να τηρούν τους κανόνες 
υγιεινής.

Μόνο έκτακτα και επείγοντα 
χειρουργεία γίνονται στα νοσοκο-
μεία .

Αναβάλλονται οι αγώνες της 
super league2.

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών παρατείνει τις ανα-
βολές εκδηλώσεων μέχρι 31 
Μαρτίου. 

Ανιχνεύονται δύο κρούσματα 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων. 

Σταματάει το επισκεπτήριο στα 
νοσοκομεία της πόλης

Οι Δήμοι και η Περιφέρεια 
καλούν τους πολίτες να επικοι-
νωνούν με τηλέφωνα-emails και 
να μην προσέρχονται στις υπη-
ρεσίες, εκτός από περιπτώσεις 
απόλυτης ανάγκης.
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«Οι δυστυχίες, στην 
πραγματικότητα, 
είναι μια κοινή 
υπόθεση, αλλά 

δύσκολα τις πιστεύει κανείς όταν 
του πέσουν στο κεφάλι. Υπήρξαν 
στον κόσμο τόσες πανούκλες 
όσοι και οι πόλεμοι. Και παρόλα 
αυτά οι πανούκλες και οι πόλε-
μοι πάντα βρίσκουν τους ανθρώ-
πους το ίδιο απροετοίμαστους» 
λέει ο Αλμπέρ Καμύ στο μυθι-
στόρημα του «Η πανούκλα».
Οι επιδημίες, όπως κι αν ονομά-
ζονται κάθε φορά, έρχονται από 
πολύ παλιά κι έχουν σε πολλές 
περιπτώσεις αλλάξει δραματικά 
τα δεδομένα του καιρού τους 
ενώ άλλοτε πάλι έσβησαν μέσα 
στον χρόνο για να μην περά-
σουν ούτε στα «ψιλά» της Ιστο-
ρίας. Όπως κι αν το δούμε, είναι 
άλλο οι πραγματικές επιδημίες 
κι άλλο οι επιδημίες όπως τις 
συλλαμβάνει και τις απεικονίζει 
η λογοτεχνία, όπου ο κίνδυνος, 
ο φόβος και ο πανικός, ο οποίος 
θα πρέπει να αποφεύγεται όταν 
πρόκειται για την πραγματικό-
τητα, αποτελούν μόνο σύμβολα 
και αλληγορίες για το παρόν και 
το μέλλον. 

Ένα από τα πιο διάσημα έργα της 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας για τις 
επιδημίες είναι το «Δεκαήμερο» 
(1349-1352) του Τζοβάνι Βοκά-
κιου, που έχει κυκλοφορήσει 
από πολλούς εκδότες στην Ελλά-
δα στην αξεπέραστη μετάφραση 
του Κοσμά Πολίτη. Μαθητής του 
Πετράρχη και ένας εκ των θεμε-
λιωτών του ιταλικού ανθρωπι-
σμού, ο Βοκάκιος μιλάει στα δι-
ηγήματα του βιβλίου του για την 
πανούκλα η οποία έχει πλήξει τη 
Φλωρεντία, χωρίς ούτε μια σκιά 
να επιβαρύνει τις γυναίκες που 
πρωταγωνιστούν στις σελίδες 
του. Γυναίκες που θα εγκαταλεί-
ψουν την πόλη, για να πάνε στην 
εξοχή και να αφήσουν το κακό 
πίσω τους, λέγοντας ερωτικές 
ιστορίες. Και, φυσικά, τίποτε δεν 
μπορεί να νικήσει τον έρωτα, 
ακόμα και σε μιαν επιδημία. Για-
τί ο έρωτας και η ηδονή προσφέ-
ρουν στους νέους μιαν ανακου-
φιστική προοπτική, ένα όραμα 
για όσα μέλλεται να έρθουν και 
να μεταμορφώσουν τη ζωή τους 
πέρα από επιδημίες.
Συνεχίζοντας την περιήγησή 
μας, και περνώντας από τον 14ο 
στον 20ο αιώνα και στον Αλμπέρ 

Καμύ, η πανούκλα θα επανα-
κάμψει στο ομώνυμο μυθιστό-
ρημά του, που γράφτηκε το 1947 
στα γαλλικά (μετάφραση Νίκη 
Καρακίτσου-Ντουζέ και Μαρία 
Κασαμπαλόγλου-Ρομπλέν, Κα-
στανιώτης, 2001). Βρισκόμαστε 
στο Οράν της Αλγερίας κατά τη 
δεκαετία του 1950 και η πόλη 
έχει αποκοπεί από τους πάντες 
λόγω μιας επιδημίας πανού-
κλας. Ο Καμύ καταγράφει όλες 
τις στάσεις και τις αντιδράσεις 
που μπορεί να προκαλέσει η επι-
δημία: την αγωνία και τον τρόμο, 
τις προσπάθειες των επιτήδειων 
να αποκομίσουν κέρδη από την 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 
αλλά και τη βαθιά επιθυμία για 
διασφάλιση της ατομικής και 
της συλλογικής ακεραιότητας ή 
το ακατάβλητο πάθος για ελευ-
θερία. Και μας παροτρύνει ο 
Καμύ να σκεφτούμε πως ακόμα 
κι αν υποχωρήσει η επιδημία, 
όπως εντέλει συμβαίνει στο μυ-
θιστόρημά του, ο φόβος για μια 
πανούκλα πάντοτε θα μας απει-
λεί, αν δεν είμαστε προετοιμα-
σμένοι να αντισταθούμε.
Προχωρώντας προς το τέλος του 
20ου αιώνα, μια άλλη λογοτεχνι-

κή επιδημία θα ενσκήψει, αυτή 
τη φορά στο μυθιστόρημα του 
Ζοζέ Σαραμάγκου «Περί τυφλό-
τητος» (κυκλοφόρησε το 1995 
στα πορτογαλικά, μετάφραση 
Αθηνά Ψυλλιά, Καστανιώτης, 
2006). Μια ολιγάριθμη ομάδα 
αγωνίζεται να μη χάσει την αν-
θρωπιά και το ήθος της κατά τη 
διάρκεια μιας επιδημίας τύφλω-
σης που δοκιμάζει το σύμπαν, 
εκλύοντας τριγύρω της όλα τα 
κακά: δολοφονικές επιθέσεις και 
αμέριστη βία, εγκλεισμούς και 
τρέλα, πτώση και παρακμή, εξα-
χρείωση και εξανδραποδισμό. Το 
τελικό μήνυμα, πάντως, δεν εί-
ναι απαισιόδοξο: οι άνθρωποι θα 
μπορέσουν με κάποιον τρόπο να 
ξαναδούν και να αποκτήσουν εκ 
νέου το φως τους, αρκεί να μην 
ξεχάσουν την πραγματική τους 
φύση και να μην παραμερίσουν 
τον αληθινό εαυτό τους. 
Οι λογοτεχνικές επιδημίες κατέ-
χουν, βεβαίως, μια θέση και στην 
ιστορία της ελληνικής πεζογραφί-
ας. Στο διήγημά του «Βαρδιάνος 
στα σπόρκα», δημοσιευμένο το 
1893 (Εστία, 2009), ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης μιλάει για την 
ιστορία της γρια-Σκεύως, που με-

Οι… λογοτεχνικές επιδημίες
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ταμφιέζεται σε άντρα και γίνεται 
βαρδιάνος (φύλακας) στα σπόρκα 
(μολυσμένα καράβια) με σκοπό 
να σώσει τον γιο της από τη χο-
λέρα η οποία έπληξε την Ευρώπη 
το 1865. Το διήγημα, πάντως, δεν 
αναδίδει οσμή θανάτου. Γραμμένο 
με ευφρόσυνο τρόπο, επιδιώκει να 
εικονογραφήσει το πώς εκδηλώ-
νονται οι ταξικές αντιθέσεις σε κα-
θεστώς επιδημίας, αλλά και πώς 
το ελληνικό κράτος δυσκολεύε-
ται να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο 
πρόβλημα: «Αλλά το πλείστον 
κακόν οφείλεται αναντιρρήτως εις 
την ανικανότητα της ελληνικής 
διοικήσεως. Θα έλεγέ τις, ότι η 
χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες, 
δια να αποδειχθή, ότι δεν ήτο ικα-
νή προς αυτοδιοίκησιν». 
Στο μυθιστόρημά του «Γη και 
νερό», που κυκλοφόρησε το 
1939 (Πόλις, 2003, με προλεγό-
μενα του Κώστα Γεωργουσόπου-
λου και της Ελισάβετ Κοτζιά), ο 
Γουλιέλμος Άμποτ, που υπήρ-
ξε εκτός από συγγραφέας και 
αστρονόμος, κάνει λόγο για τους 
λεπρούς στη Σπιναλόγκα της 
Κρήτης, με τη διαφορά πως αντί 
να θρηνήσει για τις συνέπειες 
της ασθένειάς τους, εξυμνεί το 
σώμα και τον έρωτα. Φτασμέ-
νοι από εκατό δρόμους στα όριά 
τους, οι άνθρωποι που αλωνί-
ζουν πάνω-κάτω τη Σπιναλόγκα 
δεν εννοούν να παραιτηθούν 
από το υπέρτατο δικαίωμα στο 
σεξ, το οποίο και θα ασκήσουν 
ποικιλοτρόπως: σε μισογκρεμι-
σμένα σπίτια και λερά κρεβάτια, 
σε θαλασσινές σπηλιές και σκιε-
ρές γωνίες, σε φανερές περιπτύ-
ξεις και σε κρυφές συναντήσεις.
Πολλά χρόνια αργότερα, με το 
μυθιστόρημά του «Λοιμός», 
που κυκλοφόρησε το 1972 (Κέ-
δρος, 1998), ο Αντρέας Φραγκιάς 
θα επινοήσει μια μεταδοτική 
ασθένεια για να δείξει τις κα-
ταπιεστικές συνθήκες στη με-
ταπολεμική Μακρόνησο και τα 
βάσανα των κρατουμένων, που 
υποχρεώνονται να κυνηγήσουν 
τις μύγες σαν να εκπροσωπούν 
εχθρούς του έθνους: «Η διαταγή 
αναλύθηκε εξαντλητικά, για να 
μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. 
Όποιος δε φέρει το βράδυ τις 
είκοσι μύγες, μαύρη του μοίρα. 
‘Θα τις συλλάβετε χωρίς να χα-
λαρωθεί, βεβαίως, στο ελάχιστο 
ο ρυθμός των άλλων εργασιών’. 
Κι όταν εδώ λέμε πρέπει, σημαί-
νει ‘πρέπει’».

Πηγή: ΑΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου 

Οι επιδημίες στα Γιάννενα 
πριν από έναν αιώνα
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Κατά τα χρόνια 1916-1923, τα Γιάννενα βίωσαν πάνω από 
3000 θανάτους εξαιτίας μολυσματικών και λοιμωδών 
ασθενειών. Ένας μεγάλος αριθμός αν λάβει κανείς υπόψη 
ότι ο πληθυσμός της πόλης ξεπερνούσε μετά βίας τους 

19.000 κατοίκους.
Νόσοι όπως φυματίωση, ελονοσία, ευλογιά, χολέρα, δυσεντερία 
συνάντησαν τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθούν. Ανε-
πάρκεια υγειονομικών υποδομών, απουσία εξυγίανσης του αστι-
κού περιβάλλοντος, κακή ποιότητα διατροφής, έλλειψη μέτρων 
για την ατομική υγιεινή οδήγησαν σε μια αυξημένη νοσηρότητα 
του πληθυσμό. Οι ασθένειες όμως που εμφάνισαν τη μεγαλύτε-
ρη θνητότητα, ήταν η γρίπη και ο εξανθηματικός τύφος. Οι δύο 
αυτές ασθένειες έλαβαν χαρακτηριστικά επιδημίας και στα Γιάν-
νενα (η γρίπη έμεινε στην ιστορία ως ισπανική γρίπη που προ-
κάλεσε μεγάλη θνητότητα στον πληθυσμό παγκοσμίως) το 1918.
Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης, που βασίζεται κυρίως στα ληξιαρ-
χικά δεδομένα του Δήμου Ιωαννιτών, το 1918 πέθαναν περίπου 
400 άτομα. Εκτιμάται ωστόσο ότι ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος 
καθώς στα μητρώα δεν αναγραφόταν πάντα η αιτία του θανάτου 
ή αναγραφόταν το σύμπτωμα και όχι η αιτία. Η ισπανική γρίπη 
«χτυπούσε» κυρίως νεαρές ηλικίες.
Κατά την επιδημία της γρίπης, «οι θάνατοι εις τους πολίτας ετε-
τραπλασιάσθησαν και οι νεκροί δεν ηδύναντο να ταφώσιν αυ-
θημερόν», όπως σημειώνεται σε πρακτικά του δημοτικού συμ-
βουλίου της εποχής εκείνης, αναδεικνύοντας μια πολύ δύσκολη 
υγειονομική πραγματικότητα την εποχή εκείνη.
Η κατάσταση ήταν τραγική και εκτός της πόλης των Ιωαννίνων. 
Χαρακτηριστική η αναφορά της εφημερίδας «Ήπειρος» τον Δε-
κέμβριο του 2018, όταν η επιδημία βρισκόταν σε ύφεση. «Κατά 
τας εκ των επαρχιών ειδήσεις και εκεί η γρίππη ευρίσκεται ήδη 
εν  υφέσει. Εν Κονίτση επίσης ένθα εσχάτως ήτο εις την ακμή 
της, παρατηρείται ύφεσις. Εις την Κάτω Κόνιτσαν ιδίως εθανά-
τωσεν ολοκλήρους οικογενείας».
Έναν χρόνο μετά, στην ίδια εφημερίδα, ο Γιώργος Χατζηπελλερέν 
γράφει ένα χρονογράφημα με τίτλο «Καινούρια Πολιτεία». Η και-

νούρια αυτή πολιτεία είναι το δημοτικό νεκροταφείο: «Οργώνο-
ντας ο θάνατος και σπέρνοντας η αρρώστεια, υψώθηκεν εκεί μια 
χώρα ακέρηα νεκρών… [Εξαιτίας της γρίπης], υψώθηκεν γρηγο-
ρότερα και πλέον κατοικημένη η θλιβερά αυτή σεπτή πολιτεία».
Τραγικές συνέπειες είχε και ο εξανθηματικός τύφος την ίδια χρο-
νιά, το 1918. Η λοιμώδης αυτή νόσος εμφανιζόταν σε καιρό πολέ-
μου κυρίως, λόγω συγχρωτισμού και χρήσης του ίδιου ρουχισμού 
για πολύ καιρό. Μεταδιδόταν δε μέσω των φθειρών. Η ασθένεια 
αυτή άρχισε να μεταδίδεται περισσότερο μετά τη λήξη της ιταλι-
κής κατοχής στα Γιάννενα, τον Σεπτέμβριο του 1917.
Κατά τις επιταγές της ιατρικής επιστήμης εκείνης της εποχής, τα 
μέτρα που λήφθηκαν ήταν η καραντίνα, η απολύμανση, η εξυγί-
ανση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Δεν έλειψαν 
επίσης και οι έλεγχοι εισόδου-εξόδου στην πόλη. Καταρχήν, οι 
είσοδοι-έξοδοι περιορίστηκαν ενώ ιδρύθηκαν στα σημεία αυτά 
υγειονομικοί σταθμοί για την αποφθειρίαση των ταξιδιωτών που 
θεωρούνταν «ύποπτα» κρούσματα (όπως θα λέγαμε σήμερα).
Από τα βασικά μέτρα ήταν όμως η καθαριότητα των δημόσιων 
χώρων, η δημόσια  υγιεινή. Σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το 
1918, αναφέρεται: «Καθ’ όλον σχεδόν το έτος ένεκα της επιδημίας 
του εξανθηματικού τύφου και της επαράτου νόσου γρίπης διετη-
ρήθη συνεργείον αποκλειστικώς ασχολούμενον εις την έκτακτον 
καθαριότητα και απολύμανσιν της πόλεως ίνα μη εκ των ακαθαρ-
σιών επιδεινωθή η υγιεινή κατάστασις της πόλεως».

Πηγές
■Παππά Μαρία, «Νόσοι και θνησιμότητα, το παράδειγμα των 
Ιωαννίνων (1913-1923)», διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, 2019
■Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών
■Εφημερίδα «Ήπειρος»

■To νοσοκομείο Χατζηκώστα (το σημερινό παλιό Χατζηκώστα) 
λειτούργησε το 1918 αποκλειστικά για τη νοσηλεία ασθενών με 
εξανθηματικό τύφο. Φωτογραφία του νοσοκομείου το 1906 (Γ. Πα-
νταζίδης), από το λεύκωμα του Αν. Παπασταύρου «Ιωαννίνων Εν-
θύμιον»
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Οι αμερικανικές εκλογές, 
η πολιτική και το Χόλιγουντ 

Η μακρά πολιτική διαδικασία για 
τις επόμενες προεδρικές εκλογές 
στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει, για να 
κορυφωθούν τον ερχόμενο Νο-

έμβριο και να μάθουμε τον νέο Πρόεδρο 
στις 3 Νοεμβρίου. Ο αμερικανικός κινη-
ματογράφος έχει να παρουσιάσει πολλές 
πολιτικές ταινίες, πολλές φορές με κοινω-
νικά θέματα όπως το περίφημο δράμα «Τα 
Σταφύλια της Οργής» του Τζον Φορντ ή τις 
ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν, που φαινομε-
νικά έχουν ένα ρομαντικό θέμα, μία φτωχή 
κοπέλα και ο Σαρλό και στη μέση κάποιος 
αστυφύλακας, αλλά κατά βάθος αρθρώ-

νουν πολιτικά βαθύ λόγο.
Οι ταινίες όμως που προσεγγίζουν με ρε-
αλισμό τις προεδρικές εκλογές, την εξου-
σία του Προέδρου, ή θέλουν να ασκήσουν 
κριτική στα πολιτικά πράγματα των Ηνω-
μένων Πολιτειών και ξεφεύγουν από τις 
συμβάσεις του Χόλιγουντ δεν είναι πολλές 
και σίγουρα χωρίς την εμβρίθεια άλλων 
κινηματογραφικών σχολών, όπως της Ιτα-
λίας των δεκαετιών 60-80 που επηρέασαν 
σχεδόν όλο το ευρωπαϊκό σινεμά.
Για πάρα πολλούς, κυρίως, εκτός Αμερι-
κής, οι εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά και η εξου-
σία του Προέδρου μοιάζει ακατανόητη. 

Πώς κυβερνά ένας άνθρωπος που επηρεά-
ζει τις τύχες όλου του πλανήτη; Ποιες είναι 
οι υποχρεώσεις του και οι δεσμεύσεις του; 
Πόσο ανεξάρτητος τελικά είναι;
Ποιος ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού 
και των ανθρώπων γύρω από τον Πρόεδρο;
Μέσα από πέντε αξιόλογες και σίγουρα 
ενδεικτικές ταινίες μπορούμε να κατανο-
ήσουμε το πολιτικό παιχνίδι στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, αλλά και τις γκρίζες ζώνες 
εξουσίας που πολλές φορές γίνονται ένα 
κουβάρι με ισχυρότατα συμφέροντα που 
ξεπερνούν κάθε κυβέρνηση και βεβαίως 
τη βούληση του λαού.

Πώς κυβερνά ένας 
άνθρωπος που επη-
ρεάζει τις τύχες 
όλου του πλανήτη; 
Ποιες είναι οι υπο-
χρεώσεις του και 
οι δεσμεύσεις του; 
Πόσο ανεξάρτητος 
τελικά είναι;
Ποιος ο ρόλος του 
πολιτικού προσωπι-
κού και των ανθρώ-
πων γύρω από τον 
Πρόεδρο;
Μέσα από πέντε 
αξιόλογες και σί-
γουρα ενδεικτικές 
ταινίες μπορούμε 
να κατανοήσουμε 
το πολιτικό παιχνίδι 
στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, αλλά και τις 
γκρίζες ζώνες εξου-
σίας που πολλές 
φορές γίνονται ένα 
κουβάρι με ισχυρό-
τατα συμφέροντα 
που ξεπερνούν κάθε 
κυβέρνηση και βε-
βαίως τη βούληση 
του λαού.
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VICE: Ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΗ πολιτική ταινία του Άνταμ Μακ Κέι που είδαμε 
πρόπερσι και άφησε άριστες εντυπώσεις σε κοινό και κριτι-
κή. Η ταινία μιλά για τον αντιπρόεδρο του προέδρου Μπους 
τζούνιορ, τον Ντικ Τσέινι και το ρόλο που έπαιξε στον πόλε-
μο στο Ιράκ και τα ψέματα που διοχέτευσε στην κοινή γνώ-
μη. Αποκαλυπτική, με καταιγιστική αφήγηση και βιτριολικό 
χιούμορ, η ταινία κάνει κομμάτια τον πολιτικό μηχανισμό της 
Αμερικής και ξεγυμνώνει την προπαγάνδα μέσω των ΜΜΕ, 
που μοιάζει πιο επικίνδυνη και από τις βόμβες.

Ο ΚΎΡΙΟΣ ΣΜΙΘ ΠΑΕΙ 
ΣΤΗΝ ΟΎΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
ΔΎΝΑΤΗ δραματική πολιτική σάτιρα του 1939 από τον 
Φρανκ Κάπρα, με τον μέγα Τζέιμς Στιούαρτ στο ρόλο ενός 
αφελούς πλην τίμιου προσκόπου που βρίσκεται από σύμπτω-
ση στη Γερουσία ως επιλογή ενός πλουσίου (Κλοντ Ρέινς), 
που θέλει να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα. Ο Κάπρα 
που επιμένει να κριτικάρει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα 
δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Από την πολιτική προπαγάνδα και 
τα ΜΜΕ, μέχρι το διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό και τα 
οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται πάνω απ’ όλα. Εκ-
πληκτικό το φινάλε με έναν Στιούαρτ να παλεύει με τα θηρία, 
για να αποδείξει την πολιτική συνωμοσία που τον έχει βάλει 
στο στόχαστρο.

Ο ΎΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ φιλμ που γύρισε ο Μάικλ Ρίτσι το 1972, έχοντας 
στον ομώνυμο ρόλο τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα καλύτερά 
του. Θέμα της, η υποψηφιότητα ενός αντισυμβατικού ιδεολό-
γου δικηγόρου για την προεδρία, που ξεκινά με ορμή ως αου-
τσάιντερ στην κούρσα των εκλογών και σιγά-σιγά μπαίνοντας 
στην τελική ευθεία, με αρκετές πλέον πιθανότητες να κάνει 
την έκπληξη, βρίσκεται χειραγωγούμενος από τους opinion 
makers μέχρι να βρεθεί να υπηρετεί πλήρως τους κανόνες 
τού παιχνιδιού των διαφημιστών και χορηγών του. Η αξία της 
ταινίας οφείλεται σε αυτή τη μετάλλαξη του υποψηφίου από 
μαχητικού ιδεολόγου σε ένα όργανο του συστήματος, που δεν 
έχει πλέον να φοβηθεί τίποτα από τις αρχικές του ιδέες. Θαυ-
μάσιο το φινάλε με τον Ρέντφορντ να έχει παραδοθεί στο σύ-
στημα, ευνουχισμένος πολιτικά, να συνειδητοποιεί ότι το μόνο 
ωραίο που θα θυμάται είναι η πρώτη του αφίσα...

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΤΟΎ ΠΡΟΕΔΡΟΎ
ΚΛΑΣΙΚΟ πολιτικό θρίλερ, φημισμένο φιλμ του Άλαν Πά-
κουλα, με τους Ντάστιν Χόφμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ 
στους ρόλους των δυο δημοσιογράφων που αποκάλυψαν 
το «Γουοτεργκέιτ», το μεγάλο σκάνδαλο που ανάγκασε έναν 
Πρόεδρο, τον Νίξον, σε παραίτηση. Η ιστορία γνωστή, με τις 
υποκλοπές που έκαναν οι άνθρωποι του Νίξον στο αντίπαλο 
Δημοκρατικό Κόμμα και τη γενικευμένη διαφθορά στην πο-
λιτική εξουσία. Παράλληλα, η ταινία αναδεικνύει το ρόλο της 
ερευνητικής ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, μιας εποχής που 
μοιάζει πολύ μακρινή.

«SOS 
ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ 
ΚΑΛΕΙ 
ΜΟΣΧΑ»
ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ντελι-
ριακή σατιρική κωμωδία του 
Στάνλεϊ Κιούμπρικ, που παραμέ-
νει εξαιρετικά επίκαιρη παρά τα 
56 χρόνια της. Ένας πυραυλοκέ-
φαλος μανιώδης αντικομμουνι-
στής στρατηγός αποφασίζει να 
ξεπεράσει τους πολιτικούς και 
να επιτεθεί με πυρηνικές βόμβες 
στην τότε Σοβιετική Ένωση.
Όταν η μιλιταριστική τρέλα 
συναντά την ανικανότητα των 
πολιτικών και η τύχη του πλα-
νήτη, που μπορεί να μεταβληθεί 
σε πυροτέχνημα, κρέμεται από 
μία κλωστή. Το εξωφρενικό 
σενάριο, με τους απίστευτους 
διαλόγους, ο τριπλός ρόλος του 
αξέχαστου Πίτερ Σέλερς, αλλά 
και η συνδρομή των υπόλοιπων 
ηθοποιών, με πρώτο τον Τζορτζ 
Σ. Σκοτ δημιουργούν ένα αξεπέ-
ραστο κινηματογραφικό σύνολο 
πολιτικής σάτιρας.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από μισόν αιώνα κυκλοφόρησε ένας 
από τους κορυφαίους και επιβλητικότε-
ρους δίσκους του ροκ εν ρολ, το Deja Vu 
των Crosby, Stills, Nash and Young.

O δίσκος ανήκει στην κατηγορία «ούτε ένα μέτριο 
κομμάτι», ωστόσο η ιστορία του δεν είναι ούτε συλ-
λογική, ούτε ρόδινη.
Το Déjà vu ήρθε μαζί με τον Νιλ Γιανγκ, που έκα-
νε τη μπάντα ακόμα πιο σούπερ γκρουπ, από ό,τι 
ήτανε. 
Ο Στιλς ήταν στους Buffalo Springfield από όπου 
είχε περάσει και ο Γιανγκ (ο οποίος είχε ήδη δύο 
δικά του άλμπουμ), ο Νας στους Hollies, ο Κρόσμπι 
στους Byrds.
Η «χημεία» του γκρουπ παρήγαγε βασικά επικίν-
δυνα μείγματα. Ο Γιανγκ είχε πάει ως πιανίστας 
στη μπάντα (ιδιότητα που ήταν η βασική του, όταν 
μπήκε στη μουσική σκηνή), αλλά το θέμα ήταν ότι 
τέσσερα υπερδιογκωμένα εγώ δεν μπορούσαν να 
συνυπάρξουν εύκολα. 

Ο καταλύτης που προσωρινά λειτούργησε, ήταν το 
Γούντστοκ, στις 18 Αυγούστου του 1969 και η μια 
ώρα που έπαιξαν. Έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό και 
πρακτικά, η φήμη τους ως τετράδα, απογειώθηκε.
Στις 11 Μαρτίου 1970, μετά από άπειρες ηχογρα-
φήσεις από τις οποίες όμως ελάχιστες ήταν live, 
με όλη τη μπάντα στο στούντιο, κυκλοφόρησε το 
Deja vu, με τον Κρόσμπι να κρατάει την αραβίδα 
στο εξώφυλλο και όλο το συγκρότημα σε ανάπτυ-
ξη, μαζί με τους Ντάλας Τέιλορ (ντραμς) και Γκρεγκ 
Ριβς (μπάσο-που τότε ήταν δεν ήταν 20 χρονών). 
Το άλμπουμ ήταν συγκλονιστικό και σε τίποτα σχε-
δόν δεν απηχούσε την απόσταση των μελών μεταξύ 
τους, αλλά και την κάπως… ετοιματζίδικη δημιουρ-
γία του, με τους μουσικούς να ηχογραφούν ξεχωρι-
στά, ο ένας πάνω στον άλλο, σε διαφορετικά μέρη 
των ΗΠΑ και με ελάχιστες ώρες μαζί, στο στούντιο.
Η πρώτη πλευρά έχει τραγούδια, όλα ένα κι ένα: 
Carry On, Teach your Children, Almost Cut my 
Hair, το Helpless που παραμένει και σήμερα 
ένα αποκλειστικά «Νιλ Γιανγκ τραγούδι» και το 
Woodstock. Το τελευταίο, το είχε γράψει η Τζόνι 

Μίτσελ, στη χρονιά που κυκλοφόρησαν τρεις εκ-
δοχές του ίδιου τραγουδιού. Η μια, της Μίτσελ στο 
Ladies of the Canyon που είχε κυκλοφορήσει μό-
λις εννιά μέρες πριν το Déjà vu. Η άλλη, του Déjà 
vu που ήταν πιο uptempo και η Τρίτη στην Αγγλία, 
από τους Matthews Southern Comfort τον Οκτώ-
βριο του ίδιου έτους. Η Μίτσελ τα είχε τότε με τον 
Νας και η ίδια δεν είχε συμμετάσχει στο διασημό-
τερο φεστιβάλ όλων των εποχών, αντίθετα με τους 
CSN&Y. Το τραγούδι έμελλε να γίνει σύμβολο της 
«αντικουλτούρας» της εποχής και μια κυριολεκτικά 
αθάνατη στιγμή της ανθρώπινης δημιουργίας.
Και η δεύτερη πλευρά δεν πήγαινε καθόλου πίσω 
όμως. Ούτε η παρέα που μάζεψαν για το δίσκο οι 
4: Ο Τζέρι Γκαρσία των Grateful Dead έπαιξε κι-
θάρα στο Teach your children, ο Τζον Σεμπάστιαν 
φυσαρμόνικα στο Déjà vu, ακόμα και ο μετέπειτα 
μεγιστάνας Ντέιβιντ Γκίφεν είχε ανάμειξη στο άλ-
μπουμ, ως ατζέντης.
 Το Déjà vu παραμένει μέχρι και σήμερα ένα «άλ-
μπουμ καταφυγής» για πολύ κόσμο, στις δύσκολες 
στιγμές. Όχι αδικαιολόγητα…

Το μόνιμο déjà vu
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