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Δελτίο… προστίμων: 6 
«300άρια», 36 «150άρια»
ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΊ σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι και τα πρόστιμα 
για παραβίαση μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.
https://typos-i.gr/article/deltio-prostimwn-6-300aria-36-150aria

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
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Κλείνει το παραλίμνιο 
και ο Φρόντζος
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ της Πολιτικής Προστασίας του 
υπουργείου κλείνουν το παραλίμνιο, οι παράδρομοι 
της περιφερειακής και το μονοπάτι στο δάσος του 
Φρόντζου.
https://typos-i.gr/article/kleinei-paralimnio-kai-
o-frontzos

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Nέο κρούσμα στα 
Γιάννενα μετά από 
πολλές μέρες
ΕΝΑΣ 31χρονος από τα Γιάννενα είναι ο νέος 
ασθενής στη Μονάδα Λοιμωδών του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Πρόκειται για ένα νέο 
κρούσμα κορονοϊού.
https://typos-i.gr/article/enas-neos-an8rwpos-
neo-kroysma

Πανδημία 
στην Ήπειρο: 
Νοσηλεύονται 
τέσσερις ασθενείς
ΣΤΟ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
νοσηλεύονται συνολικά τέσσερις ασθενείς –ένας 
από τα Γιάννενα, ένας από την Άρτα και δύο από την 
Κέρκυρα.
https://typos-i.gr/article/pandhmia-sthn-hpeiro-
noshleyontai-tesseris-as8eneis

Ο κορωνοϊός και οι μικροί θεοί
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ SARS-CoV-19, ο ιός που προκαλεί την νόσο COVID-19 
ήρθε για να μείνει! Ο κοινός πρόγονος των σημερινών κορωνοϊών υπολο-
γίζεται ότι εμφανίστηκε πριν 10.000 χρόνια. 
https://typos-i.gr/article/o-korwnoios-kai-oi-mikroi-8eoi
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Τα Γιάννενα τότε και τώρα

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ►►►

Η ιδέα, είναι να δούμε τη σημερινή εικόνα των Ιωαννίνων με «θραύσματα» του παρελθόντος, μέσα από 
φωτογραφίες του σήμερα, στα σημεία που τραβήχτηκαν παλιότερες φωτογραφίες. Κάποιες εξ αυτών, 
έχουν αποτυπώσει σημεία που δεν υπάρχουν πια, κάποιες άλλες όμως δείχνουν ότι παρά το πέρασμα 

των χρόνων, η πόλη διατηρεί αρκετά από τα σημεία αναφοράς της με διαχρονικό τρόπο.
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η ΓΩΝΙΑ 28ΗΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΚΡΟΠΟΛ» 
Το ξενοδοχείο «Ακροπόλ», στο σημείο όπου σήμερα στεγάζεται η Alpha bank, ανεγέρθηκε το 1936 από την οικογένεια Καλο-
γερίδη. Υπήρξε  το πρώτο κτίριο στην πόλη που κατασκευάστηκε με οπλισμένο σκυρόδεμα και που διέθετε ανανσέρ. Μέχρι 
τη δεκαετία του ’50 θεωρούνταν το πιο πολυτελές ξενοδοχείο στην πόλη. Έγινε υποκατάστημα τράπεζας πριν από 30 χρόνια, 
με σημαντικές αλλαγές στη μορφή του. Η εικόνα «περιλαμβάνει» και τον τροχονόμο, που, κάπου στα μέσα του περασμένου 
αιώνα, ρυθμίζει την κίνηση μέσα σε ένα… πασχαλινό αβγό. (φωτογραφία του Αγγ. Καλογερίδη)
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ΤΑ «ΔΥΟ ΝΑΥΤΑΚΙΑ» ΚΑΙ Η «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»
Στην περιοχή της Σκάλας, ένα από τα πιο διαχρονικά της σημεία, είναι τα «Ναυτάκια». Το κτίριο χρονολογείται από τις αρχές 
του 20ου αιώνα. Στο ισόγειο, ήταν το καφέ-μπαρ «Τα δύο ναυτάκια» που, στην παλιά του μορφή διατηρήθηκε μέχρι τα τέλη 
του 20ου αιώνα και στον όροφο, το πανδοχείο «Νέα Υόρκη». Το εμβληματικό σημείο έχει αποτυπωθεί και σε ταινίες του Θό-
δωρου Αγγελόπουλου.
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Η ΣΤΟΑ 
ΛΙΑΜΠΕΗ 
ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΠΑΡ
Το 1869 ο Ρασήμ πασάς 
χρησιμοποίησε μια… δη-
μοφιλή, την εποχή εκείνη, 
«μέθοδο ρυμοτόμησης»: 
Έκαψε την παλιά αγορά και 
το παζάρι και τα ξύλινα κτί-
ρια, αντικαταστάθηκαν από 
πέτρινα. Τέσσερις στοές του 
ιστορικού κέντρου σώζονται 
μέχρι σήμερα και μια από 
αυτές, είναι η στοά Λιάμπεη. 
Το όνομα το πήρε από τον 
ιδιοκτήτη των καταστημάτων 
της στοάς και το 1981 χα-
ρακτηρίστηκε διατηρητέα. Η 
παλιά φωτογραφία είναι από 
το αρχείο του Απόστολου 
Βερτόδουλου.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ►►►



6|Θέμα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΔΟΜΠΟΛΗ
Παρότι τα κτίρια έχουν αλλάξει σημαντικά, όπως επίσης και η ρυμοτομία με τη διάνοιξη της Κενάν Μεσαρέ, ένα από τα ση-
μεία της πόλης που διατηρούν την προ μισού αιώνα εικόνα τους, είναι η διασταύρωση στη Δομπόλη. Η παλιά φωτό είναι από 
καρτ ποστάλ της δεκαετίας του ’70.



Θέμα|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ ΚΑΙ Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Το κτίριο της 8ης Μεραρχίας (που όσο και να αλλάξει η στρατιωτική δομή, με αυτό το όνομα θα παραμείνει στην ιστορία), 
θεμελιώθηκε το 1879 και ολοκληρώθηκε το 1882. Η εμβληματική ιστορική στιγμή, ήταν κατά την απελευθέρωση των Ιωαν-
νίνων και τη λήψη εκεί, της απόφασης της τουρκικής διοίκησης να παραδώσει την πόλη στον ελληνικό στρατό. Η φωτογραφία 
είναι αγνώστου, από τα τέλη του 19ου αιώνα, από το λεύκωμα του Ριζαρείου Ιδρύματος
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Οι πύλες 
(ανοιχτές 
και 
κλειστές) 
του 
Κάστρου

Το Κάστρο των Ιωαννίνων πήρε τη συ-
γκεκριμένη μορφή κατά την περίοδο του 
περίφημου Αλή πασά. Παρά τις εκτετα-
μένες παρεμβάσεις που έγιναν τότε, το 
βυζαντινό παρελθόν δεν διαγράφηκε. 
Προμαχώνες και πύργοι θυμίζουν την πε-
ρίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου, ενώ 
ανασκαφές των τελευταίων ετών έχουν 
αποκαλύψει και ελληνιστική οχύρωση 
του Κάστρου.
Οι πύλες των εξωτερικών τειχών του 
Κάστρου έχουν οθωμανική κυρίως 
ταυτότητα. Η πιο εντυπωσιακή πύλη είναι 
αναμφίβολα η κεντρική πύλη, η οποία 
κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του οικο-
δομικού, οχυρωματικού προγράμματος 
του Αλή πασά το 1815 (διαβάστε για τις 
επιγραφές και τα λιθόγλυφα της πύλης 
εδώ). Λίγα μέτρα πιο πέρα, πιθανολογεί-
ται ότι βρισκόταν η κύρια είσοδος της 
βυζαντινής οχύρωσης.

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Φωτογραφία (από την εσωτερι-
κή πλευρά της πύλης): Δημή-
τρης Κατσάνος
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Το Κάστρο των Ιωαννίνων 
πήρε τη συγκεκριμένη 
μορφή κατά την περίοδο 
του περίφημου Αλή πασά. 

Παρά τις εκτεταμένες παρεμβά-
σεις που έγιναν τότε, το βυζαντι-
νό παρελθόν δεν διαγράφηκε. 
Προμαχώνες και πύργοι θυμίζουν 
την περίοδο του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου, ενώ ανασκαφές των τε-
λευταίων ετών έχουν αποκαλύψει 
και ελληνιστική οχύρωση του Κά-
στρου.
Οι πύλες των εξωτερικών τειχών 
του Κάστρου έχουν οθωμανική 
κυρίως ταυτότητα. Η πιο εντυ-
πωσιακή πύλη είναι αναμφίβολα 
η κεντρική πύλη, η οποία κατα-
σκευάστηκε στο πλαίσιο του οι-
κοδομικού, οχυρωματικού προ-
γράμματος του Αλή πασά το 1815 
(διαβάστε για τις επιγραφές και τα 
λιθόγλυφα της πύλης εδώ). Λίγα 
μέτρα πιο πέρα, πιθανολογείται ότι 
βρισκόταν η κύρια είσοδος της βυ-
ζαντινής οχύρωσης.
Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές 
υπηρεσίες, η βυζαντινή πύλη πρέ-
πει να αναζητηθεί στο σημείο που 
βρίσκεται σήμερα ο «πύργος» του 
Θωμά. Πιο συγκεκριμένα, εκτι-
μούν ότι ο πύργος αποτελούσε 
τμήμα της κεντρικής πύλης της 
βυζαντινής οχύρωσης. «Η κεντρι-
κή πύλη θα πρέπει να πλαισιωνό-
ταν από δύο πύργους» αναφέρεται 
στην έκδοση της πρώην 8ης Εφο-
ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
«Το Κάστρο των Ιωαννίνων».
Η είσοδος σε αυτήν μοιάζει ολίγον 
τι περίεργη, καθώς δημιουργείται 
ένα ζιγκ ζαγκ. Ωστόσο, η χάραξη 
αυτή των πυλών ήταν προσφιλής 
και κοινή σχεδόν σε όλες τις οχυ-
ρώσεις του Αλή πασά και στόχευε 
στην «αύξηση της αμυντικής ικα-
νότητας των πυλών –σε περίπτω-
ση που αυτές παραβιαστούν- με 
την τοποθέτηση πυκνών τυφεκιο-
θυρίδων σε κάθε αλλαγή πορείας 
ιδιαίτερα στον εκάστοτε απέναντι 
τοίχο» όπως σημειώνει ο αρχιτέ-
κτονας Γιώργος Σμύρης στη μονο-
γραφία του «Το δίκτυο των οχυρώ-
σεων στο πασαλίκι Ιωαννίνων».
Μετά την κεντρική πύλη, προς τη 
λίμνη, συναντά κανείς άλλη μια 
πύλη που οδηγεί στον πιο αυθε-
ντικό, παραδοσιακό δρόμο του Κά-
στρου: στην οδό Φιλανθρωπηνών 
και στην Εβραϊκή Συναγωγή (εικό-
να 1). Η πύλη αυτή ανοίχτηκε κατά 
την ύστερη οθωμανική περίοδο, 
σε σημείο όπου υπήρχε βυζαντινός 
πύργος. Κατάλοιπα του βυζαντι-
νού πύργου σώζονται και σήμερα.

Η τρίτη κατά σειρά πύλη, μικρή σε 
μέγεθος, γειτνιάζει με έναν προ-
μαχώνα. Βρίσκεται στο γωνιακό 
παρκάκι, στη συμβολή των οδών 
Καραμανλή και Διον. Φιλοσόφου. 
Είναι από τις πιο διακοσμημένες 
πύλες του Κάστρου -λίθινοι ρόδα-
κες την κοσμούν. Η πύλη αυτή, η 
οποία οδηγεί σε καραμοσκέπαστα 
δωμάτια, σήμερα είναι κλειστή.
Κλειστές είναι και οι δύο τοξωτές 
πυλίδες (η μία μικρότερη από την 
άλλη) στην περιοχή του Μώλου, οι 
οποίες οδηγούν σε ιδιωτική έκτα-
ση, στο εσωτερικό του περιβάλλο-
ντος χώρου της πάλαι ποτέ οικίας 
του Καλού Πασά, ενός καστρόσπι-
του το οποίο κατέρρευσε την τε-
λευταία δεκαετία. Ένα απομεινάρι 
της οικίας αυτής, ένα παράθυρο 
επί των τειχών, υπενθυμίζει το πα-
ρελθόν.
Αμέσως μετά (εικόνα 2), είναι η 
«πύλη»-είσοδος και για αυτοκίνη-
τα στο εσωτερικό του Κάστρου (δί-
πλα ακριβώς και μια δεύτερη είσο-
δος, η οποία εκτιμάται ότι κι  αυτή 
έγινε σε μεταγενέστερη εποχή και 
που οδηγεί στο Σουφαρί Σεράι και 
στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννί-
νων). Αν και η «πύλη» αυτή απο-
τελεί μία από τις βασικές εισόδους 
του Κάστρου, δεν είναι πύλη αλλά 
απλώς ένα άνοιγμα στα τείχη, το 
οποίο εκτιμάται ότι έγινε στις αρ-
χές του 20ου αιώνα -μάλλον την 
περίοδο της απελευθέρωσης- για 
να περάσουν στρατιωτικά οχήματα 
στο εσωτερικό του Κάστρου. Υπεν-
θυμίζεται ότι μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του ’70, ο χώρος του Κά-
στρου, και δη του Ιτς Καλέ, βρισκό-
ταν στη δικαιοδοσία του Στρατού.
Η επόμενη τοξωτή πύλη (εικό-
να 3) είναι στο παραλίμνιο, στην 
περιοχή του «Δώδεκα». Κατά την 
ύστερη οθωμανική περίοδο αυτή 
η πύλη κατέληγε απευθείας στη 
λίμνη –όταν δεν υπήρχε ο παρα-
λίμνιος δρόμος. Σήμερα υπάρχει 
λιθόκτιστη σκάλα.
Λίγο πριν, εκεί που βρίσκεται η 
σπηλιά του Διονυσίου Φιλοσόφου, 
υπάρχει μια λίθινη σκάλα που 
οδηγεί στην ακρόπολη του Ασλάν 
πασά (διαβάστε περισσότερα εδώ). 
Η σκάλα αυτή φέρεται ότι έγινε 
μετά τη δεκαετία του ’50, με την 
κατασκευή του παραλίμνιου δρό-
μου. Η πρόσβαση στην ακρόπολη 
μέσω της σκάλας αυτής παραμέ-
νει κλειστή.
Επόμενη στάση, η νότια πύλη, 
η οποία οδηγεί στην εσωτερική 
ακρόπολη του Ιτς Καλέ (για τις 
υπόλοιπες πύλες του Ιτς Καλέ 

εδώ). Πρόκειται για μια μεγάλη 
τοξωτή πύλη, στην οποία βρισκό-
ταν εντοιχισμένη λίθινη επιγραφή 
με τη χρονολογία 1815. Η είσοδος 
στην ακρόπολη γίνεται μέσα από 
έναν λιθόστρωτο διάδρομο.
Δίπλα ακριβώς, βρίσκεται άλλη 
μια τοξωτή πύλη που σήμερα απο-
τελεί μια από τις βασικές εισόδους 
του Κάστρου (και για τα αυτοκίνη-
τα). Η πύλη αυτή δεν αποτελούσε 
μέρος κάποιου ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού. Απλώς… προέκυψε 
και μάλιστα σχετικά πρόσφατα, 
πριν από έναν αιώνα. Οι αρχαιο-
λογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η 
τοξωτή αυτή είσοδος κατασκευά-
στηκε αφού είχε προηγηθεί κατα-
στροφή μέρους του τείχους, στις 
αρχές του 20ου αιώνα πιθανότατα. 
Η διαμόρφωση δε της… πύλης φέ-
ρεται να έγινε στα μέσα του 20ου 
αιώνα. Αποτελεί επί της ουσίας 
τη νεότερη τοξωτή πύλη του Κά-
στρου.
Με την καταστροφή του τείχους, 
αποκόπηκε και ο περίδρομος 
πάνω στα τείχη που ξεκινάει από 
την ακρόπολη του Ιτς Καλέ. Στο 
«κομμένο» τμήμα του περιδρόμου, 
τοποθετήθηκε πριν μερικά χρόνια 
μια μεταλλική γέφυρα.
Και λίγα μέτρα πιο πέρα, «κρυμ-
μένη» πίσω από δύο καμαροσκε-
πείς κατασκευές, άλλη μια πύλη. 
Η πύλη της «Σκάλας», όπως απο-
καλείται, προστατευόταν από τον 
μεγάλο γωνιακό προμαχώνα.
Και τέλος, η δυτική πύλη της οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως, μια πύλη 
που κάποτε θεωρούνταν πολύ ση-
μαντική και η οποία στα νεότερα, 
μεταπολεμικά χρόνια, χρησιμο-
ποιούνταν για την πρόσβαση των 
κατοίκων του Κάστρου στις υπαί-
θριες αγορές που υπήρχαν επί της 
οδού. Αν και μικρότερου μεγέθους, 
μοιάζει στην εσωτερική της διά-
σταση πολύ με την κεντρική πύλη. 
Σήμερα, η πύλη της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως, που οδηγεί σε πλα-
τεία, εσωτερικά του Κάστρου (εκεί 
που είναι ο πύργος του Θωμά), εί-
ναι κλειστή, παρότι θα μπορούσε 
να αποτελέσει μέρος μιας εναλ-
λακτικής διαδρομής προς την κα-
στροπολιτεία και τη λίμνη.

Πηγές:
■«Το Κάστρο των Ιωαννίνων», 
2009, 8η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων
■Σμύρης Γ., «Το δίκτυο των οχυ-
ρώσεων στο πασαλίκι Ιωαννίνων», 
2004, εκδόσεις ΙΜΙΑΧ-ΕΗΜ,

1

2

3

https://typos-i.gr/article/h-apenanti-akropolh
https://typos-i.gr/article/notia-pylh-mia-nea-politistikh-diadromh
https://typos-i.gr/article/oi-pyles-toy-its-kale
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Έκπληξη με δεύτερο νέο τραγούδι

Τ
ο «I Contain 
Multitudes» είναι το 
δεύτερο καινούργιο 
τραγούδι που δημοσι-

οποιεί ο Bob Dylan σε διάστη-
μα μόλις τριών εβδομάδων, 
κάτι το οποίο σημαίνει ότι 
ο τραγουδιστής-τραγουδο-
ποιός ετοιμάζει καινούργιο 
άλμπουμ. Το οποίο θα είναι 
η πρώτη συλλογή πρωτότυ-
πων τραγουδιών του μετά το 
«Tempest» του 2012.
Το τραγούδι, με σαφή αναφο-
ρά στον μεγάλο Αμερικανό 
ποιητή Ουόλτ Ουίτμαν, είναι 
μια ευαίσθητη μπαλάντα με 
μινιμαλιστική ενορχήστρωση 
και μελωδία στο στυλ του 
«Beyond the Horizon» του 
2006. «I paint landscapes/I 
paint nukes» τραγουδά ο 
Dylan. «I contain multitudes… 
I'm a man of contradictions/
I'm a man of many moods».
Κάνει νεύμα στον David Bowie 
(στον πρώτο στίχο κάνει ρίμα 
«all the young dudes»). Γνέφει 
και στον Έντγκαρ Άλαν Πόε 
(«Got a tell-tale heart/Like 
Mr. Poe/Got skeletons in the 
wall/Of people you know»). 
«Παρόντες» είναι στο τρα-
γούδι και ο Ιρλανδός ποιητής 
Άντονι Ράφτερι και ο Ουίλιαμ 
Μπλέικ και άλλοι. Ενίοτε 
όμως, ο Dylan επιδιώκει να 
σοκάρει: «I'm just like Anne 
Frank/Like Indiana Jones/
And them British bad boys 
the Rolling Stones».
Είναι πιο σύντομο από το 
πρώτο καινούργιο τραγούδι 
του, το «Murder Most Foul», 
που έδωσε στη δημοσιότητα 
τον Μάρτιο, ένα τραγούδι 
17 λεπτών που πηδά από τη 
δολοφονία του Τζον Κένεντι 
σε μια καλειδοσκοπική θεώ-
ρηση της Αμερικής του 20ού 
αιώνα.

BOB DYLAN
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ποιο είναι το καλύτερο άλμπουμ του Μπά-
ουι; Η συζήτηση μεταξύ οπαδών και μη 
έχει εξελιχθεί στο πέρασμα των χρόνων 
με διαφορετικά επιχειρήματα που κυ-

μαίνονται, από τους μουσικούς που είχε δίπλα του, 
από την εποχή της «μεταμόρφωσης» και της ωρί-
μανσης, από το πόσο ενιαία ήταν η ιδέα πάνω στην 
οποία γινόταν ο δίσκος κ.α.
Το Aladdin Sane ωστόσο, έχει σοβαρές υποψηφιό-
τητες για το καλύτερο της πρώτης περιόδου, συνα-
γωνιζόμενο ακόμα και το «Rise and fall…».
Η αμερικάνικη περίοδος του thin white duke, όταν 
έφτασε όσο πιο κοντά γινόταν μουσικά στους Velvet 

Underground αλλά και στην πιο «ριζική» μουσική 
αναφορά στα μπλουζ, χάρη κυρίως στο δαιμόνιο 
του Μικ Ρόνσον, κιθαρίστα των Spiders from Mars, 
αποτυπώθηκε αρκετά στο A Lad Insane, όπως 
ήταν ο αρχικός τίτλος.
Ο δίσκος, παρότι συνέχιζε την παράδοση που είχε 
δημιουργήσει ο Μπάουι, με τα σινγκλ που κάνανε 
μεγάλο θόρυβο, δεν αρκούνταν σε ένα ή δύο κομ-
μάτια.
Το Lady Grinning Soul είναι για παράδειγμα ένα 
από τα ωραιότερα κομμάτια που έγραψε ποτέ, 
όπως και το Panic in Detroit, ενώ το ομώνυμο 
«έδειχνε» κάπως προς τις μελλοντικές αβάν γκαρντ 
τριλογίες που ερχόντουσαν.
Επειδή όμως η δημοφιλής, λαϊκή μουσική στηρί-

ζεται βασικά στην απλότητα, έπρεπε να υπάρχει το 
Jean Genie. 
To κομμάτι είχε κυκλοφορήσει ήδη κάποιους 
μήνες νωρίτερα και ουσιαστικά, είχε προκαλέσει 
τις μεγάλες προπαραγγελίες του δίσκου. Ο Ρόν-
σον δημιούργησε το βασικό ριφ, παίζοντας… Μπο 
Ντίντλεϊ, κάπου ανάμεσα στην αμερικάνικη πε-
ριοδεία της μπάντας. Ο Μπάουι συμπλήρωσε το 
δημιούργημα, φτιάχνοντας ένα κομμάτι που ανα-
φέρεται μεταξύ άλλων στον συγγραφέα Ζαν Ζενέ 
(μια πιθανή παράφραση είναι ο τίτλος του κομμα-
τιού), μέσω του κεντρικού ήρωα, που είναι ο Ίγκι 
Ποπ. Ο τελευταίος, συνεχίζει να παίζει το κομμά-
τι στις συναυλίες του, ως φόρο τιμής στον παλιό 
κολλητό του…

Ο Αλαντίν και ο Ζαν Ζενέ στις ΗΠΑ
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Οι σκιές που θάμπωσαν 
το εορταστικό φως

Δεν είναι η πρώτη φορά, που μια βαριά σκιά θαμπώνει το εορταστικό φως. Η πορεία της ανθρωπότητας είναι μακρά και αλίμονο αν ήταν 
ανέφελη. Οι αυγές έρχονται πάντα μετά το σκοτεινότερο μέρος της νύχτας. Αλλά έρχονται. Ο άνθρωπος είναι δυνατότερος όλων. Γι αυτό επι-
βιώνει. Ο Οράτιος έγραφε: «προσπαθώ να υποτάξω τις περιστάσεις στον εαυτό μου και όχι τον εαυτό μου στις περιστάσεις». Όλα είναι θέμα 
δύναμης και ματιάς.
Ο 20ος αι. επεφύλαξε για τον άνθρωπο πολλές δυσκολίες και ασφαλώς, ο 21ος δεν θα διαφέρει. Άλλωστε, στη σοφή φύση, μία γερή θύελλα 
είναι πάντα και χρήσιμη. Καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Τέτοιες «θύελλες» η ιστορία κατέγραψε κάμποσες σε περιόδους, κατά τις οποίες μόνον 
για γιορτή θα έπρεπε να προετοιμάζονται οι άνθρωποι. Άλλοτε αφορούσαν έθνη κι άλλοτε, πόλεις ή ομάδες ανθρώπων. Πάντως, ουδείς άνω-
θεν (θεός, μοίρα, φύση) έκανε συμφωνία με την ανθρωπότητα να βιώνει εν συνόλω και ειρηνικά τις εορταστικές της περιόδους…
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Γιορτές του 1907. Παραμονή πρωτοχρο-
νιάς. Η πρώτη βαριά σκιά του αιώνα 

πέφτει στον Πειραιά. Οι πολίτες δέχονται 
το νέο έτος κλειδαμπαρωμένοι. Καταπλέ-
οντα ατμόπλοια μεταφέρουν τη χολέρα στο 
ελληνικό λιμάνι. Πλοία και επιβάτες οδη-
γούνται στο λοιμοκαθαρτήριο για απολύ-
μανση. Οι Πειραιώτες αλλάζουν τον χρόνο 
προσευχόμενοι υπέρ υγείας και σωτηρίας.

Στην εκπνοή του 1908 κι ενώ οι άν-
θρωποι ανά τον πλανήτη προετοιμά-

ζονται για την υποδοχή του νέου έτους, 
τα ξημερώματα της 28ης Δεκεμβρίου, 
ισχυρός σεισμός και τσουνάμι στη Σικε-
λία προκαλούν τον θάνατο 100.000 και 
πλέον ανθρώπων, καταγράφοντας μαύρο 
ρεκόρ στην ευρωπαϊκή ιστορία. Οι ολίγοι 
εναπομείναντες δεν αντιλαμβάνονται το 
γύρισμα του χρόνου…

Πέντε μέρες πριν τα Χριστούγεννα 
του 1913. Ο πληθυσμός της Αττικής 

αριθμεί κάτι παραπάνω από 300.000 κα-
τοίκους. Στη δε Αθήνα οι κάτοικοι δεν 
είναι περισσότεροι από 100.000. Ξαφνικά 
ενσκήπτει επιδημία τύφου. Το νερό του 
δημοτικού υδραγωγείου, που τροφοδοτεί 
τα σπιτικά των Αθηναίων, έχει μολυνθεί. 
Στις 20 Δεκεμβρίου οι θάνατοι έχουν ξε-
περάσει τους 300! Η απολύμανση του δι-
κτύου απαιτεί χρόνο και οι κάτοικοι της 
πόλης κάνουν Χριστούγεννα με την ψυχή 
στο στόμα…

Το Πάσχα του 1917 «πέφτει» 15 Απριλί-
ου. Η έλλειψη τροφίμων στη Σμύρνη 

προκαλεί αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ 
των κατοίκων. Στις 13 Απριλίου, οι νε-
κροί είναι περισσότεροι από 100. Η πόλη 
στρατοκρατείται. Το Πάσχα περνά χωρίς 
ν’ αφήσει γεύση και μυρωδιές…

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1929, 
κάποιος εκπαιδευτικός οργανώνει ει-

δική προβολή γιορτινής ταινίας για τους 
μαθητές του σε σινεμά της μικρής πόλης 
Πέισλι της Σκοτίας. Οι μαθητές συνοδεύ-
ονται από τους δασκάλους τους. Κάποιοι, 
λίγοι, και από τους γονείς τους, οι οποίοι 
φέρνουν μαζί και τα βρέφη τους που δεν 
έχουν πού να τα αφήσουν. Ξαφνικά καπνός 
πνίγει την αίθουσα. Τα παιδιά τρέχουν πα-
νικόβλητα στην έξοδο. Συνωστίζονται. 
Ποδοπατούνται. Ο καπνός έχει προκληθεί 
από ανάφλεξη κόπιας της ταινίας, η οποία 
ωστόσο έχει απομακρυνθεί από την αί-
θουσα. Αλλά οι θεατές δεν το γνωρίζουν… 
Ο πανικός γίνεται φονιάς. Ο απολογισμός 
είναι 69 νεκρά παιδιά, ανάμεσά τους και 

βρέφη! Αλλά 37 άτομα, ανήλικοι και ενή-
λικες τραυματίζονται σοβαρά. Κάποιοι 
από αυτούς πεθαίνουν στο νοσοκομείο. Η 
αλλαγή του έτους στη μικρή σκοτσέζικη 
πόλη πνίγεται στον θρήνο…

Το 1930, οι Έλληνες θα γιορτάσουν το 
Πάσχα στις 20 Απριλίου. Στις 19, ένας 

ισχυρός σεισμός στην Κόρινθο προκαλεί 
τον σοβαρό τραυματισμό 15 κατοίκων και 
αφήνει άστεγους άλλους 500. Η Ανάστα-

ση του Κυρίου τον ίδιο βράδυ, δεν φαίνε-
ται αρκετή για ν’ αναστήσει το ηθικό μιας 
ολόκληρης πόλης, που θρηνεί στα χαλά-
σματα…

Δύο χρόνια μετά, το 1932, μόλις πέντε 
ημέρες πριν την αλλαγή του έτους, 

έρχεται η σειρά της γείτονος για θρήνο. 
Ένας καταστροφικός σεισμός, στις 26 Δε-
κεμβρίου, στην Τουρκία, σκοτώνει 11.000 
ανθρώπους. Η πρωτοχρονιά εκείνου του 
έτους καταχωρείται με μελανή γραφίδα 
στην ιστορία της χώρας.

Το 1965 η μυρωδιά των απελάσεων 
στην Τουρκία είναι έντονη. Στις 29 

Δεκεμβρίου 5.000 Έλληνες τουρκικής 
ιθαγένειας καλούνται να εγκαταλείψουν 
τα σπιτικά τους στην Κωνσταντινούπο-
λη. Θα είναι η πρώτη και η δυσκολότερη 
πρωτοχρονιά τους στην Ελλάδα…

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙ. 
ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ… 

Το 1940 είναι έτος βαρύ για όλο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα, μία έντονη μυρω-
διά θανάτου από ελονοσία απλώνεται από τις αρχές του Απριλίου. Στις 12 

του μήνα αρχίζει έντονος «ανθελονοσιακός αγώνας» δημοσιεύουν οι εφημερί-
δες. Ιδρύονται νέες επιθεωρήσεις υγείας και πειραματικοί σταθμοί ανά τη χώρα. 
Στις 28 Απριλίου είναι το Πάσχα, αλλά η απειλή της νόσου ταυτόχρονα με τη 
σκιά του πολέμου, δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια εορτασμού. Εκείνη η Ανά-
σταση, όπως και τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους, οπότε έχει πλέον κηρυχθεί ο 
πόλεμος, μένουν στα… αζήτητα της εθνικής -και όχι μόνον- ιστορίας. Καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του πολέμου, οι μεγάλες γιορτές δεν αποτελούν ευκαιρία για ξεφά-
ντωμα, αλλά ανάγκη για εμψύχωση του πληττόμενου πληθυσμού. Και ασφαλώς, 
δεν είναι η πληθώρα των εδεσμάτων, που κάνει το τραπέζι γιορτινό στα ελληνικά 
σπιτικά. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές, αυτό το τραπέζι συνοδεύεται από τον 
αποκρουστικό ήχο των εχθρικών βομβαρδιστικών. Είναι η γενναιότητα της ψυ-
χής, που «επιστρατεύει» τη γιορτή για να κρατηθεί ζωντανή η ελπίδα…

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ►►►
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Στις 21 Απριλίου του 1967 οι ερπύστριες 
των τανκς στην άσφαλτο των κεντρι-

κών δρόμων της ελληνικής πρωτεύουσας 
προκαλούν ανατριχίλα και κλονίζουν την 
ισορροπία της χώρας. Είναι μόλις 9 ημέ-
ρες πριν το Πάσχα και η Ελλάδα καλείται 
να διαχειριστεί μία νέα πραγματικότητα, 
μία δικτατορία. Ανήμερα του Πάσχα, η 
Χούντα των συνταγματαρχών επιδίδεται 
σε εθνικούς χορούς και οινοποσίες μετά 
σουβλιστού οβελία στα στρατόπεδα της 
χώρας και σε κάποια άλλα στρατόπεδα, 
σε εκείνα της Γυάρου, της Μακρονήσου, 
του Αη Στράτη, χιλιάδες δημοκρατικοί 
πολίτες βιώνουν τα δικά τους πάθη… Για 
επτά χρόνια μετά, οι μεγάλες γιορτές θα 
υπαχθούν σε ένα από τα ζοφερότερα κε-
φάλαια της ιστορίας του ελληνισμού.

Στις 7 Απριλίου του 1991, ανήμερα Πά-
σχα, 34 Έλληνες ταξιδιώτες στην Κων-

σταντινούπολη επιβιβάζονται στο λεωφο-
ρείο ξενάγησης, που του περιμένει έξω από 

το ξενοδοχείο τους στο κέντρο της Πόλης. 
Λίγο πριν κλείσουν οι πόρτες, άγνωστος 
άνδρας εισβάλλει στο όχημα, αδειάζει στο 
δάπεδο έναν πλαστικό ασκό με υποκίτρι-
νο υγρό και πετάει αναμμένο τον αναπτή-
ρα του. Η φωτιά εξαπλώνεται αμέσως. Οι 
άτυχοι εκδρομείς βρίσκουν τραγικό θάνατο 
στην πύρινη κόλαση. Οι τουρκικές Αρχές 
αποδίδουν το δυστύχημα σε ανάφλεξη 
γκαζιού, στη μικρή κουζίνα του πούλμαν. 
Μόνο που στο πούλμαν δεν υπήρχε τέτοια 
κουζίνα… Για 34 οικογένειες στην Ελλάδα 
εκείνο το Πάσχα δεν ήρθε ποτέ.

Το 1999 φτάνει στο τέλος του. Σε λίγες 
ώρες αλλάζει το έτος. Όλος ο πλανή-

της είναι επί ποδός για την υποδοχή του 
νέου χρόνου, που σηματοδοτεί και τον 
νέο αιώνα. Αλλά ο προηγούμενος βγαίνει 
με την απειλή ενός ιού, ονόματι «Υ2Κ»! 
Ειρηνικού μεν, πλην -κατά πώς φαίνεται- 
μπελαλίδικου… Τη στιγμή που αλλάζουν 
χρόνος και αιώνας, όποια συσκευή του 

πλανήτη διαθέτει ψηφιακό μετρητή του 
ημερολογιακού χρόνου, κινδυνεύει να 
μπλοκαριστεί, διότι είναι άγνωστο αν με 
την αλλαγή των αριθμών από (19)99 σε 
20(00) στο έτος, ο «ψηφιακός εγκέφαλος» 
κάθε συσκευής μπορεί να αναγνωρίσει 
ως νέο έτος το 2000 και όχι, ας πούμε, 
το 1900… Και καλά να είναι το βίντεο ή ο 
οικιακός υπολογιστής… Αν είναι τα λογι-
σμικά χρηματιστηρίων, επιχειρηματικών 
κολοσσών ή των τραπεζών του κόσμου;

Ασφαλώς, η ανθρωπότητα παρέκαμψε 
και αυτή τη δυσκολία, με συνασπισμένη 
τη δύναμη των ειδικών επιστημόνων των 
κόσμου. Μπορεί ο ιός να μην απειλούσε 
ευθέως ζωές, αλλά περιουσίες ανθρώπων 
και κρατών και, πάντως, την ισορροπία 
του λεγόμενου πολιτισμένου πλανήτη.
Όπως πάντα, επαληθεύτηκε η σοφία του 
εθνικού παραμυθά: «Η ισχύς εν τη ενώ-
σει» (Αίσωπος).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Τόνια Α. Μανιατέα

Ανήμερα Πάσχα, 11 Απριλίου 1999, στη Γιουγκοσλαβία. Η 
οσμή της γιορτής έτσι κι αλλιώς έχει σβήσει από καιρό. 

Την κάλυψαν οι συγκρούσεις μεταξύ γιουγκοσλαβικού στρα-
τού και ανταρτών του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσ-
συφοπεδίου. Ο πληττόμενος πληθυσμός προσδοκά μια έστω 
προσωρινή κατάπαυση του πυρός, λόγω της γιορτινής ημέρας. 
Αλλά το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί τυφλά χτυπήματα με θύματα 
άμαχους πολίτες. Όσο εικόνες φρίκης με τα απανθρακωμένα 

σώματα ταξιδιωτών αμαξοστοιχίας, που βομβαρδίστηκε περ-
νώντας από γέφυρα, κάνουν τον γύρο του κόσμου, το ΝΑΤΟ 
εκφράζει λύπη για το συμβάν, το οποίο ωστόσο δικαιολογεί. 
«Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελούσε σημαντικό σημείο στις 
γραμμές ανεφοδιασμού των στρατιωτικών δυνάμεων και των 
δυνάμεων ασφαλείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας στο Κοσσυφοπέδιο» αναφέρει η λιτή ανακοί-
νωση της Συμμαχίας…

Τέτοιες «θύελλες» η ιστο-
ρία κατέγραψε κάμποσες 
σε περιόδους, κατά τις 
οποίες μόνον για γιορτή 
θα έπρεπε να προετοιμά-
ζονται οι άνθρωποι. Άλ-
λοτε αφορούσαν έθνη κι 
άλλοτε, πόλεις ή ομάδες 
ανθρώπων. Πάντως, ου-
δείς άνωθεν (θεός, μοίρα, 
φύση) έκανε συμφωνία 
με την ανθρωπότητα να 
βιώνει εν συνόλω και 
ειρηνικά τις εορταστικές 
της περιόδους…
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