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Γίνεται πολιτισμός χωρίς καλλιτέ-
χνες; Όσο και να φαίνεται κενό πε-
ριεχομένου το ερώτημα και η αυ-
τονόητη η απάντηση, η προοπτική 
μιας καλοκαιρινής περιόδου χωρίς 
ή με πολύ λιγότερες εκδηλώσεις, 
ελέω ιού, αφήνει τους καλλιτέχνες, 
αλλά και άλλους επαγγελματίες 
του κλάδου, «ξεκρέμαστους». 
Η υπόθεση του πολιτισμού δεν 
είναι υπερκείμενη της πεζής πραγ-
ματικότητας. Οι καλλιτέχνες, στην 
πλειοψηφία τους, είναι επαγγελ-
ματίες που ζούνε από τη δουλειά 
τους. Όσο δεν αναγκάζονται να κά-
νουν (και) άλλες δουλειές και μπο-
ρούνε να ζούνε αξιοπρεπώς από 
το επάγγελμά τους, τόσο πιο αφο-
σιωμένοι είναι σε αυτή και άλλο 
τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες, 
το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο.
Η «εξ αποστάσεως» πολιτιστική 
δραστηριότητα, είναι ένα υποκατά-
στατο με παροδική δράση. Όπως 
τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστή-
σει τη δια ζώσης εκπαίδευση, έτσι 
και τίποτα δεν μπορεί να πάρει τη 
θέση της θεατρικής και της συναυ-
λιακής εμπειρίας, της επίσκεψης 
σε μια έκθεση, τη θέαση ενός έρ-
γου από κοντά.
Γι αυτό, οι καλλιτέχνες πρέπει να 
επιβιώσουν και να συνεχίσουν να 
είναι καλλιτέχνες και μετά την παν-
δημία.
Σήμερα, ο Τύπος Ιωαννίνων φιλο-
ξενεί στο Εξώφυλλο την άποψη 9 
ανθρώπων που με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο εμπλέκονται στην πολι-
τιστική παραγωγή.
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Η ιστορία ενός φιδα-
ετού στα Τζουμέρκα
ΑΠΌ ΤΌ φαράγγι του Αράχθου έγινε η απελευ-
θέρωση ενός φιδαετού ο οποίος είχε δηλητηρια-
στεί στις αρχές Απριλίου.
https://typos-i.gr/article/h-istoria-enos-fidaetoy-
sta-tzoymerka

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
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Γιάννενα-Αθήνα: 
ένα κρούσμα
ΜΙΑ 60ΧΡΌΝΗ γυναίκα βρέθηκε θετική στον 
Covid-19, στην Αθήνα, μετά από εξέταση που έκανε 
σε ιδιωτικό νοσηλευτικό κέντρο. 
https://typos-i.gr/article/giannena-a8hna-ena-
kroysma

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Στη χαμηλότερη μέση 
τιμή της οκταετίας 
στα Γιάννενα η βενζίνη
ΤΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεί-
χνουν ότι η μέση τιμή την προηγούμενη Παρασκευή 
ήταν στο 1,358 ευρώ το λίτρο, ενώ υπάρχουν πρατή-
ρια που τη διαθέτουν ακόμα φθηνότερη.
https://typos-i.gr/article/sth-xamhloterh-mesh-
timh-ths-oktaetias-sta-giannena-h-benzinh

Πανηγύρια τέλος 
για φέτος...
ΕΝΑ ΑΠΌ τα θύματα του κορονοϊού θα είναι φέτος 
το καλοκαίρι,  οι συναυλίες και τα πανηγύρια. Ειδικά 
τα δεύτερα, που είναι πάντα ιδιαίτερα γεγονότα στην 
Ήπειρο, κυρίως τον Αύγουστο.
https://typos-i.gr/article/panhgyria-telos-gia-fetos

Πώς θα μετακινού-
μαστε από 4 Μαΐου
ΑΠΌ ΤΗΝ προσεχή Δευτέρα 4 Μαΐου κα-
ταργούνται τα SMS για μετακίνηση, η οποία 
όμως θα επιτρέπεται εντός νομού μόνο.
h t t p s : / / t y p o s - i . g r / a r t i c l e / p w s - 8 a -
metakinoymaste-apo-4-maioy
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Θέατρο και πανδημία, 
Ελλάδα 2020 μ.Χ.[ Του ΓΙΆΝΝΗ ΆΝΆΣΤΆΣΆΚΗ* ] 

Δύσκολη τέχνη το θέατρο. 
Και δεν είναι και δουλειά που σου προ-
σφέρει ασφάλεια και πλούτη. Το ήξερα, 
βέβαια, τριάντα χρόνια πριν, όταν μπήκα 
σε αυτήν την περιπέτεια. Κι όσοι μπήκανε 
πριν από μένα το ήξεραν. Κι όσοι μπήκανε 
μετά, το ξέρουνε, επίσης. Γενικώς, είναι 
αυτό που σε μια φιλική συζήτηση θα λέ-
γαμε: κοινό μυστικό.  Και δε μιλώ μονάχα 
για τους ηθοποιούς. Κυρίως για αυτούς 
μιλώ, αλλά στο ίδιο καζάνι βράζουνε (αρ-
χίσαμε τις κοινοτυπίες τώρα) οι σκηνοθέ-
τες, οι σκηνογράφοι, οι ενδυματολόγοι, οι 
χορευτές, οι μουσικοί, οι φωτιστές...
Τα τελευταία χρόνια, με την Κρίση, οι 
ηθοποιοί έπαιρναν μισθό 5 ή 6 μήνες το 
χρόνο- στην καλύτερη περίπτωση- και 
μόνο για την περίοδο των παραστάσεων. 
Ελάχιστοι παραγωγοί πλήρωναν τους 2 
μήνες των προβών. Αυτή η κακή συνή-
θεια των παραγωγών είχε ξεκινήσει και 
πριν την Κρίση (τώρα γιατί την γράφω με 
κεφαλαίο Κάπα; Δηλαδή, αυτή που ήρθε 
τώρα πώς θα πρέπει να τη γράψω; Με 
όλα κεφαλαία; Και γιατί το «παραγωγών» 
το γράφω με πεζά;... Έλα, ντε!).
Δυστυχώς, δεν αντιδράσαμε όσο θα έπρε-
πε σε αυτές τις συνθήκες. Σπασμωδικά 
και με φόβο τις περισσότερες φορές. Και 
γι αυτό κάποιοι μας έλεγαν και ψώνια. 
Και γι αυτό και η κατάσταση πήγαινε χρό-
νο με το χρόνο από το κακό στο χειρότερο 
(τελικά, οι αγοραίες εκφράσεις αποδίδουν 
την αλήθεια). 
Με τον ερχομό της πανδημίας χορτάσαμε 
φόβο κι ανεργία. Έμειναν σπίτι όσοι έπαι-
ζαν σε παραστάσεις, όσοι έκαναν πρόβες, 
όσοι ετοιμάζονταν να αρχίσουν πρόβες, 
όσοι ετοιμάζονταν να αρχίσουν παραστά-
σεις, όσοι είχαν να παίξουν σε μια ταινία ή 
σε κάποια τηλεοπτική σειρά. Κανείς δεν 
ξέρει πότε θα ανοίξουν τα θέατρα ξανά. 
Ποιές παραγωγές θα γίνουν. Πώς θα γί-
νουν οι πρόβες. Πώς θα διαμορφωθούν 
οι θεατρικές αίθουσες, ώστε οι θεατές 
να νιώθουν ασφαλείς. Ποιές ταινίες θα 
γυριστούν. Πώς θα οργανωθούν τα τηλε-
οπτικά γυρίσματα. Το καλοκαίρι που πλη-
σιάζει μεσίστιο αφήνει πολύ μικρά περι-
θώρια για θεάματα σε ανοιχτά θέατρα. 

Και φέρνει και νέα ερωτήματα: Πόσο...
αραία αραία θα πρέπει να κάθονται οι θε-
ατές; Πότε θα αρχίσουν οι δίμηνες πρόβες 
προετοιμασίας; Θα φοράμε μάσκα και θα 
κρατούμε στη σκηνή απόσταση ασφαλεί-
ας 1,5 μέτρου; Θα διακοπούν όλα μόλις 
βγει- χτύπα ξύλο, δεισιδαίμονα!- ανακοί-
νωση ότι ντάλα καλοκαίρι η πανδημία 
αναζωπυρώθηκε; Θα αναβληθούν; Θα 
ματαιωθούν; Θα τα πάρει το ποτάμι;
Δεν ξέρω. Φοβάμαι (πάλι αυτό το κατα-
ραμένο βαρετό ρήμα που μας στοίχειωσε 
εδώ και 2 μήνες!) πως το επόμενο εξά-
μηνο- τουλάχιστον- το θέατρο και οι τε-
χνίτες του θα προσπαθούν να εφεύρουν 
τρόπους, να εισάγουν ευρεσιτεχνίες για να 
συνεργαστούν και για να επικοινωνήσουν 
με το κοινό. Ίσως τα καταφέρουμε. Και 
κρυφά κρυφά το ελπίζω. Αλλά δεν πρέ-

πει να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο; 
Πάλι τα ίδια και τα ίδια, θα μου πεις, φίλε. 
Μα έχουν γνώση οι φύλακες! (Αν εννοείτε 
την Πολιτεία, δεν είδα και μεγάλη κινητο-
ποίηση. Ελπίζω μέσα στην εβδομάδα που 
έρχεται και με την πίεση που ασκήθηκε 
να παρθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. 
Γιατί όσα ανακοινώθηκαν ως τώρα αφο-
ρούν σε ελάχιστους που είχαν ένσημα κλπ 
κλπ).
Αυτά σκεφτόμουν και πρότεινα ήδη στις 
11 Απριλιου: «Νομίζω πως μια λύση που 
θα ανακουφίσει όσους δεν παίρνουν ήδη 
επίδομα ανεργίας (όπως παίρνω εγώ) 
είναι ένα έκτακτο επίδομα ανεργίας για 
6 μήνες σε όλους τους καλλιτέχνες και 
τους τεχνικούς ανεξάρτητα από τα έν-
σημα τους.» Και, συμπληρώνω σήμερα: 
το επίδομα να δοθεί και σε όλους τους 

μακροχρόνια ανέργους! Οι εξαιρέσεις δε 
χωρούν- υπάρχει θέμα επιβίωσης για 
πολλούς! Οι ενισχύσεις των 800 ευρώ ή 
των 534 δεν δίνουν λύση. Αν η Πολιτεία 
ενδιαφέρεται πραγματικά για το σύγχρονο 
πολιτισμό, ας το αποδείξει! (Καλά, εντά-
ξει, καμιά...κατάρτιση μέσω ΕΣΠΑ θα 
μας έρθει στο τέλος και θα είμαστε και 
υποχρεωμένοι! Μιχάλη Κατσαρέ, ακούς; 
Λάλα το, λοιπόν! Άντε!).

O Γιάννης Αναστασάκης, ηθοποιός-σκη-
νοθέτης, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής 
του ΚΘΒΕ, με το κείμενό του επιχειρεί να 
απαντήσει στο ερώτημα «ποια άμεσα μέ-
τρα θα προτείνατε για να αντιμετωπίσουν 
οι άνθρωποι του θεάτρου την πανδημία» 
και τις επιπτώσεις της. 

Λάλα το, βιολιτζή μου, λάλα το
σ’ ούλα τα περιβόλια.
Ρίξε και πέντε μπαταριές
ρίξε και πέντε βόλια.

Μιχάλης Κατσαρός
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Ο εγκλεισμός του Πολιτισμού

Αυτές τις μέρες ζούμε καταστάσεις 
άγνωστες, πρωτόγνωρες για όλους μας. 
Μια «επιδημία», ένας άγνωστος ιός που 
«φυλακίζει» ανθρώπους, ένας άγνωστος 
που αντιμετωπίζεται ως «γνωστός» και 
επικίνδυνος. Ένας ολόκληρος κόσμος 
εγκλωβισμένος. Ένας λαός, ή ακόμα χει-
ρότερα, μια χώρα που δεν πρόλαβε να 
ανασάνει από την κρίση βρίσκεται ξανά 
στην άκρη ενός γκρεμού που ίσως δεν 
έχει τέλος. Ένας λαός που «κρέμεται» 
από τα χείλη αυτών που κυβερνούν. Μία 
κυβέρνηση που «κρέμεται» από τα χείλη 
των ειδικών. Ειδικοί που «κρέμονται» 
από τα χείλη ειδικών άλλων χωρών που 
αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
Σκηνές παρελθόντος. Τότε που μαζεύο-
νταν οι άνθρωποι γύρω από τη μοναδική 
τηλεόραση της γειτονιάς για να παρακο-
λουθήσουν τον «Άγνωστο πόλεμο». Έτσι 
και τώρα. Άγνωστος ο πόλεμος, αόρατος 
ο εχθρός. Μόνη μας ελπίδα να μην είναι 
αόρατες οι κυβερνήσεις μας. 
Παρακολουθούμε σχεδόν καθημερινά 
μεγάλα ή μικρά διαγγέλματα. Διαγγέλ-
ματα που μας λένε «κοιτάξτε πόσο σας 
φροντίζουμε» ή «αναλάβετε τις προσω-
πικές σας ευθύνες». Και τις αναλάβαμε. 
Και εξακολουθούμε να το κάνουμε. Και 
ελπίζαμε, όχι σε ένα μπράβο, αλλά του-
λάχιστον σε υποστήριξη. Υποστήριξη 
της συνέχισης της ζωής μας και της αξι-
οπρέπειάς μας. Υποστήριξη ηθική αλλά 
και υλική. Γιατί ξέρετε ΚΑΙ τρεφόμαστε 
ΚΑΙ ποτιζόμαστε. Και αντ’ αυτού βρήκα-
με κοροϊδία. Voucher για να ανοίγουμε 
έναν υπολογιστή, επιδοτήσεις για να 
μην δουλεύουμε, επιδοτήσεις για να μην 
ανοίξουν στην ουσία ξανά οι επιχειρή-
σεις. Επιδοτήσεις απραξίας. Επιδοτήσεις 
παντού. Εκτός από τον μεγάλο εχθρό. 
Τον Πολιτισμό.
«Και να που φτάσαμε εδώ χωρίς απο-
σκευές μα μ’ ένα τόσο ωραίο φεγγάρι» 
γράφει ο Τάσος Λειβαδίτης. Φτάσαμε και 
εμείς. Αλλά αφήσαμε το φεγγάρι μας, 
τον Πολιτισμό, απ’ έξω. Φτάσαμε στο 
σημείο που οι άνθρωποι που ασχολού-
νται με τον Πολιτισμό να είναι αόρατοι 
από  την κυβέρνηση και τα προγράμμα-

τα ενίσχυσης. Προφανώς, εμείς είμαστε 
απλοί «διασκεδαστές». Προφανώς, εμείς 
δεν κάνουμε εργασία αλλά «πλάκα». 
Προφανώς, την εργασία μας μπορεί να 
την κάνει ο οποιοσδήποτε. Προφανώς, 
εμείς είμαστε καλοί ως φόντο για να 
φωτογραφίζονται δίπλα μας μετά τις 
πρεμιέρες μας. Προφανώς, ο Πολιτισμός 
έρχεται μετά την γεμάτη κοιλιά. Αυτό 
μπορώ να το δικαιολογήσω μόνο στον 
εργαζόμενο που μάχεται για το μεροκά-
ματό του και θεωρεί πρώτη του ανάγκη 
το ψωμί της οικογένειάς του. Όχι όμως 
στην κυβέρνηση.
«Άρτος και θεάματα» μας έλεγαν κά-
ποτε. Τώρα, μας τελείωσε ο άρτος, σας 
κόβω και τα θεάματα. Αυτές τις ημέρες 

νιώσαμε όλοι οι άνθρωποι που ασχολού-
μαστε με τις τέχνες, αόρατοι. Παρατημέ-
νοι από το Υπουργείο Πολιτισμού, από 
τα ΔΗΠΕΘΕ, από τους Δήμους και τις 
Περιφέρειες. Παρατημένοι από αυτούς 
που κάθε καλοκαίρι «κόπτονταν» για 
τους ψηφοφόρους τους να γεμίσουν με 
εκδηλώσεις τις πόλεις και τα χωριά των 
περιφερειών τους για να δείξουν έργο. 
Από αυτούς που σου έλεγαν «800 ευρώ 
για μια παράσταση;» θεωρώντας τα πολ-
λά. Ναι, για μια παράσταση με πέντε, έξι 
ή και δέκα ηθοποιούς και με άλλα τόσα 
άτομα πίσω από τη σκηνή.
Τώρα, σαν να τους ακούμε να λένε - να 
ψοφήσει ο γελωτοποιός, ο καραγκιόζης, 
ο θεατρίνος, ο μουσικάντης, ο κλαρι-

ντζής, η τραγουδιάρα, ο κουλτουριάρης, 
ο μπογιατζής, η χορεύτρια που όποτε 
γουστάρουμε την αποκαλούμε και κα-
μπαρετζού. Να μερικοί από τους χαρα-
κτηρισμούς που αποδίδονται ελαφρά τη 
καρδία στους εργάτες της βαριάς βιομη-
χανίας της χώρας μας. Τον Πολιτισμό. 
Όμως η κοινωνία έχει ως βάση της τον 
άνθρωπο. Και αυτό πρέπει να το κατα-
λάβει επιτέλους η Κυβέρνηση. Να βλέ-
πει τον άνθρωπο και όχι την τσέπη της. 
Να μάθει να βλέπει μακριά. Να αντιμε-
τωπίζει την κρίση, όχι ως προσωπική 
ευκαιρία κάλυψης της ανυπαρξίας και 
ανικανότητάς της, αλλά ευκαιρία για 
ένα νέο ξεκίνημα αλληλεγγύης και δο-
τικότητας. Να μάθει να σέβεται τον άν-
θρωπο και όχι να τον φοβίζει κουνώντας 
του το δάχτυλο και απειλώντας τον με 
συστάσεις και πρόστιμα. Γιατί τα πρόστι-
μα ΔΕΝ παράγουν δημοκρατία. Ούτε να 
ειρωνεύεται τον εγκλεισμό του πληθυ-
σμού λέγοντας πως «δεν σας ενισχύουμε 
οικονομικά για να μην γίνετε 300 κιλά».
Ακόμα και στις σοβαρές κυβερνήσεις 
υπήρχαν άστοχες επιλογές. Πόσο μάλ-
λον στη σημερινή που είναι εξ ολοκλή-
ρου άστοχη. Τελειώνοντας, θα τονίσω 
το εξής: δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν πα-
ρακαλάμε. Απαιτούμε. Το Σύνταγμά μας 
ορίζει πως σε καιρούς κρίσης το κράτος 
υποχρεούται και αναλαμβάνει τη στήρι-
ξη του πολίτη. Δεν τον εξαφανίζει. Πριν 
λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργός στο όγδοο 
διάγγελμά του μίλησε για νομοσχέδια 
που θα είναι ελκυστικά σε ξένους και 
ντόπιους επενδυτές. Έκλεισα την τηλε-
όραση, μάζεψα σε ψιλά 0.90 λεπτά του 
ευρώ και πήγα απέναντι στον φούρνο 
για να αγοράσω λίγο ψωμί. Στάθηκα απ’ 
έξω στην ουρά περιμένοντας υπομο-
νετικά να βγει από τον φούρνο ο προη-
γούμενος ντόπιος «επενδυτής» που είχε 
επενδύσει το δικό του κεφάλαιο σε ένα 
κουλούρι Θεσσαλονίκης. 
Ας μην τους αφήσουμε να μας κατα-
στρέψουν. 

*Ο Θανάσης Μιχαηλίδης είναι ηθοποιός 
και σκηνοθέτης

[ Του ΘΆΝΆΣΗ ΜΙΧΆΗΛΙΔΗ* ]
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Μια μετέωρη 
«κανονικότητα»

Δύσκολο να μιλήσει κανείς γι’ αυτό που βι-
ώνουμε. Τί να πρωτοπεί. Θα προσπαθήσω 
να μοιραστώ κάποιες σκέψεις. Κάθε κρίση, 
κάθε κατάσταση εξαίρεσης αναδεικνύει την 
προβληματική μας κανονικότητα.
Παρακολουθήσαμε πώς φανερώθηκε περί-
τρανα η έλλειψη των γιατρών και η αναγκαι-
ότητα της δημόσιας υγείας. Το ξέραμε ότι οι 
γιατροί μας φεύγουν στο εξωτερικό αλλά δεν 
αντιδράσαμε σ’ αυτό αν και είναι κάτι που 
αφορά τις ζωές όλων μας. Στον πολιτισμό, 
η αγωνία των ηθοποιών είναι τεράστια και 
δεν αφορά το ότι θα ακυρωθούν τα θερινά 
φεστιβάλ και ότι η επόμενη χρονιά θα είναι 
εξαιρετικά δύσκολη, αφορά πολύ περισσότε-
ρα βαθιά και χρόνια προβλήματα.
Θα μιλήσω για τον ηθοποιό αν και τα πα-
ρακάτω αφορούν όλους τους καλλιτέχνες. 
Η ζωή του είναι πολύ δύσκολη. Οι σπουδές 
του δεν αναγνωρίζονται, τα πτυχία των σχο-
λών θεάτρου, όχι μόνο των ιδιωτικών αλλά 
ακόμη και του Εθνικού Θεάτρου, δεν έχουν 
καμιά ισχύ ούτε σαν εφόδιο για περαιτέρω 
εκπαίδευση, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, 
ούτε παρέχουν τη δυνατότητα να διδάξει κα-
νείς π.χ. σε σχολεία- εκεί θέατρο διδάσκουν 
οι θεατρολόγοι, σαν να έλεγε κανείς πως ζω-
γραφική μπορούν να διδάξουν οι θεωρητικοί 
της τέχνης. Δεν διοργανώνονται σταθερά 
ακροάσεις ούτε από τα κρατικά θέατρα ώστε 
νέοι και παλιοί ηθοποιοί να παρουσιάζουν 
τη δουλειά τους. Δεν υπάρχουν σταθερά επι-
χορηγούμενα θέατρα που θα μπορούσαν να 
στηρίξουν μια ομάδα ηθοποιών και έτσι δεν 
υπάρχουν πια πραγματικοί χώροι καλλιτεχνι-
κής δημιουργίας. Ακόμη και σπουδαίοι ηθο-
ποιοί, με μεγάλη καριέρα μένουν άνεργοι με 
αμφίβολη τη δυνατότητα να λάβουν ακόμα 
και την πενιχρή σύνταξη -και τώρα οι περισ-
σότεροι απέχουν του έκτακτου επιδόματος. 
Μετέωροι στην κανονικότητα, μετέωροι και 
στην κρίση.
Ο καθένας μας λοιπόν παλεύει να επιβιώσει 
και σπάνια επιβιώνει από το «παίξιμό» του. 
Οι περισσότεροι κάνουμε άλλα πράγματα. 
Προσωπικά διδάσκω σε τρεις σχολές με πολ-
λές και πολύ απαιτητικές ώρες διδασκαλίας. 
Προσλαμβάνομαι τον Οκτώβρη και απολύο-
μαι τον Μάιο.

Το καλοκαίρι, αν δεν τύχει να είμαι σε κάποια 
παράσταση, ζω με το ταμείο ανεργίας. Όταν 
παίζω στο θέατρο, κάνω επίπονες και πολύ-
ωρες πρόβες που δεν πληρώνονται και παί-
ζω με ωριαία ένσημα ή με ποσοστά. Κάθε 3 
μήνες πρέπει να ψάχνω και, αν βρω, να έρθω 
στα όρια της υπερκόπωσης για να ανταπο-
κριθώ.
Θα ‘θελα η δουλειά μου, όπως και κάθε άλλη, 
να μην απαξιώνεται, να μπορώ να διδάσκω 
μία ομάδα ανθρώπων που θα εξελίσσει το 
πεδίο έρευνας και θα πλαισιώνει ερευνητικές 
δουλειές πάνω στο αρχαίο δράμα για παρά-
δειγμα. Να φτιάχνω ή να παίζω σε παραστά-
σεις αραιά και πού όπου οι συντελεστές θα 
αμείβονται και η δουλειά θα έχει τη δυνατό-
τητα να επικοινωνηθεί στο κοινό της. Να μην 
εξαρτώνται όλα από την απίστευτη, απίθανη 
και αστείρευτα δημιουργική ικανότητα που 
δείχνουμε όλοι. Έχει τα όριά της, έχει κόστος.
Νομίζω πως «οι μέρες καραντίνας» έδειξαν 
πως χωρίς μουσική, βιβλίο, διαδικτυακές 
προβολές θεάτρου, ταινίες, ντοκιμαντέρ, δεν 
βγαίνει. [A propo η δωρεάν και άνευ όρους 
εκχώρηση των δικαιωμάτων κάθε συντελε-
στή δεν είναι υποχρεωτική και δεν θα ‘πρεπε 
να θεωρείτε δεδομένη. Αν οι διαδικτυακές 
προβολές συνεχιστούν, τα πνευματικά μας 
δικαιώματα θα πρέπει να καταβάλλονται]. 
Ναι, δεν βγαίνει η ζωή χωρίς τραγούδι. Για 
κάποιους είναι επάγγελμα όχι γιατί θέλησαν 
ποτέ να βγάλουν χρήματα αλλά γιατί θέλη-
σαν να μπορούν να αφοσιωθούν σ’ αυτό για 
να απολαύσουν την τέχνη τους οι ίδιοι και οι 
άλλοι.
Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον μας, δεν 
ήξερα ποιο ήταν το παρόν μας. Το μαζί είναι 
η ουσία μας και δεν ξέρω, με τις νέες συνθή-
κες, πώς αναπληρώνεται. Ξέρω ότι ο θεατρί-
νος είναι δαιμόνιος, θα επιβιώσει. Θα φτάσει 
στο κοινό του ακόμα και τρυπώντας τις οθό-
νες. Μια σοβαρή κρατική φροντίδα πάντως 
δεν θα ήταν άσχημη μιας και, καθώς λένε 
πάντα όλοι, ο πολιτισμός είναι η βαριά μας 
βιομηχανία….

*Η Ρηνιώ Κυριαζή είναι ηθοποιός

[ Της ΡΗΝΙΏΣ ΚΥΡΙΆΖΗ* ]

* Φωτογραφία από την παράσταση «Οι Μίμοι» του Ηρώνδα σε σκηνοθεσία Άννας 
Κοκκίνου. Photo credit: Μαρούσα Θωμά.
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Η μέρα τώρα βρίσκει πολλούς από μας άνερ-
γους, άπραγους, περιορισμένους, ιδρυματοποι-
ημένους, ανασφαλείς και μακριά τον έναν από 
τον άλλον.  Το καίριο ερώτημα που προκύπτει 
για την επόμενη μέρα είναι αν ο «νέος κό-
σμος», όπως διαμορφώνεται, θα αναδείξει τη 
χρησιμότητα της ύπαρξής μας. 
Οι εργαζόμενοι στον τομέα του Πολιτισμού 
είναι μέλη ενός ζωντανού οργανισμού που 
ασθενεί. Όλα τα επαγγέλματα που αποτελούν 
τη μήτρα του πολιτισμού, πλήττονται. Η μέρα 
μετά, μας βρίσκει ίδιους αλλά διαφορετικούς. 
Θα μπορέσει η νέα πραγματικότητα να αποτυ-
πώσει τη βιωμένη αυτή εμπειρία και να δια-
τυπώσει τα κατάλληλα ερωτήματα ώστε η 
εμπειρία αυτή να γίνει τροφή για σκέψη αλλά 
και δράση; 
Το θέατρο αντανακλά τον κόσμο όπως έχει ή 
όπως φανερώνεται. Από αύριο θα έχει και την 
ευθύνη να επαναδιαπραγματευτεί τι είναι ο 
κόσμος. Να δώσει παραδείγματα του πώς θα 
ήταν καλύτερος, να εμπνεύσει και να κατευθύ-
νει δημιουργούς και θεατές προς μία πιο θε-
τική όψη και πραγμάτωση της ζωής. Είμαστε 
και εμείς μέρος της παγκόσμιας ευθύνης αλλά 
και της λύσης του προβλήματος. Έχουμε υπο-
χρέωση και ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο. 
Αλλά για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να 
υπάρχουμε. Έχουμε ανάγκη την κοινωνία και 
η κοινωνία έχει ανάγκη εμάς. Είμαστε οι παρα-
γωγοί ενός σημαντικού αγαθού.
Όλοι όσοι εργαζόμαστε στον τομέα του πολι-
τισμού, νιώθουμε πόσο ευάλωτη είναι η θέση 
μας και ότι είναι αναγκαίο να καταλάβουμε τι 
πραγματικά χρειάζεται να κάνουμε ώστε να 
εξασφαλίσουμε τον χώρο που δικαιούμαστε 
και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο η ζωή 
και το έργο μας θα αποκτήσουν ποιότητα και 
αξία. Είναι η στιγμή που πρέπει να κρατήσου-
με ο ένας τον άλλον χέρι με χέρι και να πορευ-
θούμε μαζί.

*Η Ελένη Δημοπούλου είναι ηθοποιός και καλ-
λιτεχνική διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

[ Της ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ* ]

«Για να αλλάξουμε τον κόσμο, 
πρέπει να υπάρχουμε»
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Κανένα μέτρο δεν ανακοινώθηκε για τους 
ανθρώπους που εργάζονται για την Τέχνη 
και τον Πολιτισμό. Κανένα επίδομα, καμία 
πληροφορία. Είναι σαν να μην υπάρχουμε… 
σαν να μην ζούμε και να μην εργαζόμαστε, 
να μην έχουμε οικογένειες, να μην τρώμε, 
να μην πληρώνουμε λογαριασμούς, ενοίκια, 
εφορία. Και η χαριστική βολή, «ακούγεται» , 
γιατί όπως προανέφερα καμία επίσημη πλη-
ροφόρηση δεν έχουμε, ότι θεατρικές παρα-
στάσεις, συναυλίες και άλλες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν πριν 
από το 2021. 
Αδυνατώ να παραδεχτώ ότι οι «αρμόδιοι» 
αυτής της χώρας δεν μπορούν να βρούνε 

λύσεις, δεν μπορούν να μεριμνήσουν για 
τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτι-
σμού. Φυσικά πρέπει να είμαστε προσεκτι-
κοί, ζούμε δύσκολες μέρες. Κανείς δε θέλει 
να αρρωστήσει, κανείς δε θέλει να συνεχι-
στεί αυτή η επιδημία. Όμως κανείς επίσης 
δεν θέλει να πεθάνει από την πείνα, την 
εξαθλίωση και την κατάθλιψη.
Πρέπει να βρεθούν λύσεις ουσιαστικές και 
η τέχνη να σταθεί αρωγός σ’αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε και σ’ αυ-
τούς που θα ακολουθήσουν. Η Ιστορία μάς 
δείχνει ότι δεν υπάρχει καλύτερο παυσίπο-
νο,καλύτερο αγχολυτικό, καλύτερο δυναμω-
τικό από την Τέχνη σε όλες τις μορφές της.

Υπάρχει βέβαια η πιθανότητα ,πράγμα αδια-
νόητο και να το σκεφτείς, όλη αυτή η απα-
ξίωση να γίνεται συνειδητά και στοχευμένα 
και αναπόφευκτα αναρωτιέσαι: Μήπως 
ζούμε έναν καινούριο σκοταδισμό; Στον Με-
σαίωνα, όταν ένας ηθοποιός πέθαινε, για να 
σιγουρευτούν ότι είχε αφήσει και την τελευ-
ταία του πνοή, του κάρφωναν ένα παλούκι 
στην καρδιά... Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά 
ανήκουν στο παρελθόν…
Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους.

*Η Γιολάντα Καπέρδα είναι ηθοποιός

[ Της ΓΙΟΛΆΝΤΆΣ 
ΚΆΠΕΡΔΆ* ]

Ανησυχία και θλίψη
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Ως κατ’ επάγγελμα μουσικός από το 1977-’78, έχω 
γνωρίσει πάμπολλες συμπεριφορές διαφόρων διορ-
γανωτών συναυλιών, φεστιβάλ κ.λπ, ή και του κοι-
νού ακόμη, που αποδεικνύουν ότι εμείς οι καλλιτέ-
χνες, είμαστε… άυλες υπάρξεις και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να παρέχουμε δωρεάν τις «υπηρεσίες» μας, 
αφού δεν πληρώνουμε ενοίκια, ΔΕΗ, φόρους κ.λπ. 
και οι οικογένειές μας συντηρούνται από μόνες τους, 
καταναλώνοντας τους ύμνους που παιανίζουμε ως 
μερακλήδες άγγελοι στους αιθέρες. 
Άλλοι λοιπόν μας προτείνουν να παίξουμε και να 
μας βάλουν τα σουβλάκια, άλλοι να μας βάλουν ένα 
βαρέλι μπύρα και οι πιο πολλοί, να μας δώσουν ως 
αμοιβή 30 έως 50 ευρώ και πολλά μας είναι, αφού 
πληρώνουν και ένα ένσημο, που συνήθως αντιστοι-
χεί σε ποτηρά η λαντζέρη. 
Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο, είναι η αντι-

μετώπιση των μουσικών από Δήμους, πνευματικά 
κέντρα κ.λπ., όπου θεωρείται αυτονόητο πως μία 
μουσική πχ εκδήλωση περιλαμβάνει στο κόστος της 
μόνο αμοιβές τεχνικών και ηχητικής κάλυψης και 
όχι των καλλιτεχνών.
 Έτσι λοιπόν, και εν μέσω πανδημίας, αυτή η επιλε-
κτική όραση της πολιτείας που καθιστά αόρατους 
τους ανθρώπους όλης της αλυσίδας του θεάματος - 
ακροάματος, λαμβάνει διαστάσεις αναλγησίας, εξαι-
ρώντας από επιδόματα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων, 
ενός εργασιακού κλάδου που προσφέρει αυτό που 
όλοι ευαγγελίζονται ως ένα από τα κύρια αγαθά της 
Ελλάδας: την τέχνη και τον πολιτισμό. 
Πώς θα επιβιώσουμε το καλοκαίρι αφού δεν θα επι-
τρέπονται συναθροίσεις, συναυλίες, φεστιβάλ κ.λπ; 
Πώς θα επιβιώσουμε τον ερχόμενο χειμώνα; 
Από όσο έχω πληροφορηθεί, το ΥΠΠΟ δεν στάθηκε 

στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στα αιτήματα 
των συλλόγων. 
Ας προκαλέσουμε την πολιτεία, όχι μόνο σέ κεντρικό 
αλλά και σέ τοπικό επίπεδο, να ασχοληθεί με αυτό 
το σοβαρό θέμα που αφορά την επιβίωση ανθρώ-
πων που ούτως η άλλως πληρώνουν τους φόρους 
τους και τις λοιπές υποχρεώσεις τους με πραγματικά 
μεγάλη δυσκολία. Αν κατανοήσουν ότι πρόκειται για 
σκληρά εργαζόμενους πολίτες, με εξαρτημένες σχέ-
σεις εργασίας με επιχειρήσεις ζωντανών εμφανίσε-
ων που λόγω της υγειονομικής κρίσης αδυνατούν να 
λειτουργήσουν, ίσως βρούνε, σε συνεργασία με τους 
καλλιτέχνες, κάποιες λύσεις. 
Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες.

*Ο Βαγγέλης Μπουλουχτσής είναι μουσικός

«…ως μερακλήδες άγγελοι 
στους αιθέρες»[ Του 

ΒΆΓΓΕΛΗ ΜΠΟΥΛΟΥΧΤΣΗ* ]
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[Του 
ΔΗΜΗΤΡΗ JAMES ΜΠΑΣΔΑΝΗ*]

Λένε πως η μεγαλύτερη επιτυ-
χία ενός καλλιτεχνικού έργου εί-
ναι να δημιουργεί συναισθήματα 
και κατ’ επέκταση, το μυαλό του 
ακροατή να δημιουργεί «εικό-
νες», όπως ο νους του θέλει να 
τις παράξει. Αφού πάρουμε αυτή 
την φράση ως δεδομένο στη συ-
νάρτηση μας, πάμε να φτιάξου-
με μερικές τέτοιες «εικόνες του 
μυαλού» με τη φαντασία μας.
Φαντάσου το πανηγύρι στο χω-
ριό σου χωρίς τραγούδια και 
χορό. 
Φαντάσου το γλέντι στον γάμο 
σου χωρίς ζωντανή μουσική ή 
χωρίς μουσική «κονσέρβα»
Φαντάσου έναν κόσμο χωρίς 
χρώματα και ζωγραφιές, έναν 
κόσμο χωρίς θέατρο, μια ρομα-
ντική φεγγαρόλουστη νύχτα του 
Αυγούστου που δεν έχει γραφτεί 
σε στίχο, φαντάσου, φαντάσου 
και τέλος, για φαντάσου μία ται-
νία χωρίς μουσική, χωρίς κείμε-
νο, χωρίς ηθοποιούς, χωρίς δη-
μιουργούς... Τι βλέπεις; Μαύρο; 
Μιζέρια; Σκοτάδι; Λίγο απ’ όλα 
κι όλα αυτά μαζί; Σωστά!
Κάπως έτσι θα έπρεπε να εί-
ναι τα πράγματα στην Ελλάδα, 
αφού σε αυτή την πολύ δύσκολη 
κατάσταση που βιώνει ο καλλι-
τεχνικός κόσμος, για την ελλη-
νική κυβέρνηση δεν υπάρχει σε 

κανένα από τα έως τώρα μέτρα 
οικονομικής στήριξης. Οι μό-
νοι καλλιτέχνες που πήραν το 
γνωστό 800άρι (το «υπέρογκο» 
αυτό ποσό για να ζήσει κανείς 
δύο ολόκληρους μήνες-εδώ γε-
λάμε!, αλλά αυτή είναι μία άλλη 
μεγάλη κουβέντα που δεν είναι 
της παρούσης), είναι αυτοί που 
εκτελούσαν και χρέη εκπαιδευ-
τικού σε ωδείο ή μουσική σχολή 
ή άλλα κέντρα τέχνης. Πως είναι 
όμως δυνατόν να αναγνωρίζεις 
μόνο την εκπαιδευτική ιδιότητα 
ενός μουσικού, ηθοποιού, ζω-
γράφου, χορευτή κ.λπ; Αυτό μας 
οδηγεί εύκολα στο συμπέρασμα 
ότι η ελληνική κυβέρνηση θε-
ωρεί πως οι περφόρμερς και οι 

δημιουργοί δεν είναι εργαζόμε-
νοι, αλλά χομπίστες.
Σαν να μην έφτανε όλη αυτή 
η αδιαφορία του κρατικού μη-
χανισμού για τον καλλιτεχνικό 
κόσμο, ήρθε σαν «ταφόπλακα» 
και η απαγόρευση των καλοκαι-
ρινών εκδηλώσεων (φεστιβάλ 
κ.λπ., εκτός των «ρασοφόρων 
φεστιβάλ» που επιτρέπονται κα-
νονικά). 
Εκτός από την εξαθλίωση όλων 
των καλλιτεχνών,  συμπαρασύ-
ρει σαν ντόμινο και όλους τους 
υπόλοιπους κλάδους που είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον 
καλλιτεχνικό χώρο: τους τεχνι-
κούς ήχου-φώτων, τις εταιρείες 
παραγωγής εκδηλώσεων, γραφί-

στες, εταιρείες παραγωγής οπτι-
κοακουστικών μέσων, studio 
πρόβας και ηχογράφησης και 
πολλούς άλλους. 
Πιστεύω πως έτσι όπως έχει 
δημιουργηθεί το κλίμα, το καλο-
καίρι που έρχεται θα είναι από τα 
πιο σκοτεινά και μίζερα. Εύχομαι 
πραγματικά από τα βάθη της ψυ-
χής μου να βγω ψεύτης.
Εν κατακλείδι, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι όποτε κάποια κοινω-
νική ομάδα, οργανισμός, ομάδα 
εργαζομένων ή οποιοσδήποτε 
χρειαζόταν την στήριξη των 
καλλιτεχνών, κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό, ήμασταν και θα είμα-
στε και αύριο και μεθαύριο εκεί 
δίπλα τους, πάντα αμισθί να φω-

νάξουμε μαζί τους να δυναμώσει 
η φωνή τους (πχ το «μαύρο στη 
ΕΡΤ», συναυλίες κατά της κρατι-
κής καταστολής και πολλά ακό-
μα άλλα).  
Αν αυτή η χώρα έχει να προσφέ-
ρει κάτι σε «φως», αυτό ήταν και 
είναι η δυνατότητα της να παρά-
γει μεγάλους δημιουργούς και 
τεράστιας αξίας καλλιτέχνες.  
Για να μην πεθαίνουμε λοιπόν, 
με τους ποιητές κάθε ηλιοβασί-
λεμα, τώρα είναι η ώρα που πρέ-
πει όλοι να σταθούν στο πλευ-
ρό μας, να μην φτάσουμε στον 
πάτο. 

O Δημήτρης James Μπασδάνης 
είναι μουσικός

Ένας ακόμα καλλιτέχνης. 
Επάγγελμα: «Ανύπαρκτος»
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https://scop.io/collections/vendors?q=Stephen+Giles
https://scop.io/
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Χρειάζονται στοχευμένα 
μέτρα, άμεσα

Στις πρωτόγνωρες μέρες που ζούμε, 
ο κλάδος του Πολιτισμού σε όλες τις 
εκφάνσεις του χτυπιέται ανελέητα από 
τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή 
εξάπλωσης του covid 19. 
Η απαγόρευση της συνάθροισης στα-
μάτησε την κάθε λογής καλλιτεχνική 
δραστηριότητα είτε αυτή ήταν μια συ-
ναυλία, μια θεατρική παράσταση, μια 
παράσταση χορού ή απλά ένα πανηγύ-
ρι και ένας γάμος. 
Όχι μόνο τα σταμάτησε, αλλά ουσια-
στικά απαγόρεψε κάθε καλλιτεχνική 
δραστηριότητα μέχρι το τέλος του κα-
λοκαιριού. 
Αυτό σημαίνει ότι, όχι μόνο οι άμεσα 
εμπλεκόμενοι (μουσικοί, ηθοποιοί, χο-
ρευτές) αλλά και όλοι όσοι σχετίζονται 
με αυτές τις δραστηριότητες μένουν 
χωρίς αντικείμενο, χωρίς εργασία για 6 
ολόκληρους μήνες. 
Μην ξεχνάμε ότι οι απαγορεύσεις ξε-
κίνησαν από την περίοδο του καρνα-
βαλιού, στο τέλος του Φλεβάρη. Έτσι 
μένουν ουσιαστικά άνεργοι, τεχνι-
κοί ήχου, εικόνας, φωτισμού, stage, 
riggers, όπως επίσης οι εταιρίες όπου 
όλοι αυτοί εργάζονται και στήνουν τον 
εξοπλισμό για όλες αυτές τις εκδηλώ-
σεις. 
Προφανώς το ίδιο συμβαίνει με χώ-
ρους εκδηλώσεων/συναυλιών, μουσι-
κές σκηνές αλλά και εταιρίες διοργά-
νωσης συναυλιών και συνεδρίων που 
περιμένουν την άρση των μέτρων για 
να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν πράγμα-
τα για μετά το καλοκαίρι. Ακόμα, το 
ίδιο συμβαίνει με φωτογράφους, κα-
μεραμέν, dj’s, ανιματέρ, διακοσμητές, 
ανθοπώλες, αίθουσες εκδηλώσεων 
και όλους όσους σχετίζονται με τον 
κλάδο των κοινωνικών εκδηλώσεων 
κυρίως γάμους και βαπτίσεις. Τέλος, 
έχει παγώσει και το κομμάτι των εκ-
θέσεων (ζωγραφικής, φωτογραφίας, 

γλυπτικής κλπ), οι βιβλιοπαρουσιά-
σεις αλλά και γενικότερα το κομμάτι 
του συνεδριακού τουρισμού πάνω στο 
οποίο η πόλη μας είχε διαρκή άνοδο τα 
τελευταία χρόνια.
Όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν πάρα 
πολλοί κλάδοι που σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με τα διάφορα κομμάτια του 
Πολιτισμού, των εκδηλώσεων και γε-
νικότερα της συνάθροισης κοινού που 
χωρίς τη στήριξη της πολιτείας είναι 
καταδικασμένοι σε αφανισμό. 
Είναι αδύνατον με μηδενικό εισόδημα 
να συντηρηθούν επιχειρήσεις αλλά 
και να συντηρήσουν το προσωπικό 
τους. Τα έξοδα λειτουργίας, οι ασφαλι-
στικές εισφορές και οι δανειακές υπο-
χρεώσεις είναι τα βασικά που πρέπει 
να καλύψει το κράτος έως ότου βρεθεί 
ένας οδικός χάρτης προς την πλήρη 
άρση των μέτρων. 
Η διατήρηση των θέσεων εργασίας 
επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομ-
μάτι. Χωρίς αντικείμενο δεν υπάρχει 
αναγκαιότητα διατήρησης του προσω-
πικού. Το ίδιο και για τους καλλιτέχνες 
που αποδεδειγμένα ζούνε από αυτό, 
για τους οποίους χρειάζονται με μέτρα 
οριζόντια τη στήριξη της πολιτείας και 

όχι απλά ψάχνοντας ποιος είχε συμβά-
σεις εργασίας σε συγκεκριμένα διαστή-
ματα για να πάρουν το επίδομα. Μη ξε-
χνάμε τι μας κρατούσε συντροφιά στα 
σπίτια μας όλο αυτό το διάστημα της 
καραντίνας.
Θα μου πείτε «πώς γίνεται το κράτος 
να συντηρήσει όλους αυτούς τους 
κλάδους και όλους αυτούς τους αν-
θρώπους;». Εδώ λοιπόν έρχονται οι 
ειδικοί να βρούνε το τρόπο μέσα από 
τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας. 
Μια στήριξη του πολιτισμού, των αν-
θρώπων του πολιτισμού αλλά και των 
καθημερινών ανθρώπων που συμμε-
τέχουν στην ανάδειξη των έργων τους. 
Μια απαίτηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να δεσμευτούν πόροι στοχευ-
μένα για αυτούς τους κλάδους, ενδε-
χομένως. Ας ελπίσουμε ότι οι φωνές 
όλων μας να εισακουσθούν και σύντο-
μα να παρθούν μέτρα αλλιώς η ζημιά 
θα είναι ανυπολόγιστη σε όλες τις εκ-
φάνσεις της πολιτιστικής δραστηριό-
τητας στη χώρα μας.

Ο Θωμάς Νάστος είναι μηχανολόγος 
μηχανικός, ιδιοκτήτης του Vision of 
Sound

[ Του ΘΏΜΆ ΝΆΣΤΟΥ* ] 

Ζήτημα 
επιβίωσης 
για τους 
καλλιτέχνες

[ Του ΘΟΔΏΡΗ ΧΆΛΙΆΣΟΥ* ] 

Δ
ιανύουμε μια πρωτόγνωρη 
και δύσκολη για όλους κατά-
σταση, με το υπέρτατο αγαθό, 
αυτό της υγείας, να βρίσκεται 

σε προτεραιότητα. Ωστόσο ως εκπρό-
σωπος της παραδοσιακής μουσικής, 
την οποία χρόνια υπηρετώ με αγάπη, 
δεν μπορώ να μην αναλογιστώ τις 
επιπτώσεις που υπάρχουν στον χώρο 
της ψυχαγωγίας, των πανηγυριών, των 
εκδηλώσεων και της μουσικής, και δη 
της παραδοσιακής.
Η μουσική απελευθερώνει από τα 
προβλήματα και επιδρά θετικά σε 
πολλούς τομείς. Όλοι μας γνωρίζουμε 
δε, με πόση λαχτάρα περιμένουμε τα 
καλοκαιρινά πανηγύρια, αφού αποτε-
λούν έναν τόπο αντάμωσης με τους 
αγαπημένους μας, συχνά ξενιτεμέ-
νους, χορού και διασκέδασης.
Από το βήμα που μου δίνεται, θα ήθελα 
κι εγώ να εκφράσω τα προβλήματα που 
προκύπτουν στον κλάδο μας από τον 
περιορισμό των εκδηλώσεων και των 
πανηγυριών. Το βασικότερο όλων συ-
νοψίζεται στο ότι χάνουμε τη δουλειά 
μας τους καλοκαιρινούς μήνες που 
ως γνωστόν είναι η περίοδος που οι 
περισσότερο από εμάς δουλεύουμε για 
να επιβιώσουμε τον υπόλοιπο χρόνο. 
Ήδη νιώθουμε μετέωροι, διότι, ενώ 
υπάρχει ενδιαφέρον από συμπολίτες 
μας για διοργάνωση εκδηλώσεων, δεν 
μπορούμε να δώσουμε καμία σαφή 
απάντηση. Κι αυτή η κατάσταση μεγε-
θύνει την αβεβαιότητά μας.
Καλό θα ήταν να επανεξεταστεί το 
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
από την κυβέρνηση και, αντί να απαγο-
ρευτούν εντελώς, να βρεθεί μια μέση 
λύση χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
δημόσια υγεία. Γιατί για τους καλλιτέ-
χνες τίθεται ζήτημα επιβίωσης.

*Ο Θοδωρής Χαλιάσος είναι κλαρινίστας
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τον Απρίλιο του 1988, οι Queensryche ήταν 
μια κατασταλαγμένη metal μπάντα, με πο-
λιτικοποιημένο στίχο και έφεση στη δημι-
ουργία εξεζητημένων concept άλμπουμ. 

Το 1988 ήταν επίσης η χρονιά που θα κάνανε το με-
γάλο βήμα προς την αναγνωρισιμότητα. 
Με έντονες τις επιρροές από τις θεματικές των 
Pink Floyd, οι Queensryche έβγαλαν το τρίτο τους 
άλμπουμ, το Operation:Mindcrime.
Κεντρικό ρόλο είχε ο Νίκι, ένας εξαρτημένος που ριζο-
σπαστικοποιείται, απογοητευμένος από την οικονομική 
και κοινωνική ανισότητα, την υποκρισία και τη διαφθορά.
Το είδος του «κουλουρομέταλ» δεν ήταν ποτέ ιδιαί-
τερα αρεστό και γι αυτό, λίγες μπάντες το καλλιέρ-
γησαν. Ωστόσο, οι «φυσικοί ηγέτες» του γκρουπ, ο 

Κρις ντε Γκάρμο και ο Τζοφ Τέιτ είχαν τον τρόπο να 
φτιάξουν το σύνολο που θα έπειθε το σκληραγωγη-
μένο μουσικά ποίμνιο.
Το Operation:Mindcrime όμως είχε και την απα-
ραίτητη συνθετική ικανότητα, που έκανε πιο «φι-
λική» τη μπάντα και της εξασφάλισε και το άλμα 
προς την επιτυχία. Κομμάτια όπως το Revolution 
Calling, το Spreading the Disease και το I don’t 
Βelieve in Love είναι κλασικά του είδους.
Η μεγάλη στιγμή των Queensryche όμως, ίσως δι-
αχρονικά, είναι το τελευταίο κομμάτι του δίσκου. 
Το Eyes of a Stranger, το οποίο κλείνει την ιστορία 
του Operation:Mindcrime, είναι από τα πιο γνωστά 
και διαδεδομένα του συγκροτήματος.
Οι Queensryche επιχείρησαν ξανά με concept άλ-
μπουμ, δύο χρόνια αργότερα, οπότε και έφτασαν 
στο απόγειο της καριέρας τους, με το Empire.  

ΟΙ QUEENSRYCHE ΚΑΙ ΤΟ OPERATION:MINDCRIME

Το μυαλό είναι ο στόχος
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Catwoman ετών 80
Η φετινή χρονιά είναι σπουδαία χρο-

νιά για το Batverse, το Batman's 
Universe: μπορεί ο Μάρτιος να 
ήταν ο μήνας στον οποίο ογδοντά-

ρισε ο Ντικ Γκρέισον -ο γνωστός σε όλους 
Ρόμπιν- αλλά ο Απρίλιος είναι ο μήνας της 
γυναίκας που υπήρξε η πιο σημαντική φι-
γούρα στην πλειάδα των Κακών: φέτος, η 
Κατγούμαν έγινε 80 χρόνων. Τελικά, απο-
δεικνύεται κάτι παραπάνω από εφτάψυχη 
και, όπως σημειώνει ο δημιουργός κόμικς 
W.S. Sondheimer, έχει ζήσει πάνω από εν-
νιά ζωές.
Το βαφτιστικό όνομα της Κατγούμαν ήταν 
Σελίνα Καλαμπρίσι. Άλλα ονόματα που 
πήρε στο διάστημα όλων των «ζωών» της 
ήταν Σελίνα Κάιλ (το τρέχον επίσημο όνομά 
της), Cat και Irena Dubrovna. Πρωτοεμ-
φανίστηκε στο «Batman #1», το 1940. Από 
την αρχή, η Κατγούμαν και ο Μπάτμαν εί-
χαν ανταγωνιστική σχέση: η Cat, μαιτρ των 
μεταμφιέσεων και εξπέρ κλέφτης, έκλεβε. 
Ο Μπάτμαν την έπιασε να κλέβει και απεί-
λησε να της τις βρέξει. Ο Ρόμπιν, όμως, την 
άφησε να δραπετεύσει. Στο τεύχος «Batman 
#62» (1950) της έδωσαν μια παράξενη προ-
ϊστορία: ισχυρίστηκε ότι ήταν αεροσυνοδός 
που επέζησε πτώσης αεροσκάφους και είχε 
αμνησία.
Στη δεύτερη «ζωή» της, τη δεκαετία του 
1950, η Σελίνα άρχισε να αναμορφώνεται, να 
εγκαταλείπει το παρελθόν του μικροαπατε-
ώνα και πλέον, τη δεκαετία του 1970 (ήταν η 
Χρυσή Εποχή του χαρακτήρα) έχει μια σχέση 
αγάπης με τον Μπρους Γουέιν -τον Μπά-
τμαν, δηλαδή- εκείνης της περιόδου. Μαζί 
αντιμετώπιζαν τον κόσμο του εγκλήματος, 
ακόμη και μια κόρη έφεραν στον κόσμο (την 
Helena).
Τη δεκαετία του 1980, κατά τη διάρκεια του 
επεισοδίου «Crisis on Infinite Earths», ξανά-
γραψαν το παρελθόν της: η Σελίνα ήταν μια 
γυναίκα ελευθερίων ηθών, την οποία κακο-
μεταχειριζόταν ο προαγωγός της. Έμαθε να 
ρίχνει ξύλο για να μπορέσει να δραπετεύσει, 
και χρησιμοποίησε τις νεοαποκτηθείσες δε-
ξιότητές της για να υπερασπίζεται γυναίκες 
που ήταν στην ίδια μοίρα. Έγινε κλέφτης για 
να μπορέσει να επιβιώσει και για να δίνει σε 
αυτές τις γυναίκες τα αναγκαία. Σε κάποιες 
από αυτές τις μικροκλοπές συνάντησε τον 
Μπάτμαν κι αυτές οι συναντήσεις τους της 
έβαλαν την ιδέα να δημιουργήσει την περ-
σόνα Κατγούμαν.
Το 1993 ξεκίνησε η δική της σειρά: παρα-
κολουθούμε πλέον τις περιπέτειές της ως 
διεθνής κλέφτης κοσμημάτων, ο οποίος εμ-
φανίζεται στην Gotham City όταν συμβαίνει 
κάτι σημαντικό.
Στη σειρά ιστοριών «Hush» (2002-2003), η 

Σελίνα και ο Μπρους έκαναν μια προσπά-
θεια να πετύχει η σχέση τους, αλλά ο κώδι-
κας του Μπάτμαν ήταν πολύ αυστηρός και η 
Κατγούμαν εγκατέλειψε τη σχέση.
Το 2005, στη διάρκεια της «Infinite Crisis», 
η Σελίνα βγάζει για ένα μικρό διάστημα τον 
μανδύα της Κατγούμαν και ενσαρκώνει 
τον ρόλο της Χόλι Ρόμπινσον, μιας από τις 
γυναίκες που προστάτευε όταν η ίδια ήταν 
γυναίκα του δρόμου. Προκύπτει ότι αυτό το 
έκανε επειδή ήταν έγκυος.
Στην έβδομη «ζωή» της, η Σελίνα επιστρέ-
φει στην Gotham City, επανασχετίζεται με 
τον Μπάτμαν και συμφωνεί να είναι ένας 
από τους Outsiders. Έως ότου εμφανίζεται ο 
Hush και της κλέβει την καρδιά. Ο Μπάτμαν 
την παίρνει πίσω και τη βάζει στη θέση της 
και όλα είναι υπέροχα, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ότι η Σελίνα ακολουθεί τα ίχνη του 
Hush στη ζούγκλα του Βιετνάμ όπου τον 
εντοπίζει και τον υποβάλλει σε βασανιστή-
ρια, αλλά δεν τον σκοτώνει επειδή ο Μπά-
τμαν δεν θέλει να είναι συμμέτοχος σε φόνο.
Στην όγδοη, ο Μπάτμαν πεθαίνει (αλλά, βε-
βαίως, καλυτερεύει στη συνέχεια) λίγο μετά 
την επιστροφή της Σελίνα. Η ίδια συγκροτεί 
ομάδα μαζί με τις Ivy και Harley, την οποία 
βαφτίζουν «Gotham City Sirens». Οι οποίες 
Σειρήνες έκλεβαν διάφορα αλλά και σταμα-
τούσαν άλλους από το να κλέβουν.
Το 2011, δίνουν στη Σελίνα, μια ακόμη φορά, 
καινούργια προϊστορία: ως ορφανό, την έβα-
λαν σε ένα σπίτι όπου οι υπεύθυνοι έβαζαν 
τα ορφανά να κλέβουν. Αφότου λειτούργησε 
για ένα διάστημα ως Κατγούμαν, ανακάλυψε 
ότι στην πραγματικότητα ήταν η κληρονόμος 
της μαφιόζικης οικογένειας των Calabrese. 
Αναλαμβάνει την ηγεσία της οικογένειας 
και, σ' αυτό το διάστημα, τον ρόλο της Κα-
τγούμαν υπεξαιρεί η Eiko Hashigawa, κλη-
ρονόμος της οικογένειας Hashigawa στους 
γιακούζα της Gotham City.
Μετά το «Rebirth» του 2016, η Σελίνα πα-
ραιτείται από τη θέση της στην οικογένεια 
Calabrese, ενδύεται εκ νέου τον ρόλο της 
Κατγούμαν, αλλά τη συλλαμβάνουν και τη 
στέλνουν στην Arkham με την κατηγορία 
ότι διέπραξε μαζικούς φόνους. Ο Μπρους/
Μπάτμαν ενορχηστρώνει την απόδρασή της 
ώστε να συμμετάσχει σε μια αποστολή και, 
στη συνέχεια, τη ζητά σε γάμο. Η Σελίνα λέει 
«ναι» και συμφωνεί να αντιμετωπίσει την 
Talia al-Ghul, διεκδικώντας το προνόμιο να 
παντρευτεί εκείνη τον Μπάτμαν. Φορώντας 
το γαμήλιο φόρεμά της, στέκεται μπροστά 
στον καθρέφτη και το είδωλο είναι η Κατ-
γούμαν, στη γνωστή δερμάτινη στολή της.
Ογδόντα χρόνια στη ζωή της Cat ή, μάλλον 
στις δέκα «ζωές» της Cat.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βαφτιστικό όνομα της Κατγού-
μαν ήταν Σελίνα Καλαμπρίσι. Άλλα 
ονόματα που πήρε στο διάστημα 
όλων των «ζωών» της ήταν Σελί-
να Κάιλ (το τρέχον επίσημο όνομά 
της), Cat και Irena Dubrovna
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Αποχαιρετώντας τη χειραψία 
την εποχή του κορονοϊού
Ξεκίνησε πριν από αιώνες ως σύμβολο ειρήνης, 

ως κίνηση που αποδεικνύει ότι δεν κρατάς όπλο 
και με την πάροδο του χρόνου κυριάρχησε σε 
σχεδόν κάθε κοινωνική, θρησκευτική, επαγγελ-

ματική, επιχειρηματική και αθλητική συνάντηση.
Όμως ο νέος κορονοϊός μας αναγκάζει να ξανασκεφτού-
με την χειραψία. Όσο φιλική και αν είναι από πλευράς 
προθέσεων, αποτελεί κίνηση ανταλλαγής μολυσματικών 
μικροοργανισμών.
«Τα χέρια είναι σαν πολυσύχναστη διασταύρωση, που 
συνδέει την δική μας μικροβιακή χλωρίδα με την μι-
κροβιακή χλωρίδα άλλων ανθρώπων, τόπων και αντι-
κειμένων», έγραψε ομάδα επιστημόνων στην Journal 
of Dermatological Science. Τα χέρια, έγραφαν, είναι «ο 
κρίσιμος πομπός» για την μετάδοση μικροοργανισμών, 
περιλαμβανομένων των ιών.
Αλλά, αν δεν είναι πλέον αυτομάτως και αυτονοήτως 
αποδεκτή, τι είναι αυτό που θα αντικαταστήσει την χει-
ραψία ως σύμβολο της μετά τον κορονοϊό κοινωνικής 
συμπεριφοράς; Ο χαιρετισμός γροθιά με γροθιά ή ώμο με 
ώμο; Μήπως η παραδοσιακή ιαπωνική υπόκλιση ή το 
άγγιγμα του ...καπέλου; Ή μήπως ο χαιρετισμός Vulkan 
του Spock από το Star Trek;
Είμαστε κοινωνικά όντα. Όταν συναντάμε ο ένας τον 
άλλο, σφίγγουμε τα χέρια. Παίρνουμε το μεγαλύτερό μας 
όργανο, το δέρμα, και το φέρνουμε σε επαφή με το δέρμα 
του άλλου - γυμνό. Την ώρα της κρίσης του κορονοϊού 
αντιλαμβανόμαστε πλέον πόση οικειότητα υπάρχει στην 
κίνηση αυτή.
Το ανθρώπινο χέρι είναι γόνιμο. Στις παλάμες μας φιλο-
ξενούμε εκατοντάδες είδη βακτηρίων και ιών.
«Για σκεφτείτε το», λέει ο Charles Gerba, μικροβιολόγος 
και ερευνητής δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της 
Αριζόνα, ο αποκαλούμενος επίσης δρ. Germ (βακτήριο). 

«Κάθε φορά που αγγίζετε μία επιφάνεια μπορεί να μα-
ζεύετε και το 50% των μικροοργανισμών που υπάρχουν 
στην επιφάνεια αυτή».
Τα χέρια μας μπορεί να μεταφέρουν Salmonella, E. coli, 
κορονοϊούς, αδενοϊούς, εντεροϊούς... Και με δεδομένη 
την συχνότητα με την οποία οι επιστήμονες βρίσκουν 
ίχνη κοπράνων στα δάκτυλα και τις παλάμες μας, οι συ-
νήθειες υγιεινής που έχουμε είναι πολύ λιγότερο επιμε-
λείς από όσο πιστεύουμε.
 
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΌΣ ΑΝΑΒΡΑΣΜΌΣ

Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να το δούμε δια γυ-
μνού οφθαλμού.
Στηριζόμαστε λοιπόν στους επιστήμονες και τα μικρο-
σκόπιά τους για να κάνουν ορατές τις κινήσεις του βα-
κτηριακού αναβρασμού που μας δείχνουν σε τεχνικολόρ 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο απλό άγγιγμα των 
δακτύλων μας, σε κάτι τόσο απλό όσο η χειραψία.
Οι επιστήμονες μπορούν επίσης να μας δείξουν ιούς. Αυ-
τοί μπορεί να μελετηθούν σε ζωικά κύτταρα, σε ένα μω-
σαϊκό απειροελάχιστων ημικυκλίων που οι επιστήμονες 
συχνά βάφουν μωβ ή κόκκινα.
Τα κύτταρα είναι υπέροχα, λέει ο Gerba, κι έπειτα, όταν 
πεθάνουν, γίνονται άχρωμα.
Μελετά τις κινήσεις των ιών. Μπορεί να βάλει έναν ιό 
στο πόμολο γραφείου ή σε δωμάτιο ξενοδοχείου ή στο 
σπίτι κάποιου.
Λέει ότι παίρνει μόλις τέσσερις ώρες σε έναν ιό που βρί-
σκεται επάνω σε ένα πόμολο γραφείου για να φθάσει 
στα χέρια και στο ήμισυ των επιφανειών ενός κτιρίου 
γραφείων ή το 90% των επιφανειών ενός σπιτιού. Ενας 
ιός σε χώρο ξενοδοχείου συχνά κινείται από δωμάτιο σε 
δωμάτιο και μερικές φορές στις κοντινές αίθουσες συ-

νεδρίων.
Ο Gerba λέει ότι ο ίδιος σταμάτησε να σφίγγει χέρια κατά 
την διάρκεια της πρώτης φάσης της επιδημίας SARS το 
2003. «Πάντα λέω ότι έχω ένα κρύωμα. Ετσι δεν είμαι 
υποχρεωμένος να ανταλλάσσω χειραψίες».
Ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ δρ Αντονι Φάουτσι 
έχει την ίδια γνώμη από τότε που ενέσκηψε η πανδημία. 
«Δεν κάνουμε χειραψία με κανέναν. Είναι ξεκάθαρο».
 
ΜΑΚΡΈΣ, ΣΤΡΙΦΤΈΣ,  
ΣΦΙΧΤΈΣ, ΧΛΙΑΡΈΣ...

Οι χειραψίες υπήρξαν ένας τρόπος για τους ανθρώπους 
να χαιρετούν ο ένας τον άλλον και μέρος ενός τελετουρ-
γικού αναζήτησης κοινού τόπου.
«Η χειραψία είναι το στιγμιότυπο που φωτογραφίζεται 
την ώρα μίας συμφωνίας», λέει η Dorothy Noyes, καθη-
γήτρια Λαογραφίας στο Ohio State University.
Η μακρά, σκληρή, στριφτή χειραψία του προέδρου των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν το 2018 ήταν μία κλασική επίδειξη δύο 
αρσενικών που επιδιώκουν κυριαρχία. Ορισμένες χειρα-
ψίες, όπως η σφικτή, παλινδρομική χειραψία ανάμεσα 
στον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον ιάπωνα πρω-
θυπουργό Σίνζο Αμπε είναι το επιστέγασμα μακρών δια-
πραγματεύσεων. Οι αμήχανες χλιαρές χειραψίες είναι μια 
συνήθεια δύσκολο να κοπεί, όσο και να το θέλουμε.
Λίγες στιγμές αφού ανακοίνωσε την απαγόρευση της χει-
ραψίας για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19, ο 
ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έσφιξε με μεγά-
λο ενθουσιασμό το χέρι του Γιααπ βαν Ντίσελ, του επι-
κεφαλής του Ολλανδικού Κέντρου Ελέγχου Λοιμωδών 
Νόσων. «Συγγνώμη, συγγνώμη! Όχι, δεν επιτρέπεται...».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters
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Όλες οι εξελίξεις
για την πανδημία
στο TYPOS-i.GR
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