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Κάποιες σκέψεις για 
το παλαιό Πανεπιστήμιο
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώρ-
γος Σμύρης, με κείμενό του στον «Τύπο Ιωαννίνων», προχωρά σε μια 
διαφορετική «ανάγνωση» ενός σημαντικού κτιρίου και επιχειρεί να δώσει 
το έναυσμα για μια συζήτηση σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, σε πρώτη φάση
https://typos-i.gr/article/kapoies-skepseis-gia-palaio-panepisthmio

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
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Τι ισχύει και πού, για 
τα μέτρα υγιεινής
Η ΚΎΒΕΡΝΗΣΗ ανακοίνωσε τα ισχύοντα για τα 
μέτρα υγιεινής ανά κλάδο, κατάστημα, δραστηριό-
τητα κ.λπ.
https://typos-i.gr/article/epishmes-anakoinwseis-
ti-isxyei-kai-poy-gia-ta-metra-ygieinhs

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Γιατί είπε «όχι» 
η Ηγουμενίτσα
ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ και επίσημο «όχι» είπε ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας στη συνεργασία του με την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
οδοφωτισμού μέσω του μηχανισμού ELENA της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
https://typos-i.gr/article/giati-eipe-oxi-h-
hgoymenitsa

«Οπλοβαστός» 
σε χωριό τ
ης Θεσπρωτίας
ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ συνέλαβε η Ασφάλεια και η Δίωξη 
Ναρκωτικών Θεσπρωτίας σε χωριό του νομού. Στο 
σπίτι του βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, ένα μάουζερ 
και άλλος οπλισμός
https://typos-i.gr/article/oplobastos-se-xwrio-ths-
8esprwtias
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Αυτοί που παραμένουν 
στην πρώτη γραμμή…
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Για λίγη ώρα, τα πράγμα-
τα κυλούν ήσυχα στο κτί-
ριο του ΕΚΑΒ, στο πα-
λαιό «Χατζηκώστα» Στις 

11:30, έρχεται ενημέρωση για 
ύποπτο κρούσμα κορονοϊού, το 
οποίο πρέπει να μεταφερθεί στο 
νοσοκομείο. Το πλήρωμα του 
ασθενοφόρου αρχίζει να ετοιμά-
ζεται. Οι δύο διασώστες βάζουν 
τη στολή τους, τα γάντια τους, 
όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
με τους συναδέλφους τους να 
τους βοηθάνε και να επαναλαμ-
βάνουν οδηγίες.
Ο κορονοϊός συνεχίζει να προσ-
δίδει… έντονο ρυθμό στην καθη-
μερινότητα του προσωπικού του 
ΕΚΑΒ, και στα Γιάννενα. Κρού-
σματα μπορεί να μην υπάρχουν 
πια στην περιοχή, αλλά κάθε πε-
ριστατικό με συμπτώματα πυρε-
τού, δύσπνοιας ή έντονου βήχα, 
αντιμετωπίζεται ως ύποπτο –
υπό την έννοια ότι οι διασώστες 
παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα προφύλαξης.
Για το ΕΚΑΒ της 7ης Περιφέρει-
ας, στην αρμοδιότητα του οποί-
ου υπάγεται η Ήπειρος, η Λευκά-
δα και η Κέρκυρα, η κατάσταση 
ετοιμότητας για τον Covid-19 
παραμένει ενεργή. Από τις 16 
Φεβρουαρίου, όταν και προέκυ-
ψε το πρώτο ύποπτο κρούσμα 
από την Κέρκυρα, και μέχρι σή-
μερα το ΕΚΑΒ έχει διαχειριστεί 
πάνω από 300 τέτοια περιστατι-
κά. Ελάχιστα από αυτά, όπως εί-
ναι γνωστό, ήταν, τελικά, θετικά.
Για τους ΕΚΑΒίτες, λοιπόν, τα 
πράγματα δεν έχουν αλλάξει 
καθόλου. Το αντίθετο. Έχουν 
γίνει ίσως πιο πιεστικά. Με την 
επιστροφή στην «κανονικότη-
τα» και τη λήξη της καραντίνας, 
στο ΕΚΑΒ άρχισαν να χτυπάει το 
«166» και πάλι για κάθε είδους 
περιστατικό –οι κλήσεις προς 
το ΕΚΑΒ, σε πανελλήνιο, επίπε-
δο για τα υπόλοιπα, πέραν των 
σχετικών με κορονοϊό, περιστα-
τικά είχαν μειωθεί πολύ. Κυρίως 

λόγω του φόβου των πολιτών 
να επισκεφθούν τα νοσοκομεία. 
Ωστόσο, όπως έχει ειπωθεί και 
από την κεντρική διοίκηση του 
ΕΚΑΒ, αποδείχτηκε και στην 
πράξη μια υπερκατάχρηση των 
υπηρεσιών του ΕΚΑΒ από τους 
πολίτες για απλά περιστατικά.
Μετά το Πάσχα, όπως μας λέει 
και ο διευθυντής της 7ης Πε-
ριφέρειας του ΕΚΑΒ Μιχάλης 
Τσοβίλης, οι πολίτες ξεκίνησαν 
να καλούν ξανά δειλά δειλά το 
ΕΚΑΒ για κάθε είδους περιστα-
τικό, ανεξαρτήτως της σοβαρό-
τητας και του επείγοντος χαρα-
κτήρα τους.  «Το ΕΚΑΒ είναι σε 
ετοιμότητα πάντα. Πόσο μάλλον 
τώρα που αρχίζει ο κόσμος και 
βγαίνει έξω, με τα επείγοντα πε-
ριστατικά να αυξάνονται» τονίζει 
ο κ. Τσοβίλης.
Κατά την περίοδο της καραντί-
νας, δεν ήταν λίγοι οι πολίτες 
που αντί να απευθύνονται στον 
ΕΟΔΥ, έπαιρναν τον ΕΚΑΒ. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, όπως επι-

σημαίνει ο διευθυντής της 7ης 
Περιφέρειας, τους δίναμε οδη-
γία να πάρουν πρώτα τον ΕΟΔΥ. 
«Στη συνέχεια, διασταυρώναμε 
κι εμείς τις πληροφορίες γύρω 
από το περιστατικό, για να απο-
φασιστεί αν θα γίνει μεταφορά 
στο νοσοκομείο» υπογραμμίζει.
Το ΕΚΑΒ ήταν από τους φορείς 
που είχε προετοιμαστεί για τα 
του κορονοϊού από τον Ιανου-
άριο. Και η προετοιμασία αφο-
ρούσε από την εκπαίδευση του 
προσωπικού σε συνεργασία με 
τα νοσοκομεία –στην περιοχή 
μας με το νοσοκομείο αναφοράς, 
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων- μέχρι την προμή-
θεια όλου του απαραίτητου εξο-
πλισμού και μέσων ατομικής 
προστασίας.
«Όπως και σε όλον τον πληθυ-
σμό, έτσι και στους διασώστες 
του ΕΚΑΒ άλλαξε η καθημερι-
νότητα. Ερχόμαστε κι εμείς με 
άγχος στη δουλειά, σκεφτόμαστε 
τα περιστατικά και τον κίνδυνο 

να μεταφέρουμε στις οικογένειές 
μας τον ιό. Ως επαγγελματίες λει-
τουργούμε πολύ καλά, έχουμε τα 
πρωτόκολλα πώς θα διαχειρι-
στούμε έναν ασθενή και έχου-
με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
Πιστεύω ότι πήγαμε καλά μέχρι 
τώρα» τονίζει στον «Τύπο Ιωαν-
νίνων» ο πρόεδρος του Σωματεί-
ου Εργαζόμενων ΕΚΑΒ 7ης Πε-
ριφέρειας Θανάσης Παπαθωμάς.
Ο κ. Παπαθωμάς αναδεικνύει και 
μια ιδιαίτερη διάσταση στην όλη 
υπόθεση με τον Covid-19: «Αυτό 
που φοβόμαστε, είναι να μη μας 
‘ξεφύγει’ κάποιο περιστατικό. 
Έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με 
περιστατικά που δεν μας έχουν 
ενημερώσει αν υπάρχει πυρετός, 
βήχας ή δύσπνοια, δεν έχουν δο-
θεί δηλαδή οι σωστές πληροφο-
ρίες στους τηλεφωνητές».
Με ή χωρίς επιπρόσθετο άγχος, η 
δουλειά συνεχίζεται, γιατί, όπως 
λένε, όλοι τους οι ΕΚΑΒίτες: «Εί-
μαστε επαγγελματίες υγείας».

Αυτό που φοβόμα-
στε, είναι να μη μας 
‘ξεφύγει’ κάποιο 
περιστατικό. Έχουμε 
βρεθεί αντιμέτωποι 
με περιστατικά που 
δεν μας έχουν ενη-
μερώσει αν υπάρχει 
πυρετός, βήχας ή 
δύσπνοια, δεν έχουν 
δοθεί δηλαδή οι σω-
στές πληροφορίες 
στους τηλεφωνητές.
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Ο Μάρκος 
ντα Κόστα 
Λύει 
Σιωπή

Ο Μάρκος ντα Κόστα είναι ο 
συγγραφέας του βιβλίου «Λύω, 
σιωπή!». Είναι (και) από τα Γιάν-
νενα, αλλά είναι και από πολλές 
μεριές του κόσμου ταυτόχρονα 
και σήμερα, μιλάει στο «Εξώ-
φυλλο» για το πρώτο, ολοδικό 
του βιβλίο.

[ Συνέντευξη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ]
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Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα 
που εκδίδεις, σωστά; Υπάρχει κάτι 
πιο πριν;

Σωστά. Δηλαδή εν μέρει σωστά. Παρ’ όλο 
που το «Λύω, σιωπή!» είναι το πρώτο επί-
σημο λογοτεχνικό μου πόνημα, δεν είναι 
και το μοναδικό. Από μικρός που διάβαζα 
βιβλία, ένιωθα τη γοητεία της λογοτεχνί-
ας και ήξερα πως μεγαλώνοντας ήθελα 
κείμενά μου να την ασκούν εξίσου σε άλ-
λους. Έτσι, το 2012 κρυφά απ’ όλους πήρα 
μέρος στον πρώτο μου διαγωνισμό και 
κατέκτησα την 3η θέση στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος του 
Κληροδοτήματος της Αικατερίνης Λα-
σκαρίδη. Το 2016, ωστόσο, ήταν η πρώτη 
φορά που είδα το όνομά μου σε βιβλίο με 
το διήγημα «Ληθοβολημένα Κουφάρια» 
βραβευμένο στο διαγωνισμό των Εκδό-
σεων iWrite. Την επόμενη χρονιά συμ-
μετείχα στο ΦantastiCon του Hellenic 
American College (HAEC) και απέσπασα 
την 3η θέση στην κατηγορία του Horror 
με το διήγημα «Η Αλίκη Και Οι Μαργα-
ρίτες Στο Ταβάνι» ενώ την ίδια χρονιά 
ακολούθησαν η βράβευση και έκδοση του 
«Λεωφορείον ο Πνιγμός» στον Λογοτεχνι-
κό Διαγωνισμό των Εκδόσεων Γράφημα 
και η βράβευση από το Bonsai Stories για 
«Το Δώδεκα» [2018] . Η σημασία αυτών 
των συμμετοχών και διακρίσεων υπήρξε 
καθοριστική. 
Η αναγνώριση των διηγημάτων μου από 
διακεκριμένους κριτικούς με όπλισε με το 
θάρρος που χρειαζόμουν για να υποβάλ-
λω το έργο μου προς αξιολόγηση. Και… 9 
μήνες μετά έπιασα το παιδικό μου όνειρο 
για πρώτη φορά στα χέρια μου. 
Το ολόδικό μου βιβλίο. Το «Λύω, σιωπή!».

Ο τίτλος επιδέχεται αρκετών «ερμη-
νειών». Επίσης, αυτή είναι η σωστή… 
παρατακτική γραφή ή μπορούν να 
υπάρχουν και άλλα σημεία στίξης 
ανάμεσα, όπως πχ θαυμαστικά ή 
τελείες;

Όταν μπήκα στη διαδικασία της τιτλο-
φορίας, σκέφτηκα πως χρειαζόμουν ένα 
λογοπαίγνιο που θα επιδεχόταν πολλών 
μεταφράσεων. Ήθελα κάτι οικείο σε εμέ-
να και πολύ ανοίκειο στο αναγνωστικό 
κοινό, κάτι μοναδικό που να κεντρίζει το 
ενδιαφέρον και να θέτει τον τόνο ολόκλη-
ρου του έργου. Έτσι, ο τίτλος εμπνεύστη-
κε αρχικά από μια ρήση που χρησιμοποιώ 
στην καθημερινότητά μου. Είναι η φράση 
που απευθύνω στον σκύλο μου τον Λύω 
όταν εκείνος γαυγίζει ανεξέλεγκτα και 
εγώ τον μαλώνω για να ηρεμήσει. Σε ένα 
δεύτερο επίπεδο ωστόσο, που ουσιαστικά 
αποκαλύπτει περισσότερα για το ύφος, 
σκέφτηκα πως παραλείποντας τα σημεία 
στίξης προκύπτει το «λύω σιωπή», αφού 
πρόκειται για την πρώτη επίσημη συγ-
γραφική μου «εξομολόγηση».
Ταυτόχρονα, σχεδόν συνειρμικά ακούγο-

ντας κανείς το αρχαιοελληνικό ρήμα που 
φάγαμε στη μάπα στα μαθητικά μας χρό-
νια, η γλώσσα τρέχει στο β’ και γ’ πρόσω-
πο (λύεις, λύει) έπειτα ακολουθεί η λέξη 
«σιωπή» και στο τέλος ένα εννοούμενο 
ερωτηματικό που βάζει σε σκέψεις τον 
καθέναν από εμάς, σχετικά με το πόσο 
συχνά λύνουμε τις σιωπές μας και μιλά-
με για τα όσα μας βαραίνουν. Προσωπικά, 
βρίσκω μια μορφή ίασης στο να μοιράζο-
μαι και να φιλτράρω τις σκέψεις μου με 
άλλους. Βέβαια, κάθε άνθρωπος που μοι-
ράζεται το έργο του, έχει όνειρο ο κόσμος 
να το κάνει δικό του και να βάλει τα δικά 
του σημεία στίξης και τις δικές του ερμη-
νείες.

Με τι ασχολείται το «Λύω, Σιωπή»; 
Είναι ένα βιβλίο 222 σελίδων και βά-
ρους 0.3100 kg που ξεπερνά κατά πολύ 
σε έκταση και βαρύτητα το πεπερασμένο 
των αριθμών αυτών. Μέσα στα 8 του διη-
γήματα, βρίσκει τους πρωταγωνιστές του 
in medias res πάνω στην κόψη των πιο 
καθοριστικών στιγμών της ζωής τους. 
Κάτω από το βάρος αυτών των συνθη-
κών δοκιμάζεται αντοχή και η ακεραιότη-
τα των χαρακτήρων τους, κάνοντας ψυ-
χογραφικές βουτιές στα θολά νερά που οι 
προβληματισμοί αυτοί δημιουργούν. 
Το «Λύω, σιωπή!» έχει αμιγώς κοινωνική 
θεματολογία απ’ την οποία και αφορμά-
ται, θίγοντας μια πληθώρα ευαίσθητων 
κοινωνικών ζητημάτων και τον τρόπο 
διαχείρισής τους από τους ήρωες των δι-
ηγημάτων του. Καταπιάνεται με τερματι-
κές νόσους, με περιπτώσεις σεξουαλικής 
κακοποίησης, με εθισμούς, με τυπολατρι-
κές πρακτικές και εθνικιστικές τάσεις, με 
ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας αλλά 
και ρατσιστικών φαινομένων απέναντι σε 
κάθε μορφή διαφορετικότητας, είτε αυτή 
συσχετίζεται με το σεξουαλικό προσανα-
τολισμό των ηρώων ή τον τόπο καταγω-
γής τους. Εν γένει με φαινόμενα κοινω-
νικής παθογένειας που από μεμονωμένες 
περιπτώσεις ανάγονται σε καθολικά βι-
ώματα που όλοι έχουμε υποστεί, είτε ως 
θύτες, είτε ως θύματα. Κοντολογίς, το 
«Λύω, σιωπή!» έχει εμπνευστεί και ασχο-
λείται με την ίδια τη ζωή. 
Προσπάθησα με το έργο αυτό να εξιλε-
ώσω τον εαυτό μου για τις στιγμές που 
σιώπησα όταν θα έπρεπε να έχω φωνά-
ξει. Προσπάθησα να δημιουργήσω ήρωες 
της διπλανής πόρτας, με τους οποίους να 
μπορούν να ταυτιστούν οι αναγνώστες και 
να βρουν τις δικές τους φωνές για τις χρό-
νιες σιωπές τους.

Τα διηγήματά του, έχουν βάση στην 
πραγματικότητα;
Η ζωή μιμείται την τέχνη και τ’ αντίστρο-
φο. Ή τουλάχιστον έτσι λένε… Και το ίδιο 
ισχύει και για το «Λύω, σιωπή!». Κάθε 
ιστορία έχει είτε σημείο εκκίνησης, είτε 

πολλαπλά σημεία επαφής με πραγματι-
κά γεγονότα και καταστάσεις. Απ’ αυτά 
άλλα προέρχονται κατευθείαν από άμεση 
εμπειρία και προβληματισμούς επ’ αυτής, 
και άλλα από έμμεσα βιώματα καταστά-
σεων που μου έχουν εξιστορηθεί, αποτίο-
ντας έτσι τον ελάχιστο φόρο τιμής στους 
ανθρώπους που δεν τα παράτησαν και 
μου δίδαξαν πώς να προχωρώ ακόμα κι 
όταν αυτό φαντάζει αδύνατον. Φυσικά, 
κάθε διήγημα είναι ταυτόχρονα διανθι-
σμένο από πολλαπλά μυθιστορηματικά 
στοιχεία που εξυπηρετούν στην εξέλιξη 
της πλοκής και στην κατακλείδα, κρα-
τώντας πάντα ως πυρήνα ωστόσο την 
πραγματικότητα, την αλήθεια. Αυτός 
είναι και ο λόγος για τον οποίο κάθε μή-
νυμα που λαμβάνω μετά την κυκλοφορία 
από αναγνώστες, ακολουθείται από μια 
προσωπική μαρτυρία. Γιατί κάπου μέσα 
στις λέξεις, ίσως ανακαλύπτουν και πτυ-
χές των δικών τους εαυτών. Τα διηγήματα 
αυτά είναι ενδεχομένως τα άγνωστα side 
stories που παραλείπονται από τις χιλιο-
ειπωμένες επαναλήψεις των παραμυ-
θιών όπως τα έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. 
Δεν πρωταγωνιστούν γαλαζοαίματοι και 
δράκοι, αλλά εμείς οι ίδιοι. 

Υπάρχει συνέχεια μετά από αυτό το 
βιβλίο;

Ελπίζω! Χαχα! Το «Λύω, σιωπή!» ευελ-
πιστώ να είναι μόνο η αρχή μιας συγγρα-
φικής πορείας σε ένα δρόμο πολύ, πολύ 
δύσβατο τον οποίο όμως θα ήθελα να 
συνεχίσω να τραβάω και να με τραβά-
ει, για όσο τραβιόμαστε. Η αλήθεια είναι 
πως η παραγωγή λόγου με αφορά σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της και θα ήθελα να 
εντρυφήσω σε κάθε μορφή της, όπως 
ήδη έχω ξεκινήσει να κάνω δειλά-δειλά. 
Είτε αυτό ονομάζεται στιχουργία, είτε, σε-
ναριογραφία, ή δραματουργία. Στα άμεσα 
πλάνα βρίσκεται η κυκλοφορία του «Λύω, 
σιωπή!» στην αγγλική σε ηλεκτρονική 
μορφή και έπειτα ένα πιο εκτενές διήγη-
μα που έχω ήδη ξεκινήσει να εργάζομαι, 
ίσως ακόμα και η ολοκλήρωση μιας φου-
τουριστικής μυθιστορηματικής τριλογίας 
που είχα ξεκινήσει κάποτε! Αν φυσικά κα-
ταφέρω ποτέ να πειθαρχήσω και να ολο-
κληρώσω κάτι τόσο εκτενές.
Ταυτόχρονα, θα συνεχίσω να τρέχω τον 
λογαριασμό μου στο Instagram (www.
instagram.com/mark.da.costa) μέσω 
του οποίου μοιράζομαι τις  καθημερινές 
εικαστικές μου ανησυχίες, που ποτέ δεν 
περίμενα πως θα ενδιέφεραν κανέναν, 
κι όμως σήμερα έφτασε να μετρά 16.500 
ακολούθους ανά τον κόσμο.  Η μεγαλύτε-
ρη ωστόσο συνέχειά μου θα είναι να εφευ-
ρίσκω συνεχώς τρόπους για να συμβάλλω 
σε μια περίεργη μαθηματική πράξη που 
αναφέρω και στο βιβλίο και έχει ως εξής:
«Η αγάπη είναι για να πολλαπλασιάζεται 
και το μίσος για να διαιρείται…».

Το «Λύω, σιωπή!» έχει 
αμιγώς κοινωνική θε-
ματολογία απ’ την οποία 
και αφορμάται, θίγοντας 
μια πληθώρα ευαίσθη-
των κοινωνικών ζητη-
μάτων και τον τρόπο 
διαχείρισής τους από 
τους ήρωες των διηγη-
μάτων του

http://www.instagram.com/mark.da.costa
http://www.instagram.com/mark.da.costa
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Στο σχολείο του Τουσέν φοιτούν 800 
μαθητές. Στις 18 Μαΐου θα ανοίξουν 
μόνο δέκα από τις τάξεις του με μι-
κρές ομάδες μαθητών, που σημαίνει 

ότι οι αρχές θα πρέπει να επιλέξουν ποιοι θα 
πάνε.
«Το απαιτούμενο είναι ένας μέγιστος αριθμός 
δέκα μαθητών ανά τάξη με απόσταση τεσ-
σάρων τμ από τον έναν στον άλλον και άλλα 
οκτώ τμ από την έδρα του δασκάλου», εξηγεί.
Ανάλογοι περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί και 
για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες: η Γαλ-
λία θα επιβάλλει το συνεχές πλύσιμο των 
χεριών στη διάρκεια της ημέρας, θα απαγο-
ρεύει το ομαδικό παιχνίδι στα διαλείμματα, οι 
διάδρομοι των κτιρίων θα είναι υποχρεωτικά 
μιας κατεύθυνσης για να μη συνωστίζονται 
εκεί τα παιδιά και όλοι οι μαθητές, εκτός από 
τους πολύ μικρούς, θα φοράνε υποχρεωτικά 
μάσκα.
Επίσης οι γονείς καλούνται να θερμομετρούν 
τα παιδιά τους κάθε πρωί.
Στο Παρίσι τα σχολεία θα μπορούν να δεχτούν 
μόλις το 15% των μαθητών, όπως είπε αυτή 
την εβδομάδα η δήμαρχος Αν Ινταλγκό.
Η Ινταλγκό και περισσότεροι από 300 άλλοι 
δήμαρχοι στην ευρύτερη περιοχή του Παρι-
σιού έχουν ζητήσει να καθυστερήσει η επι-
στροφή των μαθητών συμφωνώντας με την 
ανησυχία άλλων χωρών για το άνοιγμα των 
σχολείων αυτή την εποχή.
Η Ιταλία και η Ισπανία, που έχουν πληγεί σφό-
δρα από την πανδημία, θα κρατήσουν κλειστά 
τα σχολεία μέχρι τον Σεπτέμβριο, το ίδιο και η 
Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Τυνη-
σία και η πολιτεία της Νέας Υόρκης.
Στην Ουχάν της Κίνας, όπου πρωτοεμφανί-
στηκε ο κορονοϊός τον Δεκέμβριο, οι μαθητές 
ξεκίνησαν μόλις αυτή την εβδομάδα να επι-
στρέφουν στα σχολεία, που ήταν κλειστά από 
τον Ιανουάριο, φορώντας μάσκες και περνώ-
ντας μέσα από σαρωτές θερμοκρασίας σώμα-
τος.
 
«ΤΕΡΆΣΤΙΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΆ»

Στην κορύφωση της κρίσης, εκτιμάται ότι 1,5 
δισεκατομμύριο μαθητές, από το νηπιαγωγείο 
έως τους φοιτητές του πανεπιστημίου, κλεί-
στηκαν στα σπίτια τους σε 195 χώρες, ένας 
αριθμός ο οποίος χθες, 7 Μαΐου, ανερχόταν σε 
1,3 δισεκατομμύριο, σύμφωνα με στοιχεία της 
Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Επιμορ-
φωτικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών 
(UNESCO).

Κορονοϊός και επαναλειτουργία 
σχολείων: Μια δύσκολη εξίσωση 

Οι αρχές όλων των χωρών 
είναι αντιμέτωπες με τη 
μεγάλη πρόκληση της 
επιστροφής εκατομμυρίων 
παιδιών στα σχολεία, τα 
οποία παρέμεναν κλειστά 
εξαιτίας της πανδημίας 
του κορονοϊού, έχοντας να 
σταθμίσουν τις διδακτικές 
απώλειες αλλά και τον 
κίνδυνο εμφάνισης νέων 
κρουσμάτων.
Παρότι τα παιδιά εμφανί-
ζονται λιγότερο ευάλωτα 
στον κορονοϊό, οι ειδικοί 
υποστηρίζουν ότι μπορούν 
να είναι φορείς του ιού, 
κάτι που ανησυχεί έντονα 
τόσο τους γονείς όσο και 
τους καθηγητές.
«Κάποιοι ανυπομονούν να 
έρθουν και πάλι σε επαφή 
με τους μαθητές, αλλά 
κάποιοι άλλοι φοβούνται», 
λέει ο Ζαβιέ Τουσέν, ένας 
δάσκαλος Γυμνασίου στο 
Βέλγιο.
Και ακόμη και αν υποχω-
ρήσει η υγειονομική κρίση, 
τα μέτρα κοινωνικής απο-
στασιοποίησης θα αλλά-
ξουν δραστικά τον τρόπο 
λειτουργίας των τάξεων 
και τον τρόπο διάδρασης 
των μαθητών με τους 
δασκάλους και καθηγη-
τές τους αλλά και μεταξύ 
τους για μήνες, αν όχι για 
χρόνια.
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Η οργάνωση προειδοποίησε ότι τα 
lockdowns θα μπορούσαν να διευρύνουν 
περισσότερο το χάσμα στον τομέα της εκ-
παίδευσης μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
καθώς ο μισός πληθυσμός των μαθητών 
παγκοσμίως δεν έχει πρόσβαση σε υπολο-
γιστές για τηλεκπαίδευση.
«Η απόφαση για τον χρόνο και τον τρόπο 
επαναλειτουργίας των σχολείων είναι δύ-
σκολη. Αλλά καθώς πολλοί μαθητές έχουν 
μείνει πίσω στην εκπαίδευσή τους... θα 
πρέπει να είναι προτεραιότητα το άνοιγμά 
τους», είπε πριν από λίγες ημέρες η διευ-
θύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ, Οντρέ Αζουλέ.
Ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες οι 
αρχές δίνουν μάχη ώστε οι μαθητές να 
κάνουν τουλάχιστον μερικές εβδομάδες 
μαθήματα πριν από τις διακοπές του κα-
λοκαιριού, μια έμμεση δηλαδή παραδοχή 
ότι η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να ανα-
πληρώσει το κενό έπειτα από δύο μήνες 
ή και περισσότερο εγκλεισμού.
«Δεν είναι κακό που το κάνουν με αυτόν 
τον τρόπο», λέει η Αλίς Λαβάλ, μια γαλλί-
δα δασκάλα στη Βιέννη, η οποία συμφω-
νεί πως η τηλεκπαίδευση έχει αυξήσει τις 
ανισότητες μεταξύ των μαθητών.
«Στην αρχή το μόνο που θα κάνουμε είναι 
να ελέγχουμε την πρόοδο που σημείωσαν 
οι μαθητές», εξηγεί η ίδια αναφερόμενη 
στην επιστροφή στα σχολεία.
Η Λαβάλ λέει ότι η προετοιμασία των 
σχολείων στην Αυστρία για την τήρηση 
των αυστηρών υγειονομικών μέτρων, τα 
νέα προγράμματα και την κατανομή των 
μαθητών στις τάξεις ήταν «ένα τεράστιο 
εγχείρημα».
Άλλοι δάσκαλοι και καθηγητές είναι λι-
γότερο αισιόδοξοι με πολλούς από αυτούς 
να στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης για να χλευάσουν τις κυβερνη-
τικές οδηγίες όπως το πλύσιμο του μολυ-
βιού προτού δοθεί σε άλλο μαθητή ή τη 
διασφάλιση ότι οι πεντάχρονοι μαθητές 
τηρούν την ασφαλή απόσταση του ενός 
μέτρου ο ένας από τον άλλον.
«Είναι ευρέως αποδεκτό ότι αυτή η παν-
δημία είναι ανεξέλεγκτη και όλοι ανη-
συχούν για δεύτερο κύμα» κρουσμάτων, 
ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Γαλλική 
Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών.
«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία εγγύη-
ση ότι οι προϋποθέσεις για την υγειονομι-
κή ασφάλεια θα πληρούνται στη Γαλλία 
για τους δημόσιους υπαλλήλους, τα παι-
διά ή τις οικογένειές τους μέχρι τις 11 Μα-
ΐου», συμπληρώνει.
 
ΕΙΝΆΙ ΆΚΙΝΔΥΝΟ;

Καθώς ο κορονοϊός συνεχίζει να μετράει 
κρούσματα οι αρχές θα εξετάζουν στενά 
τις χώρες εκείνες που ανοίγουν και πάλι 
τα σχολεία για να διαπιστώσουν αν υπάρ-
χει έξαρση κρουσμάτων που θα μπορούσε 
να παραλύσει τα νοσοκομεία.

Οι σκανδιναβικές χώρες ειδικά έσπευσαν 
να ανοίξουν και πάλι τα σχολεία ή, όπως 
στην περίπτωση της Σουηδίας, δεν τα 
έκλεισαν ποτέ.
«Οι μαθητές χαίρονται που επιστρέφουν 

και ακολουθούν τους κανόνες παραμονής 
σε μικρές ομάδες και περιορισμού των 
επαφών. Και έχουν γίνει ειδικοί στο πλύ-
σιμο των χεριών», λέει η Κάθριν Γουίλσερ 
Λόρε, διευθύντρια ενός σχολείου έξω από 

το Όσλο της Νορβηγίας.
«Από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής ο σε-
βασμός των αποστάσεων ασφαλείας σε 
ομάδες είναι το δυσκολότερο για τα παι-
διά, αλλά νομίζω ότι το καλό πλύσιμο των 
χεριών θα σταματήσει την εξάπλωση των 
κρουσμάτων», προσθέτει.
Κάποιοι γονείς ανησυχούν: στη Νορβηγία 
μια ομάδα στο Facebook που αποκαλείται 
«Το παιδί μου δεν πρέπει να γίνει πειρα-
ματόζωο για την covid-19», συγκέντρωσε 
περίπου 27.000 μέλη.
Οι αρχές επιχείρησαν να υποβαθμίσουν 
τους κινδύνους, ενώ τόνιζαν την ανάγκη 
αναζωογόνησης των οικονομιών που 
έχουν πληγεί από το κλείσιμο των επι-
χειρήσεων και από τις εντολές προς του 
εργαζομένους να παραμείνουν στα σπίτια 
τους για να αντιμετωπιστεί η πανδημία.
«Το ποσοστό των παιδιών που νοσούν εί-
ναι μικρό. Ο κίνδυνος ένα παιδί να μολύ-
νει έναν ενήλικα δεν είναι ρεαλιστικός. Το 
άνοιγμα σχολείων δεν ενέχει κινδύνους», 
δήλωσε ο Μίκα Σάλμινεν, ο ανώτερος αξι-
ωματούχος της δημόσιας υγείας στη Φιν-
λανδία.
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ 
Φιλίπ έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι 
η κυβέρνηση κινείται υπερβολικά γρήγο-
ρα και προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα 
ότι το lockdown ήταν «μια καταστροφή 
για τα πιο ευάλωτα παιδιά και εφήβους».
«Το άνοιγμα των σχολείων εκ νέου είναι 
μια προτεραιότητα για εμάς», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP
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Διαδηλώσεις και ευρηματικότητα 
στον αστερισμό της πανδημίας
Εξαγριωμένες Πολωνές διαδήλω-

σαν με ομπρέλες, Σέρβοι την πε-
ρίοδο της καραντίνας χτυπούσαν 
γλάστρες μπροστά στα ανοιχτά 

παράθυρα των σπιτιών τους και βρετανοί 
περιβαλλοντιστές έκαναν αυτό που έκα-
ναν πάντα, σκαρφάλωσαν σε ένα δέντρο.
Επιχειρώντας ωστόσο να αναζωπυρώ-
σουν το πνεύμα των διαδηλώσεων την 
εποχή του κορονοϊού, παρά την καραντί-
να ή την απαγόρευση των μεγάλων συ-
ναθροίσεων, οι περισσότεροι έχουν προ-
σπαθήσει να τηρήσουν τους κανονισμούς 
περί κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης 
του κορονοϊού έχουν καταστήσει απαγο-
ρευτικές τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας 
ανά τον κόσμο -από το Χονγκ Κονγκ ως 
το Λονδίνο.
Πλέον δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στους 
δρόμους για να παρακωλύσει κάποιος, 
ενώ οι «παραδοσιακοί» στόχοι των δια-
δηλωτών -το κτίριο του κοινοβουλίου, τα 
κεντρικά γραφεία μιας τράπεζας ή κάποια 
κυβερνητική υπηρεσία--είναι σχεδόν 
άδεια και κάποιοι ακτιβιστές διστάζουν να 
βγουν στους δρόμους από τον φόβο μην 

μολυνθούν με τον ιό.
Αλλά οι διαδηλωτές έχουν μάθει να προ-
σαρμόζονται.
Η σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα 
Τούνμπεργκ, η οποία ξεκίνησε το παγκό-
σμιο κίνημα των διαδηλώσεων από μαθη-
τές, βρήκε τώρα ως βήμα τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης με τους ακολούθους της να 
ανεβάζουν φωτογραφίες τους από το σπίτι 
τους με πανό και πλακάτ και να κάνουν τη-
λεδιασκέψεις και διαδικτυακά σεμινάρια.
Οι Σέρβοι επινόησαν έναν τρόπο να κά-
νουν την φωνή τους να ακουστεί χωρίς να 
βγουν από τα σπίτια τους. Για δύο βραδιές 
την περασμένη εβδομάδα μια κακοφωνία 
από κατσαρόλες, ντραμς, σφυρίχτρες και 
κόρνες αντηχούσε στο μεγαλύτερο τμήμα 
της χώρας καθώς οι πολίτες της, οι οποίοι 
ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους εξαιτίας 
της καραντίνας, εξέφρασαν έτσι την οργή 
τους για τα σκληρά μέτρα περιορισμού 
που έχει επιβάλει η κυβέρνηση.
Στην Αθήνα, οι φετινές εκδηλώσεις για 
την Εργατική Πρωτομαγιά διεξήχθησαν 
με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστα-
σίας της υγείας, χρησιμοποιώντας γάντια 
και μάσκες, καθώς και διατηρώντας τις 

απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των συμ-
μετεχόντων.
Μάλιστα, τα μέλη του ΠΑΜΕ (Πανεργα-
τικό Αγωνιστικό Μέτωπο) είχαν κολλήσει 
στο έδαφος αυτοκόλλητα για να ξέρουν 
οι διαδηλωτές πού θα σταθούν, ώστε να 
έχουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ 
τους.
«Ήρθε η ώρα για να αγωνιστούμε και για να 
ζήσουμε», είπε ο Ηλίας Σιώρας, ο αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων 
(ΕΙΝΑΠ) ενώπιον εκατοντάδων διαδηλω-
τών με μάσκες και γάντια που κρατούσαν 
απόσταση πάνω από ένα μέτρο ο ένας από 
τον άλλον, όπως σχολιάζει το Reuters.
«Ο αγώνας είναι διττός: να παραμείνουμε 
υγιείς και να αγωνιστούμε για ένα ελεύθε-
ρο δημόσιο σύστημα υγείας», είπε ο ίδιος, 
ο οποίος είναι καρδιολόγος σε δημόσιο 
νοσοκομείο.
Πολλές από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας 
που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη 
επικεντρώθηκαν στα μέτρα περιορισμού 
που έχουν λάβει οι εθνικές κυβερνήσεις, 
είτε καλώντας τες να τα άρουν ή απαιτώ-
ντας μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος για 
να μπορέσουν οι πολίτες να αντεπεξέλθουν 

στις νέες συνθήκες.
Άλλες πάλι αφορούσαν προβλήματα που 
προϋπήρχαν της πανδημίας.
Στην Πολωνία οι γυναίκες διαδήλωσαν 
κατά μιας νέας προσπάθειας συντηρητι-
κών ακτιβιστών για τον περιορισμό του 
δικαιώματος στην άμβλωση παρακά-
μπτοντας το lockdown με την ανάρτηση 
συνθημάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης ή στα παράθυρα των αυτοκινήτων 
και κρατώντας μαύρες ομπρέλες.
Στη Βρετανία, περιβαλλοντιστές που 
αντιτίθενται στον σχεδιασμό μιας σιδη-
ροδρομικής γραμμής, γνωστής ως HS2, 
επωφελήθηκαν τον περασμένο μήνα 
ενός κενού στους κανονισμούς που ισχύ-
ουν για το lockdown: το ότι επιτρέπεται 
να σκαρφαλώνεις στα δέντρα.
«Το δέντρο απειλείται από την HS2 όπως 
και χιλιάδες άλλα δέντρα σε όλη την χώρα», 
εμφανίζεται να λέει ο Λαρτς Μάξεϊ, ένας από 
τους πολλούς διαδηλωτές, σκαρφαλωμένος 
σε ένα δέντρο κοντά στο εργοτάξιο της HS2 
έξω από τον σταθμό του Γιούστον στο Λον-
δίνο, σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters
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Οι αστροναύτες της 
NASA, Ρόμπερτ 
Μπένκεν και Ντάγκλας 
Χάρλεϊ, θα γράψουν 

ιστορία φέτος το Μάιο. Αποτε-
λούν το πλήρωμα της αποστο-
λής Space X, που έχει προγραμ-
ματιστεί να ταξιδέψει από τις 
ΗΠΑ με προορισμό το Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό στις 27 του 
μήνα.
Οι Μπένκεν και Χάρλεϊ ξεκίνη-
σαν τις καριέρες τους ως δοκι-
μαστές πιλότοι πολεμικών αερο-
σκαφών και έχουν χιλιάδες ώρες 
πτήσης στα κόκπιτ υπερηχητι-
κών τζετς. Η επιλογή τους για τη 
συγκεκριμένη αποστολή έγινε 
από τη NASA το 2018.
Μιλώντας στο αμερικανικό δί-
κτυο CNN, ο Χάρλεϊ τόνισε: 
«Αντιμετωπίζουμε την πρόκλη-
ση σαν οποιαδήποτε άλλη. Το 

πιθανότερο είναι ότι θα συζητή-
σουμε και θα σκεφτούμε περισ-
σότερα πράγματα αφού επιστρέ-
ψουμε».
Στο ερώτημα τι θα απαντούσε 
σε κάποιον που θα του έλεγε ότι 
από δοκιμαστής αεροσκαφών θα 
κατέληγε μέλος αυτής της ιστο-
ρικής αποστολής, ο Μπένκεν 
απάντησε: «Εκτιμώ ότι το πι-
θανότερο θα του έλεγα ότι είναι 
τρελός».
Η αποστολή προετοιμάζεται εδώ 
και αρκετά χρόνια. Θα είναι η 
πρώτη φορά που αστροναύτες 
θα ταξιδέψουν στο Διεθνή Δια-
στημικό Σταθμό από αμερικανι-
κό έδαφος μετά τον τερματισμό 
του προγράμματος του Διαστη-
μικού Λεωφορείου το 2011. Πα-
ράλληλα, θα είναι η πρώτη φορά 
από το μακρινό 1981 που αστρο-
ναύτες της NASA θα ταξιδέψουν 

με ένα καινούργιο μοντέλο δια-
στημικού οχήματος.
Το όχημα του Space X, η κάψου-
λα Crew Dragon, είναι ένα εντε-
λώς διαφορετικό όχημα από τον 
προκάτοχό του, το Διαστημικό 
Λεωφορείο. Συγκεκριμένα, το 
δεύτερο στηριζόταν σε γιγάντι-
ους πυραύλους ώθησης, τοπο-
θετημένους περιμετρικά του, 
ώστε να μεταφέρει τους αστρο-
ναύτες από τη Γη στο Διεθνή Δι-
αστημικό Σταθμό.
Το Crew Dragon είναι σαφώς 
μικρότερο σε μέγεθος και εκτο-
ξεύεται όντας στην κορυφή ενός 
πυραύλου. Μοιάζει, δε, περισσό-
τερο στο ρωσικό Soyuz.
Οι Μπένκεν και Χάρλεϊ, εκτός 
από συνάδελφοι, διατηρούν και 
στενή φιλική σχέση, σύμφω-
να με το CNN. Έχουν παραστεί 
ο ένας στο γάμο του άλλου και 
έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί.
«Πολλές φορές ολοκληρώνουμε 
ο ένας την πρόταση που λέει ο 
άλλος» τονίζει ο Μπένκεν.
«Ο ένας μπορεί να προβλέψει 
εύκολα την επόμενη κίνηση του 
άλλου. Είναι σαν να διαθέτουμε 
ένα επιπλέον σετ από χέρια ο 
καθένας» συμπληρώνει ο ίδιος. 
Αναφερόμενος στην αποστολή 
και τις δυσκολίες της, ο Χάρλεϊ 
επισημαίνει: «Καθήκον μας είναι 
περισσότερο η παρακολούθη-
ση της ορθής λειτουργίας όλων 
των συστημάτων και λιγότερο 
το πραγματικό πιλοτάρισμα του 
οχήματος».
Ο Μπένκεν ταξίδεψε για τελευ-
ταία φορά στο διάστημα εδώ και 
πάνω από δέκα χρόνια. «Ο γιος 
μου έχει δει μόνο φωτογραφίες 
και βίντεο καθώς δεν είχε γεν-
νηθεί ακόμη» διηγείται ο ίδιος.
«Πιστεύω ότι η αποστολή είναι 
πολύ σημαντική για την Αμε-
ρική αλλά και για όλους εμάς, 
τους ανθρώπους. Θέλω ο γιος 
μου να αισθάνεται περήφανος 
για την πατέρα του» καταλήγει ο 
Μπένκεν.

ΡΌΜΠΕΡΤ ΜΠΕΝΚΕΝ - ΝΤΆΓΚΛΆΣ ΧΆΡΛΕΪ

Δύο αστροναύτες της NASA 
σε μια ιστορική αποστολή

ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΠΕΝΚΕΝ

ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΑΡΛΕΪ

Θα είναι η πρώτη φορά που αστροναύτες 
θα ταξιδέψουν στο Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό από αμερικανικό έδαφος 
μετά τον τερματισμό 
του προγράμματος 
του Διαστημικού 
Λεωφορείου το 2011
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 8 Μαΐου του 1970, οι Beatles είχαν ήδη 
πάψει να υπάρχουν. Δεν είχανε πει όμως την 
τελευταία τους λέξη, έστω και αν αυτή ήταν 
με… αποστάσεις, όπως το διάσημο εξώφυλ-

λο του Let it Be, που ήταν κάτι σαν χρησμός για το 
διασπασμένο μέλλον των «Σκαθαριών». 
Στις 8 Μαΐου του 1970, κυκλοφόρησε το Let it Be. 
Όχι το καλύτερο, ούτε καν το πιο αγαπητό, αν και 
επιφύλασσε μερικές από τις κορυφαίες συνθετικές 
στιγμές της μεγαλύτερης, μετά τους Stones, μπά-
ντας που πάτησε πόδι σε αυτό τον πλανήτη.
Καταρχάς, το άλμπουμ αρχικά ήταν να ονομαστεί 
Get Back και να αποτελέσει το soundtrack ενός 
ντοκιμαντέρ για τη μπάντα, η οποία πάντως δύ-
σκολα μαζευόταν. Ο μακ Κάρτνι ήταν ο μόνος με 
όρεξη, ο Χάρισον είχε ήδη αποχωρήσει μια φορά 
και οι άλλοι δύο δεν ήταν πολύ «ζεστοί». 
Ωστόσο, ξεκίνησαν να τζαμάρουν στα Twickenham 
Film Studios τον Ιανουάριο του 1969 και τελικά, 

αρκέστηκαν τότε στο «live της ταράτσας», στο κτί-
ριο της Apple corps (της δικής τους, όχι του Στιβ 
Τζομπς…), όπου έπαιξαν για 42 λεπτά, πριν σταμα-

τήσει τη συναυλία η αστυνομία. 
Εκεί, έπαιξαν τρεις εκδοχές του Get Back, συν άλ-
λες δύο του Don’t let me down καθώς και μερικά 
ακόμα κομμάτια. 
Ωστόσο, το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό, ειδικά 
μεταξύ Χάρισον και Λένον. Τελικά, αφού βρέθηκε 
μια μέση λύση και τελικά, μετά από αρκετές εκδο-
χές, το άλμπουμ κατέληξε στην κυκλοφορία του.
Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το Let it Be είναι 
«κακό» ή «μέτριο». Δεν μπορείς να ξεστομίσεις κάτι 
τέτοιο για ένα δίσκο όπου συνυπάρχουν το ομώνυ-
μο κομμάτι, το Don’t let me down (ένα από τα δι-
αχρονικά τους αριστουργήματα), το Dig a pony, το 
Long and winding road και το Get back φυσικά. 
Ωστόσο, είναι φανερό ότι από το δίσκο ήταν ήδη 
απόντες οι Beatles… 
Για την ιστορία, εκτός από την ξακουστή τετράδα 
του Λίβερπουλ, έπαιξαν ο Μπίλι Πρέστον και ο 
ίδιος ο Τζορτζ Μάρτιν, ο παραγωγός τους, φωνητικά 
έκανε η Λίντα μακ Κάρτνι και στα κουμπιά ήταν ο 
Γκλιν Τζονς και ο Φιλ Σπέκτορ…

8 Μαΐου 1970: 
Get back, Jojo…


	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5

