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Εξεταστική εξ αποστά-
σεως στο πανεπιστήμιο
Σειρά αποφάσεων για την επαναλειτουργία της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας πήρε η σύγκλητος του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/e3etastikh-e3-apostasews-
sto-panepisthmio
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Επτά συλλήψεις 
για τα επεισόδια 
στην πλατεία Ομήρου
Η ΑΣΤΎΝΟΜΙΑ συνέλαβε επτά άτομα, τα οποία 
φέρνονται να έχουν αναμιχθεί στο επεισόδιο της 
πλατείας Ομήρου, προξενώντας τον τραυματισμό 
ενός ατόμου και μικροζημιές σε κατάστημα.
https://typos-i.gr/article/epta-syllhpseis-gia-ta-
epeisodia-sthn-plateia-omhroy

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

«Ο Κρατήρας»: Από τα 
Γιάννενα ως την Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Παρασκευή 15 Μαΐου στις  6 το 
πρωί στα Γιάννενα (πεζόδρομος Παπάζογλου), κα-
θώς και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα λάβει 
χώρα ο «Κρατήρας».
https://typos-i.gr/article/o-krathras-apo-ta-
giannena-ws-thn-a8hna-kai-8essalonikh

Το πρώτο ιντερνετικό 
live στα Γιάννενα
ΤΟ ΠΡΏΤΟ διαδικτυακό live στα Γιάννενα, είναι 
προ των πυλών. Το Θυμωμένο Πορτραίτο παρουσι-
άζει… εξ αποστάσεως, στις 15 Μαΐου, στις 21.00, το 
πρότζεκτ 3 blood red boxsets for sale.
https://typos-i.gr/article/prwto-internetiko-live-
sta-giannena
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Αγορά στα 
Γιάννενα 
και παντού: 
Ζητείται 
ρευστό… 

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η κοινωνία προσπαθεί να βρει ξανά τους συνήθεις για την 
εποχή ρυθμούς, μετά από ένα σχεδόν δίμηνο ιδιότυπο 
«εγκλεισμό» που αφήνει τα ίχνη του ήδη στην οικονομική 
δραστηριότητα.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών επιπτώσεων είναι δύο ειδών: τα πρόσκαιρα με την 
επιδότηση κάποιων τομέων και επιχειρήσεων και τα μεσοπρόθεσμα, 
με τις αναβολές πληρωμών. Αυτά τα δεύτερα, είναι και τα μοναδικά 
«οριζόντια». Από όλα τα υπόλοιπα, εξαιρούνται μερικοί ή και πάρα 
πολλοί…
Η κυβέρνηση έκανε περισσότερο «συντήρηση δυνάμεων», προσπα-
θώντας να διατηρήσει τα δημόσια έσοδα αφενός, αλλά και να μην 
κινδυνεύσουν διοικητικά (από προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λπ.) οι επι-
χειρήσεις, δίνοντάς τους νέες προθεσμίες.
Ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ γενική λύση στο ζήτημα των ανελαστικών 
αναγκών και των ανύπαρκτων εσόδων για τομείς που απασχολούν 
αρκετό κόσμο, στο «μικρομεσαίο» επιχειρηματικό επίπεδο.

Το ειδικό επίδομα των 800 ευρώ για εργαζόμενους 
σε αναστολή και επιχειρήσεις ήταν το δεύτερο πιο γενικής απεύθυν-
σης μέτρο. Το έλαβαν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που είτε έκλεισαν 
υποχρεωτικά, είτε πληρούσαν κάποια από τις προϋποθέσεις. Επίσης, 
το έλαβαν οι περισσότεροι εργαζόμενοι, χωρίς να αποφεύγονται τα 
λάθη και οι παραδρομές στο σύστημα. Κάποιες διορθώθηκαν, με τις 
νέες προθεσμίες. Κάποιες άλλες παρέμειναν, με αποτέλεσμα να μεί-
νει κόσμος εκτός. 
Υπήρξαν όμως σημαντικοί τομείς που εξαιρέθηκαν εντελώς:

Τα κέντρα Ξένων Γλωσσών για παράδειγμα, δεν πή-
ραν ειδικό επίδομα. Οι αρκετά αόριστες και «συμβουλευτικές» ρυθμί-
σεις, προκάλεσαν ουκ ολίγα προβλήματα, που συχνά μεταφράζονταν 
σε άρνηση διδάκτρων (μιας και το μάθημα δεν γινόταν δια ζώσης). 

Ακόμα, μικρότερες των υποσχέσεων αποδείχθηκαν η «επιστρε-
πτέα προκαταβολή» και τα δάνεια με επιδότη-
ση τόκων. Από την πρώτη εξαιρέθηκαν πολλές επιχειρήσεις, 
καθώς τα κριτήρια βασίζονταν στην προηγούμενη οικονομική ει-
κόνα και όχι σε αυτή που δημιουργήθηκε κατά την αναστολή λόγω 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ►►►
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ο όρος «βιοποικιλότητα» δεν είναι μια έννοια που 
«χωράει» απλώς σε κάποιο ακαδημαϊκό σύγγραμμα 
ή σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Είναι μια έννοια 
ανθρώπινη, κοινωνική. Εκφράζει την ποικιλότητα 

που υπάρχει στα διάφορα επίπεδα ζωής και οργάνωσης αυ-
τής. Και από αυτήν εξαρτάται και ο άνθρωπος. Γιατί αυτή εί-
ναι που υποστηρίζει τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Και 
από τα οικοσυστήματα εξαρτώνται τα πάντα: από την τροφή 
και το νερό μας μέχρι τις πρώτες ύλες της βιομηχανίας, την 
προστασία του δομημένου περιβάλλοντος από τις φυσικές 
καταστροφές και την προστασία της ανθρωπότητας από τις 
πανδημίες, όπως αναδείχθηκε πρόσφατα.
Ο νέος περιβαλλοντικός νόμος έρχεται να αλλάξει το θεσμικό 
πλαίσιο της προστασίας της βιοποικιλότητας, προτάσσοντας 
τη γρήγορη ανάπτυξη επενδύσεων, όπως της αιολικής ενέρ-
γειας, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες οικολογικά περιοχές. Εκ 
των πραγμάτων, η επιστήμη αλλά και η κοινωνία βρίσκεται 
αντιμέτωπη, πιο επιτακτικά πια, με βασικά ερωτήματα. Πόσο 
πράσινη είναι η πράσινη ενέργεια; Πόσο αναγκαίες είναι οι 
πράσινες επενδύσεις; Τι επιπτώσεις έχει η εγκατάσταση των 
αιολικών πάρκων στα είδη χλωρίδας και πανίδας στον κό-
σμο; Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις νέες πράσινες ενεργεια-
κές τεχνολογίες μεγιστοποιώντας το περιβαλλοντικό όφελος;
Ερωτήματα που απασχόλησαν και τους φοιτητές του Τμή-
ματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του μαθήματος «Βι-
ολογία διατήρησης στην πράξη». Ένα μάθημα εναλλακτικό, 
κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται η διεθνής εμπει-
ρία σε μεγάλα και επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα από τους 
ίδιους τους φοιτητές. «Στο Τμήμα μας καλλιεργούμε την κρι-
τική σκέψη των φοιτητών μας και την ολιστική προσέγγιση 
σε σύνθετα προβλήματα που η επιστήμη καλείται να δώσει 
απαντήσεις. Αυτός άλλωστε δεν είναι και ο ρόλος του ελλη-
νικού δημόσιου Πανεπιστημίου, ως φυτώριο νέων επιστη-
μόνων με γνώσεις και άποψη;» λέει η Βασιλική Κατή, ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια και διδάσκουσα του μαθήματος.
Μέσα από τον «Τύπο Ιωαννίνων», επτά φοιτητές παρουσιά-
ζουν τη διεθνή εμπειρία για ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα, 
για τα αιολικά πάρκα.
Τι έχουν λοιπόν να μας πουν οι φοιτητές; Ας ακολουθήσουμε 
το νήμα της σκέψης τους και της επιχειρηματολογίας τους 
(συνοδεία των απαραίτητων επιστημονικών παραπομπών).
«Σύμφωνα με μία έρευνα που διεξάχθηκε στην Έρημο Gobi 
της Κίνας [1], η λειτουργία των ανεμογεννητριών έχει θετική 
περιβαλλοντική επίδραση στη βλάστηση, αυξάνοντας τη βι-
ομάζα και την πυκνότητα τριών φυτικών ειδών, ευνοώντας 
το μικροκλίμα και πιθανόν τη βιοποικιλότητα», λέει η Χρυ-
σούλα Τζήμα.
«Η λειτουργία τους όμως είναι αρνητική για τα όρνια», αντι-
κρούει ο Χρήστος Ασημακόπουλος. «Σύμφωνα με έρευνα 
στην περιοχή Tarifa της νότιας Ισπανίας [2], η θνησιμότητα 
των όρνιων λόγω πρόσκρουσης στις ανεμογεννήτριες έφτα-
σε στους 221 θανάτους την περίοδο 2006-2009, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο της μετανάστευσης, καθώς η περιοχή είναι 
μια από τις τρεις κύριες μεταναστευτικές οδούς των πουλιών 
της Ευρώπης προς την Αφρική. Στην Ισπανία προτείνεται 
η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων τα οποία διακό-
πτουν την λειτουργία των ανεμογεννητριών όταν πλησιά-
ζουν τα πουλιά. Αυτή η τεχνολογία θα ήταν πολύ θετικό να 
χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις σημαντικές 
περιοχές για τα πουλιά», καταλήγει.
Συμφωνεί η Γιώτα Παπαντζίμα, καθώς οι επιπτώσεις είναι 
αρνητικές και για το κιρκινέζι, είδος προστατευόμενο που φι-
λοξενεί και η πόλη των Ιωαννίνων. «Στην Κεντροαανατολική 

έχουν μειωθεί δραστικά. Πά-
ντως, η κυβέρνηση περιορίζει 
τη χρονική ισχύ μέτρων όπως 
η έκπτωση ενοικίου και ουσια-
στικά, μεγαλώνει την ανάγκη για 
ρευστό, την οποία δεν έχει κατα-
φέρει να καλύψει μέχρι στιγμής.
Τέλος, ο «άλυτος γρίφος» είναι ο 
τουρισμός. Μπορεί οι φορείς ήδη 
να στηρίζουν την προβολή των 
περιοχών στη μικρή τους έκθεση 
στον ιό, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
είναι ένα ανθεκτικό επιχείρημα, 
ειδικά για κόσμο που δεν ξέρει 
αν θα έχει χρήματα να κάνει δι-
ακοπές. Μια κινητικότητα και 
προετοιμασία πάντως, ειδικά στα 
παράλια και στην περιοχή της 
Πάργας, υπάρχει ήδη, ενώ οι αε-
ροπορικές εταιρίες ετοιμάζονται 
να «ξαναπετάξουν», έστω και με 
κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι 
ωστόσο δεν είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν για άλλους τομείς. 
Το καίριο ερώτημα πάντως, είναι 
ένα: θα βρεθεί το ρευστό που θα 
καλύψει την «τρύπα» των δύο 
μηνών, αλλά και ενός καλοκαι-
ριού που προμηνύεται διαφορε-
τικό; 

πανδημίας. Η άλλη δανειακή κατηγορία, τα δάνεια επιδοτούμενου 
επιτοκίου (υποπρόγραμμα 3 ΤΕΠΙΧ ΙΙ έκλεισαν σε λιγότερο από μια 
βδομάδα, ενώ τα κριτήρια δεν ανταποκρίνονταν σε έκτακτες ανά-
γκες, όπως διαφημίστηκαν αρχικά τα δάνεια. 
Εν ολίγοις, αυτοί που πραγματικά επωφελήθηκαν από τα μέτρα, ήταν 
όσοι είχαν κάποια (ή περισσότερα) χρήματα και κινήθηκαν γρήγορα. 
Πλήρωσαν τις εισφορές για να πάρουν μελλοντική έκπτωση 25% σε 
φόρους και πήραν επιδότηση τόκων σε δάνειά τους. Οι υπόλοιποι…
Ένας κλάδος που έμεινε επίσης εκτός και μόνο προς το τέλος της 
καραντίνας είδε κάποια μέτρα, τα οποία ωστόσο καταγγέλλει ως ελ-
λιπή, είναι οι καλλιτέχνες. Η κριτική προς το Υπουργείο Πολιτισμού 
είναι ιδιαίτερα έντονη, μιας και έδειξε να μην αντιλαμβάνεται ακρι-
βώς σε τι συνίσταται η οικονομική-εργασιακή διάσταση των πολιτι-
στικών εκδηλώσεων. 
Στα Γιάννενα, το take away στην εστίαση φαίνεται ότι ήρθε για να 
μείνει καιρό. Η οριακή και προ πανδημίας οικονομική κατάσταση, 
έσπρωξε κάποιες επιχειρήσεις σε οριστικό κλείσιμο ή και πωλητή-
ρια, ενώ αρκετοί επιχειρηματίες σκέφτονται να παραμείνουν στη 
φάση που βρίσκονται τώρα, ώστε να κρατήσουν τα κόστη μειωμένα. 
Οι λόγοι είναι ότι ακόμα και αν ο κόσμος βγει από την «ψυχολογία 
εγκλεισμού» και ο καιρός βοηθήσει, το θέμα δεν είναι απλά να «δοθεί 
περισσότερος χώρος» για τραπεζοκαθίσματα. Σε αρκετές «πιάτσες» 
της πόλης αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ενώ πάντα, υπάρχει και το 
θέμα της εκμετάλλευσης δημόσιου χώρου. Η απάντηση δεν είναι 
απλά «να εξασφαλίζεται η διάβαση των πεζών», καθότι τα πάρκα, 
φτιάχτηκαν για πάρκα και όχι για σλάλομ ανάμεσα σε εμπόδια… Η πιο 
πρόσφατη ενημέρωση είναι ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται ολο-
ταχώς προς το άνοιγμα στις 25 Μαΐου, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Προσεχώς, το πλαίσιο των μέτρων αναμένεται να εμπλουτιστεί με 
φοροελαφρύνσεις που τις περιμένουν ειδικά οι μικρομεσαίοι, καθώς 
γνωρίζουν ότι όταν λήξουν οι παρατάσεις προθεσμιών και πάλι δεν 
θα μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, μιας και τα έσοδα 
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Ισπανία [3] προτείνονται μέτρα αποψίλω-
σης της βλάστησης γύρω από τις ανεμο-
γεννήτριες, για να μειωθούν οι πληθυσμοί 
των εντόμων, με τα οποία το κιρκινέζι 
τρέφεται, ώστε να μην προσεγγίζει την 
επικίνδυνη ζώνη. Μπορεί το κιρκινέζι να 
ευνοηθεί, αλλά τι επιπτώσεις θα έχει αυτή 
η πρακτική στην εντομοπανίδα;», αναρω-
τιέται.
«Και οι νυχτερίδες αντιμετωπίζουν σοβαρό 
πρόβλημα», λέει η Μαρίνα Σαββοπούλου. 
«Σύμφωνα με έρευνα στο νησί της Νέας 
Καληδονίας [4], στο νοτιοδυτικό Ειρηνικό 
ωκεανό, ένα από τα παγκόσμια κέντρα βι-
οποικιλότητας, η δραστηριότητα τριών ει-
δών νυχτερίδων παρουσίασε μείωση κατά 
10 έως 20 φορές, λόγω της λειτουργίας 66 
ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή 
των βουνών Prony και Mont Mau, οι οποί-
ες καλύπτουν τις ανάγκες της βιομηχανί-
ας εξόρυξης νικελίου στο νησί. Πώς είναι 
δυνατόν να επιτρέπονται τόσο έντονες αν-
θρωπογενείς πιέσεις όπως οι εξορύξεις και 
η βιομηχανική εγκατάσταση σταθμών αιο-
λικής ενέργειας σε τόσο οικολογικά σημα-
ντικές περιοχές για την προστασία της βι-
οποικιλότητας στον κόσμο;», αναρωτιέται.
«Απαιτείται ισχυρό θεσμικό πλαίσιο σω-
στής χωροθέτησης των αιολικών πάρκων, 
λήψης μέτρων μετριασμού των επιπτώ-
σεων και βιοπαρακολούθησης», απαντά 
η Γιώτα Νιτσιοπούλου, η οποία φέρει ως 
παράδειγμα τα μέτρα που εφαρμόζονται 

στον Καναδά [5], από το Υπουργείο Φυσι-
κών Πόρων του Οντάριο, την Περιβαλλο-
ντική Υπηρεσία του Καναδά και το Τμήμα 
Φυσικών Πόρων του New Brunswick, 
όπου επίσης οι ανεμογεννήτριες βρέθηκε 
πως προκαλούν βλάβη στους πληθυσμούς 
των πουλιών και των νυχτερίδων. «Ένα 
τέτοιο πλαίσιο, στο πρότυπο του Καναδά, 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελ-
λάδα», σχολιάζει.
«Το θέμα είναι σύνθετο», συμπληρώνει ο 
Αποστόλης Στεφανίδης. «Οι επιπτώσεις 
των αιολικών πάρκων διαφέρουν ως προς 
τα είδη. Στην Πολωνία, σχετική έρευνα [6] 
απέδειξε πως τα φυτοφάγα ζώα, όπως το 
ζαρκάδι και ο λαγός αποφεύγουν τις ανε-
μογεννήτριες, γιατί ο παραγόμενος ήχος 
εξασθενεί την ικανότητά τους να αντιλαμ-
βάνονται τους θηρευτές. Με τη σειρά τους, 
οι θηρευτές τους, δηλαδή τα σαρκοφάγα, 
αποφεύγουν τις ανεμογεννήτριες λόγω έλ-
λειψης τροφής. Από την άλλη όμως, ο φα-
σιανός προσελκύεται από τις ανεμογεννή-
τριες, καθώς εκεί κινδυνεύει λιγότερο από 
τα αρπακτικά πουλιά που τις αποφεύγουν 
συστηματικά, ενώ στη βάση τους βρίσκει 
χαλίκια, τους λεγόμενους γαστρόλιθους 
που τους καταπίνει για τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας της πέψης».
«Στη θάλασσα τα πράγματα είναι διαφορε-
τικά», λέει η Έφη Βαρούχα. «Στον κόλπο 
Moray Firth της Σκωτίας [7], εγκαταστά-
θηκαν στο βυθό δύο ανεμογεννήτριες, 

25 km μακριά από μια θαλάσσια περιοχή 
του δικτύου Natura 2000, και η διαδικα-
σία εγκατάστασής τους διήρκησε μόλις 
16 ώρες συνολικά, μοιρασμένες σε πολλές 
ημέρες. Παρότι λήφθησαν όλα τα περιβαλ-
λοντικά μέτρα για την ελάχιστη δυνατή 
όχληση, οι επιπτώσεις ήταν αρνητικές και 
προκλήθηκαν συμπεριφορικές διαταραχές 
στο ρινοδέλφινο, προστατευόμενο είδος 
δελφινιού, λόγω της ηχητικής όχλησης. 
Η έρευνα υπογράμμισε πως η απώλεια 
ακοής στα θαλάσσια θηλαστικά μπορεί να 
είναι μόνιμη, εάν εγκατασταθούν μεγαλύ-
τερα αιολικά πάρκα. Ελπίζω να ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τα θαλάσσια 
θηλαστικά της Ελλάδας, που μάλιστα είναι 
τα περισσότερα απειλούμενα, όταν ξεκι-
νήσουν τα πρώτα πλωτά αιολικά πάρκα», 
καταλήγει.
Ποιο είναι το κοινό τους συμπέρασμα; «Το 
θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας 
των αιολικών πάρκων είναι σύνθετο», 
συνομολογούν οι φοιτητές της βιολογίας. 
«Θα πρέπει προωθήσουμε τις νέες τεχνο-
λογίες και να υποστηρίξουμε την ανάπτυ-
ξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Επιβάλλεται όμως να χειριστούμε το θέμα 
με την απαιτούμενη σοβαρότητα και επι-
στημονική τεκμηρίωση, αποτρέποντας με 
κάθε τρόπο την απώλεια της βιοποικιλό-
τητας, η οποία μαζί την κλιματική αλλαγή 
είναι οι δυο μεγαλύτερες προκλήσεις της 
εποχής μας» καταλήγουν.

Επτά 
φοιτητές 
επιχειρηματολογούν 
για τα αιολικά 
πάρκα
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Περισσότερα από 100 προγράμματα εμβολίων, 
περί τα δέκα σε φάση κλινικών δοκιμών και η 
ελπίδα για την ανάπτυξη τους προσεχείς μήνες 
ενός αποτελεσματικού εμβολίου: ποτέ η έρευ-

να δεν υπήρξε τόσο μαζική και ταχεία.
«Η ταχεία ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά της Covid-19 
αποτελεί παγκόσμια επιταγή: όπως και άλλοι επιστή-
μονες, ο αμερικανός Barney S. Graham του National 
Institutes of Health (NIH) θεωρεί κρίσιμη την μάχη των 
εμβολίων στον πόλεμο του πλανήτη κατά της νόσου που 
προκαλεί ο κορονοϊός SARS-Cov-2.
Διεθνείς παράγοντες, όπως ο γενικός γραμματέας του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, είναι πεπεισμένοι ότι ένα ασφα-
λές και αποτελεσματικό εμβόλιο θα αποτελούσε «το μόνο 
εργαλείο που θα επέτρεπε την επιστροφή του κόσμου σε 
μία αίσθηση κανονικότητας». «Θα έσωζε εκατομμύρια 
ζωές και θα εξοικονομούσε αναρίθμητα δισεκατομμύρια 
δολάρια», είχε δηλώσει τον Απρίλιο.
 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ 100 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Στα τέλη του Απριλίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
είχε καταγράψει 76 προγράμματα εμβολίων, εκ των οποί-
ων 5 σε φάση κλινικών δοκιμών. Σήμερα, τα προγράμ-
ματα εμβολίων ανά τον κόσμο σε φάση δοκιμών έχουν 
αυξηθεί σε 110, εκ των οποίων 11 βρίσκονται σε φάση 
κλινικών δοκιμών.

Το London School of Hygiene & Tropical Medicine έχει 
περιλάβει στην δική του κατάταξη 157 προγράμματα εμ-
βολίων κατά της Covid-19, με 11 σε φάση δοκιμών.
 
ΔΙΑΦΌΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΌΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τα προ-
γράμματα εμβολίων σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, 
που αντιστοιχούν σε τύπους εγκεκριμένων ή πειραματι-
κών εμβολίων.
Πρόκειται για τα κλασικά «εξασθενημένα» ή «αδρανο-
ποιημένα» εμβόλια, εμβόλια υπομονάδων με βάση πρω-
τεΐνες, εμβόλια ιικών μεταφορέων (viral vectors), με την 
χρησιμοποίηση τεχνικών αιχμής για την παρασκευή ιών 
με μοναδικό στόχο την πρόκληση ανοσολογικής απόκρι-
σης στον ανθρώπινο οργανισμό.
Μεταξύ των προγραμμάτων, υπάρχουν επίσης εμβόλια 
DNA και RNA που είναι πειραματικού τύπου και χρησι-
μοποιούν τμήματα τροποποιημένου γενετικού υλικού.
 
Η ΑΠΌΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
 
Η πληθώρα των πεδίων που χρησιμοποιούνται στην 
αναζήτηση εμβολίου για την Covid-19 είναι θετικό στοι-
χείο ως προς πιθανότητες επιτυχίας.
«Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί τύποι εμβολίων δη-
μιουργεί μεγάλες ελπίδες για την προοπτική να βρεθεί 

κάτι που θα λειτουργεί και θα δημιουργεί προστασία για 
τον άνθρωπο», σχολιάζει ο γαλλίδα ιολόγος Marie-Paule 
Kieny.
Όμως, ο δρόμος προς ένα αποτελεσματικό εμβόλιο είναι 
γεμάτος εμπόδια και μόνο πολύ λίγα προγράμματα μπο-
ρούν να είναι επιτυχή», λέει από την πλευρά της η βρετα-
νίδα ερευνήτρια Sarah Caddy του ιδρύματος Wellcome 
Trust και του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Αποκλείεται να μην γίνει ποτέ δυνατή η ανάπτυξη απο-
τελεσματικού εμβολίου;
«Στην έρευνα τίποτε δεν αποκλείεται», απαντά ο επιστη-
μονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ Christophe 
d'Enfer.
«Γνωρίζετε το παράδειγμα του ιού HIV. Περισσότερα από 
30 χρόνια μετά την ανακάλυψή του, εξακολουθούμε να 
μην έχουμε εμβόλιο» κατά του AIDS, προειδοποιούσε 
ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ο Christophe 
d'Enfer.
 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
 
Στην συγκυρία αυτή, η ανακοίνωση από την Sinovac 
Biotech, ένα από τα τέσσερα κινεζικά εργαστήρια που 
έλαβαν άδεια να προχωρήσουν σε κλινικές δοκιμές, ότι 
είναι έτοιμη να προχωρήσει στην παραγωγή 100 εκατομ-
μυρίων δόσεων του εμβολίου της ετησίως με την εμπο-
ρική ονομασία Coronavac μπορεί να φαίνεται πρόωρη, 
αφού το πειραματικό εμβόλιο δεν έχει ακόμη αποδειχθεί 
ούτε ασφαλές ούτε αποτελεσματικό.
Αλλά δεν είναι η μόνη που επιταχύνει. Το αμερικανικό 
φαρμακευτικό εργαστήριο της Pfizer ανακοίνωσε ότι θα 
προχωρήσει στην παραγωγή 10 έως 20 εκατομμυρίων 
δόσεων του δικού του πειραματικού εμβολίου μέχρι το 
τέλος του έτους.
Στην Γαλλία, το Ινστιτούτο Παστέρ θα αρχίσει τις κλι-
νικές δοκιμές του πιο προχωρημένου εμβολίου του τον 
Ιούλιο και ελπίζει ότι τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι 
γνωστά τον Οκτώβριο.
«Η ανάπτυξη εμβολίων κανονικά μετριέται χρονικά με 
δεκαετίες. Το να έχουμε εμβόλια εγκεκριμένα και δι-
αθέσιμα σε μεγάλη κλίμακα μέχρι το τέλος του 2020 ή 
ακόμη και του 2021 θα είναι πρωτάκουστο», δηλώνει ο 
Barney S. Graham.
 
ΙΣΌΤΙΜΗ ΔΙΑΝΌΜΗ;
 
Σε περίπτωση γρήγορων θετικών αποτελεσμάτων για τα 
πρώτα αυτά εμβόλια, αμέσως θα τεθεί το θέμα της χρή-
σης και της διαθεσιμότητας των νέων προϊόντων.
«Το ζήτημα είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα εμ-
βόλια. Όλοι φοβούνται για την οικειοποίησή τους από 
χώρες που θα εξασφαλίσουν ταχύτερα ικανότητες πα-
ραγωγής στο έδαφός τους», σχολιάζει στο ραδιοφωνικό 
δίκτυο France Info η ο Marie-Paule Kieny.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

COVID-19: 

Η παγκόσμια κούρσα των εμβολίων 
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Πίσω από τις μάσκες 
χάνουμε τη μοναδικότητά μας

[ του DAVID LE BRETON * ]

Η υγειονομική κρίση διαταράσσει σε βάθος τον τρόπο επικοινωνίας. Η υπερβο-
λική προσέγγιση είναι ύποπτη, πόσο μάλλον η χειραψία ή η αγκαλιά. Όταν 
εξαφανιστεί όμως η απειλή, η χειραψία θα ανακτήσει τα δικαιώματά της 
– στο κάτω-κάτω μπορείς πάντα να πλύνεις μετά τα χέρια σου. Η φυσική 

απόσταση θα εξαλειφθεί. Δεν είναι βέβαιο τι θα συμβεί με το φιλί, αφού επιβάλλει την 
εγγύτητα των προσώπων και άρα μια μεγαλύτερη δυσκολία να εξαφανιστούν τα ίχνη 
της επαφής αν υπάρχει φόβος μετάδοσης του ιού. Κι ύστερα υπάρχει συχνά μια αβεβαι-
ότητα: ένα φιλί, δύο, τρία, τέσσερα;
Οι καθημερινές μας επαφές θα δυσκολέψουν όμως και από τη χρήση μάσκας, που 
καθιστά τα πρόσωπα ανώνυμα και παραμορφώνει τους κοινωνικούς δεσμούς. Η από-
κρυψη του προσώπου θα επιτείνει την κοινωνική σύγχυση και τον κατακερματισμό 
των κοινωνιών μας. Πίσω από τις μάσκες χάνουμε τη μοναδικότητά μας, αλλά και την 
ευχαρίστηση που προσφέρει το να κοιτάζουμε τους ανθρώπους γύρω μας.

Στις σύγχρονες κοινωνίες μας, το πρόσωπο είναι ο χώρος της αμοιβαίας αναγνώρι-
σης. Μέσα από τη γύμνια του, αναγνωριζόμαστε, προσδιοριζόμαστε, κρινόμαστε, 
αξιολογούμαστε, μας αγαπούν, μας περιφρονούν ή αδιαφορούν για μας. Και αυτό 

είναι απαραίτητο στοιχείο της επικοινωνίας.
Οι γκριμάτσες απηχούν τα λόγια μας, είναι οι ρυθμιστές της επαφής μας με τους άλ-
λους. Η μοναδικότητα του προσώπου αντανακλά τη μοναδικότητα του ατόμου, που 
είναι αυτόνομο και υπεύθυνο για τις επιλογές του. Κανένα άλλο μέρος του σώματος 
δεν είναι καταλληλότερο να αποτυπώσει την ιδιαιτερότητα του ατόμου και να του απο-
δώσει έναν κοινωνικό χαρακτηρισμό. Η κοινωνική και ταυτόχρονα ατομική αξία που 
διαφοροποιεί το πρόσωπο από το υπόλοιπο σώμα αναδεικνύεται στην ερωτική πράξη 
από τη σημασία που του δίνουν οι εραστές.

Όσο μεγαλύτερη σημασία δίνει μια κοινωνία στην ατομικότητα, τόσο μεγαλώνει 
η αξία του προσώπου. Απαραίτητη για τη δημόσια υγεία την εποχή του κορο-
νοϊού, η μάσκα καταστρέφει τις κοινωνικές σχέσεις και στερεί την ευχαρίστηση 

της παρατήρησης των άλλων προσώπων. Το κόστος είναι υψηλό από την άποψη των 
κοινωνικών δεσμών, όσο κι αν είναι απαραίτητο.
Χωρίς πρόσωπο που να τον προσδιορίζει, οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα να κάνει 
οτιδήποτε. Η εμπιστοσύνη αναμφίβολα θα κλονιστεί. Ένα άτομο με μάσκα γίνεται αό-
ρατο. Κανείς δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει. Το μέτωπο και τα μάτια δεν είναι αρκετά 
για να τον ξεχωρίσουν σε ένα πλήθος όπου όλοι φορούν την ίδια μάσκα. Για να υπάρχει 
κοινωνικός δεσμός είναι απαραίτητη η μοναδικότητα των χαρακτηριστικών ώστε να 
αναγνωρίζεται η παρουσία κάποιου απέναντι στους άλλους.

Ενας κόσμος χωρίς πρόσωπο, αλλά με πλήθος από μάσκες, θα ήταν ένας κόσμος 
χωρίς ενόχους, αλλά και χωρίς άτομα. O Roger Caillois έλεγε παλιότερα για τη 
μάσκα πως είναι «αυτό που μένει από έναν ληστή». Μπορεί κανείς βασίμως να 

σκεφτεί ότι η χρήση μάσκας διευκολύνει τους συσχετισμούς δύναμης, την κακοποίηση, 
την απολίτιστη συμπεριφορά. Η διαγραφή του προσώπου χάρη σε αυτό το στρατήγημα 
απελευθερώνει τους περιορισμούς που αισθάνεται κανονικά κάποιος, καθώς δεν φο-
βάται ότι θα πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να απολογηθεί για τις πράξεις του.
Αυτή η εξοικείωση με τη μάσκα αποτελεί μια ανθρωπολογική ρήξη πολύ πιο σημα-
ντική από την αμφισβήτηση της χειραψίας ή του φιλιού. Ούτε το χαμόγελο μπορεί να 
καλύψει το κενό, καθώς δεν θα υπάρχει για λίγο καιρό πρόσωπο στο οποίο να μπορεί 
να σχηματιστεί.

(*) Ο Νταβίντ Λε Μπρετόν είναι καθηγητής κοινωνιολογίας 
στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

(Πηγή: Le Monde)

Χωρίς πρόσωπο που να τον προσδιορί-
ζει, οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα να 
κάνει οτιδήποτε. Η εμπιστοσύνη αναμφί-
βολα θα κλονιστεί. Ένα άτομο με μάσκα 
γίνεται αόρατο. Κανείς δεν μπορεί να τον 
αναγνωρίσει. Το μέτωπο και τα μάτια δεν 
είναι αρκετά για να τον ξεχωρίσουν σε ένα 
πλήθος όπου όλοι φορούν την ίδια μάσκα.
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Η Ευρώπη καβαλάει 
το ποδήλατό της

«Είναι σαφώς αδύνατο να τη-
ρηθούν τα μέτρα ασφαλείας 
για την κοινωνική αποστασι-
οποίηση (στα δημόσια μέσα 

μεταφοράς)», λέει η Κλαιρ Μπουβέ ανε-
βαίνοντας στο ποδήλατό της, που είχε δέκα 
χρόνια να χρησιμοποιήσει.
«Είναι καλύτερα να μετακινείσαι με ποδή-
λατο και να αναπνέεις καθαρό αέρα από το 
να είσαι κλεισμένος μέσα στον υπόγειο ή 
στο τρένο», συμπληρώνει αυτή η μάνατζερ 
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πριν ακόμη εμφανιστεί η επιδημία το Πα-
ρίσι διέθετε ποδηλατοδρόμους πάνω από 
1.000 χλμ.
Η δήμαρχος της πρωτεύουσας Αν Ινταλ-
γκό, η οποία έχει κάνει εκστρατεία κατά της 
χρήσης αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα από 
τότε που εξελέγη το 2014, έχει προσθέσει 
άλλα 50 χλμ ποδηλατοδρόμων μέσα στις 
τελευταίες εβδομάδες στην προσπάθειά της 
να επωφεληθεί από την μεταστροφή των 
πολιτών.
Η Ινταλγκό επιδιώκει εδώ και καιρό να με-
τατρέψει το Παρίσι σε μια οικολογική πό-
λη-πρότυπο παγκοσμίως. Έχει κάνει πεζο-
δρομήσεις κατά μήκος του Σηκουάνα, έχει 
αυξήσει την τιμή του εισιτηρίου στάθμευ-

σης και έχει επεκτείνει τους ποδηλατοδρό-
μους. Ωστόσο, το αυτοκίνητο παρέμενε, μέ-
χρι σήμερα τουλάχιστον, το αγαπημένο μέσο 
μεταφοράς των κατοίκων του Παρισιού.
«Μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο πέντε 
ως δέκα ετών εκστρατείας υπέρ του ποδη-
λάτου μέσα σε διάστημα λίγων μόνο μη-
νών», λέει ο Ολιβιέ Σνάιντερ, o επικεφαλής 
της γαλλικής ομοσπονδίας ποδηλατών.
"Τόσο το Άμστερνταμ όσο και η Κοπεγχάγη, 
σημαντικές πρωτεύουσες του ποδηλατικού 
κινήματος, ήταν το ίδιο εξαρτημένες από το 
αυτοκίνητο την περίοδο του 70", λέει ο ίδιος 
και προσθέτει ότι οι πόλεις αυτές άλλαξαν 
πλεύση ενθαρρύνοντες τους πολίτες να 
χρησιμοποιούν ποδήλατο στη διάρκεια μιας 
οικονομικής κρίσης.
 
ΤΌ ΤΕΛΌΣ ΤΌΥ ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΌΥ;
 
Στο παρελθόν η Ινταλγκό είχε συναντήσει 
αντίσταση από την άλλη πανίσχυρη γυ-
ναίκα της πόλης, την Βαλερί Πεκρές, την 
πρόεδρο της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς, η 
οποία είχε απορρίψει το οικολογικό όραμά 
της ως ανεφάρμοστο.
Ένθερμη υποστηρίκτρια των ελευθεριών 
των οδηγών, η Πεκρές έχει επικεντρώσει 

το σχέδιό της για τις μετακινήσεις, ενόψει 
των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 
2024, στη βελτίωση των δημόσιων μεταφο-
ρών και των οδικών δικτύων.
Ωστόσο η επιδημία του κορονοϊού υποχρε-
ώνει και εκείνη να το ξανασκεφτεί.
«Τα ποδήλατα είναι ένα εργαλείο που θα 
μας επιτρέψει να διατηρήσουμε την κοινω-
νική αποστασιοποίηση», είχε δηλώσει στο 
τέλος Απριλίου.
Στο συνεργείο ποδηλάτων «Δουλεύει και 
πάλι» («Ca redemarre»), η Κικί Καρμπονό 
λέει ότι καθημερινά της έφερναν 200 πο-
δήλατα, σε σχέση με τα 30 που δεχόταν για 
επισκευή πριν από την υγειονομική κρίση.
Για να ενθαρρύνει την χρήση ποδηλάτου 
η κυβέρνηση προτίθεται να καταβάλλει τα 
πρώτα 50 ευρώ για την επιδιόρθωση.
Ήδη το Δημαρχείο επιχορήγησε με περίπου 
400 ευρώ την αγορά νέων ηλεκτρικών πο-
δηλάτων.
«Απλά δεν θέλω να παίρνω το μετρό και να 
κάθομαι τόσο κοντά στους άλλους επιβάτες. 
Αισθάνομαι ότι αυτός θα είναι ο καλύτερος 
τρόπος για τις μετακινήσεις μου μέσα στην 
πόλη εφεξής», λέει ένας αυστραλός καλλι-
τέχνης που ζει στο Παρίσι και μόλις αγόρασε 
ένα καινούργιο ποδήλατο.

Οι κάτοικοι της γαλλικής 
πρωτεύουσας σπεύδουν να 
αγοράσουν νέα ποδήλατα ή 
να επιδιορθώσουν τα παλιά 
τους σε μια προσπάθεια να 
αποφεύγουν τον συνωστι-
σμό στα κατάμεστα λεω-
φορεία ή τους συρμούς 
του μετρό και έτσι και τον 
κίνδυνο να μολυνθούν με 
κορονοϊό.
Είναι ενδεικτικό ότι το γαλ-
λικό κατάστημα αθλητικών 
ειδών Go Sport κατέγραψε 
αύξηση στις διαδικτυακές 
πωλήσεις ποδηλάτων της 
τάξης του 300%.
Όπως και σε άλλες πόλεις 
του κόσμου οι αρχές του 
Παρισιού υποστηρίζουν 
ένθερμα ένα ασφαλέστερο 
και φιλικότερο προς το πε-
ριβάλλον μέσο μεταφοράς 
στην προσπάθειά τους να 
εμποδίσουν την εξάπλω-
ση της νόσου COVID-19 
από την οποία έχουν μέχρι 
στιγμής χάσει τη ζωή τους 
πάνω από 27.000 σε όλη 
τη Γαλλία.
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Με ποδήλατο 
και στη βρετανική 
πρωτεύουσα
 
ΑΝΑΛΟΓΗ είναι η κατάσταση και στο Λονδίνο. Περίπου 12 άνθρω-
ποι περιμένουν στη σειρά τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής αποστασι-
οποίησης έξω από το κατάστημα Brixton Cycles στο νότιο Λονδίνο 
για να αγοράσουν καινούργιο ποδήλατο.
Ο ιδιοκτήτης του, ο Λίνκολν Ρόμεν λέει ότι η εταιρεία του έχει δεχτεί 
τόσο αυξημένη ζήτηση για την αγορά ποδηλάτου ώστε εξαντλήθη-
καν οι προμήθειές της.
«Υπάρχουν κάθε είδους ενδιαφερόμενοι», δηλώνει στο AFP. «Εχου-
με δει ανθρώπους που μετακινούνται διαρκώς στην πόλη, έχουμε 
δει νέους ποδηλάτες, εκείνους που είχαν παρατημένα τα ποδήλατά 
τους».
Η Βρετανία βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην παγκόσμια 
κατάταξη με τους νεκρούς από την covid-19. Οι περιορισμοί χαλά-
ρωσαν μερικώς στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα.
Όσοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν το σύστημα της τηλεργασίας 
καλούνται να αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι κάτοικοι 
του Λονδίνου έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο λεωφορείο, το μετρό 
ή το ποδήλατο.
Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς λέει ότι πολλοί έχουν ήδη επι-
λέξει.
«Στη διάρκεια της κρίσης εκατομμύρια άνθρωποι ανακάλυψαν το 
ποδήλατο, είτε ως τρόπο σωματικής άσκησης ή ως μέσο ασφαλούς 
μεταφοράς με κοινωνική αποστασιοποίηση», εξηγεί.
Για να αντεπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση η κυβέρνηση ανακοί-
νωσε ένα έκτακτο σχέδιο 283 εκατομμυρίων ευρώ ενίσχυσης της 
χρήσης ποδηλάτου. Μέρος των κονδυλίων αυτών θα χρησιμοποιη-
θεί για την δημιουργία προσωρινών ποδηλατοδρόμων ή για την δια-
πλάτυνση των υπαρχόντων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η Ένωση Εμπόρων Ποδηλάτων της Βρετανίας υποστηρίζει ότι περί-
που 20.000 ποδήλατα που βρίσκονται υπό κατασκευή και παράδοση 
έχουν ήδη πουληθεί ή κρατηθεί.

Βαρκελώνη, Βερολίνο, 
Βρυξέλλες, 
Ρώμη, Βιέννη...
 
ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ είναι η νέα τάση στην Ευρώπη.
Στη Βαρκελώνη, η χρήση ποδηλατοδρόμων έχει αυξηθεί κατά 325% 
στη διάρκεια των ωρών αιχμής, σύμφωνα με την επικεφαλής της 
υπηρεσίας αστικού σχεδιασμού Τζάνετ Σανς.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες με την βρετανική έχουν εμφανιστεί στις 
περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Η Βαρκελώνη προσθέτει 21 χιλιόμετρα επιπλέον ποδηλατοδρόμων, 
το Βερολίνο 22 και οι Βρυξέλλες 40.
Ακόμη και στην Ιταλία, την ευρωπαϊκή χώρα με τα περισσότερα 
κατά κεφαλήν αυτοκίνητα, η μόδα του ποδηλάτου επιστρέφει.
Τουλάχιστον 150 χλμ ποδηλατοδρόμων θα κατασκευαστούν στη 
Ρώμη, που έχει την φήμη της επικίνδυνης και άβολης πόλης για 
τους ποδηλάτες.
Η ανάγκη για περισσότερα ποδήλατα είναι τουλάχιστον μια καλή εί-
δηση για έναν κλάδο της οικονομίας των ευρωπαϊκών χωρών.
«Οι πωλήσεις ποδηλάτων, ειδικά ηλεκτρικών, έχουν αυξηθεί από τα 
μέσα Απριλίου, από τότε που άνοιξαν τα καταστήματα, το ίδιο και η 
ζήτηση για επισκευές ποδηλάτων», λέει από την πλευρά του ο Μίχα-
ελ Νέντβιχ του Αυστριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters/AFP

Για να αντεπεξέλ-
θει στην αυξημένη 
ζήτηση η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε 
ένα έκτακτο σχέδιο 
283 εκατομμυρίων 
ευρώ ενίσχυσης 
της χρήσης ποδη-
λάτου. Μέρος των 
κονδυλίων αυτών 
θα χρησιμοποιηθεί 
για την δημιουργία 
προσωρινών ποδη-
λατοδρόμων ή για 
την διαπλάτυνση 
των υπαρχόντων 
μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η 12η Μαΐου θα πρέπει να κηρυχτεί 
κάτι σαν «παγκόσμια μέρα» για το ρο-
κενρόλ, καθώς είναι η ημερομηνία 
κυκλοφορίας δύο τρομερά επιδραστι-

κών και καίριων δίσκων. Ο ένας, είναι το Exile 
on main street των  Rolling Stones.
Ο άλλος, είναι ο πρώτος δίσκος τους Τζίμι Χέ-
ντριξ, το Are you Experienced?
Η «Εμπειρία του Τζίμι Χέντριξ» ήταν ο ίδιος ο 
εξωγήινος κιθαριστής, μαζί με τον Μιτς Μίτσελ 
και τον Νόελ Ρέντινγκ. 
Τω καιρώ εκείνω, ο Χέντριξ προσπαθούσε να 
βγάλει τα προς του ζην παίζοντας ως σέσιον 
(και δευτερότριτος…) κιθαρίστας σε κλαμπ. Τότε 
όμως γνωρίστηκε με τον Τσας Τσάντλερ, τον 
μπασίστα των Animals, ο οποίος αποφάσισε να 
κάνει την παραγωγή στον πρώτο δίσκο του Χέ-
ντριξ.  Τον πήρε μαζί του στην Αγγλία και εκεί, 
προέκυψαν οι Ρέντινγκ-Μίτσελ. 
Η πρώτη εντύπωση του Τσάντλερ από το νεαρό 
από το Σιάτλ, ήταν η διασκευή του στο Hey Joe 
του Μπίλι Ρόμπερτς. Η καταιγιστική διασκευή, 
έκανε τον Τσάντλερ να πιστέψει ότι εκτός από 
ταλαντούχος, ο Χέντριξ θα ήταν και πετυχημέ-
νος εμπορικά. 
Ο Χέντριξ δεν ήταν τύπος του στούντιο. Τα κα-
ψίματα και σπασίματα των Stratocaster ήταν 
ήσυχα απογεύματα επί σκηνής και στην ηχογρά-
φηση, ο χαλασμός που προκαλούσε ο ήχος του, 
περνούσε παντού: στα τζάμια, στα όργανα, στις 
εγγραφές. Ο Τσάντλερ παραλίγο να τον διώξει, 
αλλά τελικά τα βρήκανε ξανά.
Το «κάτι ψυχεδελικό» που ζητούσε παντού ο Χέ-
ντριξ, αποτυπώθηκε και στην κίτρινη (αμερικά-
νικη) εκδοχή του εξωφύλλου. Στην αγγλική, ο 
Χέντριξ είχε υπό τα φτερούγας του, τους άλλους 
δύο, αλλά το εξώφυλλο δεν του άρεσε.
Ο δίσκος έγινε σχεδόν αμέσως ανάρπαστος, για 
όλους τους πιθανούς λόγους. Γιατί ο Χέντριξ 
ήταν μαύρος αλλά δεν έπαιζε ακριβώς μπλουζ, 
γιατί ήταν εντελώς εξωκοσμικός και συνεπαρτι-
κός ο τρόπος που έπαιζε κιθάρα, γιατί η μπάντα 
ήταν εκρηκτική, γιατί στα live γινόταν χαμός.
Επίσης, γιατί ανάμεσα στα κομμάτια βρισκότα-
νε, πλην του Hey Joe, το Foxy Lady και το Love 
or Confusion, το Fire και το I don’t live today. 
Επίσης, στην εκτός Αγγλίας έκδοση, υπήρχε και 
το Purple Haze, τα 2 λεπτά και 51 δευτερόλε-
πτα αποσβόλωσης κάθε πιτσιρικά που ακούει 
ροκενρόλ για πρώτη φορά, στους αιώνας των 
αιώνων…

Τo Are you 
experienced? 
του Τζίμι Χέντριξ

ΠΕΝΉΝΤΑ ΤΡΊΑ ΧΡΌΝΊΑ ΠΕΊΡΑΣ…
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Όταν τo 1979 οι τρεις Sabbath αποφάσισαν ότι με τον Όζι δεν πήγαινε 
άλλο, είχανε ήδη στο μυαλό τους με ποιόν θα τον αντικαταστήσουν.
Ο «little big man» Ρόναλντ Πανταβόνα ήταν ένας ιταλοαμερικάνος 
επαρχιώτης της ευρύτερης πολιτειακής περιφέρειας της Νέας Υόρ-

κης. Οι πρώτες του μουσικές επιρροές ήταν οπερετικές και το πρώτο όργανο 
που έπαιξε ήταν η τρομπέτα. Ως τρομπετίστας μάλιστα ξεκίνησε τη μουσική 
του καριέρα, λίγο πριν αρχίσει να τραγουδάει κιόλας.
Κάπου εκεί φάνηκε ότι ο «κοντός» με την αστείρευτη φαντασία και την αγάπη 
για τα σκοτεινά παραμύθια, θα σφράγιζε τη σκληρή μουσική για πάντα.
Το 1967, ήταν ήδη ο Ronnie Dio και η μπάντα του, οι Prophets. Σύντομα, άλ-
λαξαν όνομα σε Electric Elves και τέλος, απλά σε Elf. Για χρόνια άνοιγαν τις 
συναυλίες των Deep Purple μέχρι που ο Ρίτσι Μπλάκμορ να προσλάβει όλη 
τη μπάντα για να γράψει το πρώτο άλμπουμ των Rainbow και μετά… να τους 
απολύσει όλους, πλην του Dio.
Το 1979 λοιπόν, ο κόσμος του Dio ήταν γεμάτος δράκους, μαγεία, ήρωες, βασι-
λιάδες, νεράιδες. Όχι όμως με τη στεγνή παραμυθική σημασία. Ο τύπος διέθε-
τε μια μοναδική φωνητική, αλλά και συνθετική δύναμη, την οποία την έβαζε 
δίπλα σε ισχυρές φυσιογνωμίες όπως ο Μπλάκμορ και τότε πια, ο Αϊόμι.
Τo Heaven and Hell δεν ήταν απλά ένα κορυφαίο άλμπουμ των Black Sabbath, 
αλλά και μια απόδειξη ότι τίποτα δεν σταματά στα πρόσωπα. Ο Dio κρατούσε 
το μικρόφωνο του Όζι και κανείς δεν σκεφτότανε αν το κάνει καλύτερα ή χει-
ρότερα. Η υπόθεση των Sabbath όμως γινόταν σταδιακά προσωπική για τον 
Αϊόμι και γι αυτό, το τέλος ήταν κοντά. 
Ο Dio συνέχισε μόνος του και για μια ακόμα φορά έβαλε το (απόλυτα μεταλικό 
πλέον) σάουντρακ στα πικάπ των οπαδών του: Τo Holy Diver ήταν ακόμα ένα 
εντυπωσιακό ντεμπούτο, αυτή τη φορά στο δικό του «μαγαζί». Αυτή τη φορά 
ο Dio θα ήταν πρώτο όνομα για καιρό. 
Γιατί ο Dio αγαπήθηκε τόσο πολύ όμως και σχεδόν «οριζόντια» στο χώρο του 
ροκενρόλ; Όχι, δεν ήταν μόνο οι στίχοι και το γρέζι στη φωνή και τη σύνθε-
ση. Κάποτε, λέγεται ότι ο Γκίζερ Μπάτλερ του είπε «βάστα λίγο με τα ουρά-
νια τόξα», θέλοντας περισσότερο ρεαλισμό στους στίχους. Ωστόσο, ο Dio δεν 
ήταν ποτέ αιθεροβάμων. Πολύ συχνά τα «έχωνε» για καθημερινά πράγματα και 
πίσω από τους βασιλιάδες έρχονταν διάσπαρτοι στίχοι στο Die Young, το Neon 
Nights, το ομώνυμο Heaven and Hell αλλά και αργότερα. Βέβαια, υπάρχουν 
πάντα και οι στίχοι του αγαπημένου Holy Diver, που εισήγαγαν το «μεταλλικό 
σουρεαλισμό». Επιπλέον, ο Dio έδινε απίστευτα στην πλειοψηφία τους live, 
είτε έχοντας δίπλα του τύπους σαν τον Αϊόμι και τον Μπλάκμορ, είτε πιτσι-
ρικάδες που τους ανακάλυπτε και τους έδινε πρώτα ένσημα και δόξα. Ήταν 
όμως και ο  κοντός που αγαπούσε ειλικρινά το κοινό και το κοινό του ανταπέ-
διδε την αγάπη. 
Στην πορεία ξαναβρέθηκε με τους Sabbath, δύο φορές μάλιστα. Το 2009 δια-
γνώστηκε με καρκίνο στο στομάχι και στις 16 Μαΐου του 2010, πριν από δέκα 
χρόνια και μια μέρα δηλαδή, ο Ronnie James Dio σταμάτησε να υπάρχει. Όχι 
όμως και η φωνή του, καθώς επίσης και τα double horns, η χειρονομία-σήμα 
κατατεθέν του…

ΔΕΚΑ ΧΡΌΝΊΑ ΧΩΡΊΣ ΤΌΝ RONNIE JAMES DIO

Ταξιδεύοντας 
στην πλάτη 
της τίγρης
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Όλες οι εξελίξεις
για την πανδημία
στο TYPOS-i.GR
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