
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2020 ◾ ΤΕΥΧΟΣ #126

ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΝΤΖΑΝΗ: 
COVID-19 ΣΤΑ ΓΊΑΝΝΕΝΑ 
ΚΑΊ ΟΊ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΊΣ

M
A

R
JA

N
B

LA
N

-K
V

XH
R

B
Q

U
Y2

Q
-U

N
S

P
LA

S
H



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

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20202|Γιάννενα

Νεκρός στην περιοχή 
της Πάργας
ΤΕΤΆΡΤΗ απόγευμα σε επαρχιακή οδό της 
Πάργας, ένας οδηγός παρέσυρε με τη μηχανή που 
οδηγούσε έναν 93χρονο πεζό.
https://typos-i.gr/article/nekros-sthn-perioxh-ths-
pargas

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Παραμένουμε 
στο «3»
ΠΆΡΆΜΕΝΕΙ στο «3» ο νομός σύμφωνα με τον κ. 
Χαρδαλιά και δεν μπαίνει, επί του παρόντος, σε κα-
ραντίνα. Περιοριστικά μέτρα επιπέδου 4 επιβλήθη-
καν στο νομό Καστοριάς. Επίσης, στο «3» ανέβηκαν 
η Θεσσαλονίκη, η Βοιωτία, η Λάρισα και οι Σέρρες. 
https://typos-i.gr/article/paramenoyme-sto-3

«Εξαιρετικά επικίνδυνη 
η κατάσταση»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Πολιτικής Προστασίας Νίκος 
Χαρδαλιάς, μετά τη σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά 
επικίνδυνη».
Έδωσε μερικά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι υπάρ-
χουν 256 ενεργά κρούσματα στον Δήμο Ιωαννιτών 
και 500+ επαφές «υψηλού κινδύνου».
https://typos-i.gr/article/e3airetika-epikindynh-h-
katastash

Πολιτική Προστασία: «Μεγάλη 
και ανησυχητική η διασπορά»
ΕΝΏ ΤΆ ΓΙΆΝΝΕΝΆ βιώνουν ήδη την επιδημική τους κρίση, η 
περιφερειακή αρχή του Αλέκου Καχριμάνη προσπαθεί… να διαχειρι-
στεί την όλη κατάσταση.
https://typos-i.gr/article/politikh-prostasia-megalh-kai-
anhsyxhtikh-h-diaspora
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Για όλο τον Οκτώβριο, οι νέοι συνδρομητές του Τύ-
που  θα λαμβάνουν μαζί με τη συνδρομή τους, το 
βιβλίο

«Οι αποστάτες, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι-δημο-
τικές εκλογές στα Γιάννενα 1925-2014»

Η προσφορά αφορά τη συνδρομή των 10€.

Οι συνδρομητές θα το παραλαμβάνουν στη δι-
εύθυνση που θα στέλνουν στο ioanninontypos@
gmail.com ή από τα γραφεία μας, Ανεξαρτησίας 
109.

Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να 
στηρίξετε την επαγγελματική, ανεξάρτητη δημοσι-
ογραφία σε καιρούς δύσκολους και για επαγγελ-
ματίες και για ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνε-
τε με μια συνδρομή στο typos-i μέσω του Patreon. 

Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δη-
μιουργών». Μέσω του Patreon, οι συνδρομητές 
έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό γι αυτούς υλικό 
ή υλικό που το διαβάζουν πριν την κυκλοφορία του 
ή ακόμα, σε προσφορές για θεάματα κ.λπ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε android 
ή iPhone και να παρακολουθείτε από εκεί, το απο-
κλειστικό για συνδρομητές-τριες υλικό, να βλέπετε 
υλικό πριν τη δημοσίευσή του ή και να ενημερώνε-
στε για τις προσφορές για συνδρομητές του Τύπου.

Με μια συνδρομή στον Τύπο, ανάλογα με το ποσό, 
«ξεκλειδώνετε» τις εξής προσφορές:

-Ένα ebook, την πρώτη έκδοση των Ρετρό ιστοριών

-Τα 25 επεισόδια του Podcast «Τύπος στο μικρό-

φωνο» με δυνατότητα μεταφόρτωσης

-Την ανάγνωση του «Εξωφύλλου» μια μέρα πριν 
την κυκλοφορία του και την ακρόαση των νέων 
podcasts πριν δημοσιευτούν.

Στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε νέες προσφο-
ρές για τους συνδρομητές και συνδρομήτριες του 
Τύπου Ιωαννίνων.

Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας 
του Patreon: 

Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή, το 
Patreon «τραβάει» από το μέσο πληρωμής που δη-
λώσατε, το ποσό που δηλώσατε (4 ή 10 ευρώ συν 
24% ΦΠΑ).

Μπορείτε να διακόψετε όποτε θέλετε τη συνδρομή 
σας

Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε το μέσο με το 
οποίο θα πληρώνετε: Κάρτα ή Paypal

Στη διαδικασία εγγραφής, ενημερώνεστε επίσης 
για την ημερομηνία στην οποία θα χρεώνεστε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να μας ρω-
τήσετε: ioanninontypos@gmail.com

Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i στο 
patreon (από το desktop ή την εφαρμογή στο κι-
νητό) θα ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται 
πρώτα ή και αποκλειστικά στους patrons.

Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Ένα βιβλίο με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

mailto:ioanninontypos@gmail.com
mailto:ioanninontypos@gmail.com
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Πόσο ανησυχητική είναι η έξαρση 
του φαινομένου της επιδημίας στα 
Γιάννενα;

Τα Γιάννενα βιώνουν μια οξεία έξαρση του 
φαινομένου μετά από 8 μήνες «ηρεμίας». 
Φαίνεται ότι έχουμε φτάσει τον μέσο όρο 
της χώρας σε συχνότητα κρουσμάτων. 
Μετά τις καταγραφές κρουσμάτων τις τε-
λευταίες ημέρες, περνάμε σε μια νέα φάση 
κλιμάκωσης σε πανελλαδικό επίπεδο.  
Αν αφήσουμε ελεύθερο το φαινόμενο να 
εξελιχθεί, θα έχουμε σίγουρα περαιτέρω 
επιδείνωση. Γι’ αυτό και προτεραιότητα 
τώρα είναι να αποφύγουμε την επιδείνω-
ση. Να ενεργοποιήσουμε όλους τους μη-
χανισμούς για να υπάρξει αναχαίτιση του 
φαινομένου. Και υπάρχουν οι «συνταγές» 
για να μην έχουμε,  για παράδειγμα, πυρή-
νες υπερμετάδοσης οι οποίοι αποτελούν 
παράγοντα που καθορίζει την επιδείνωση. 
Τις γνωρίζουμε αυτές τις «συνταγές». Είναι 
η αποτροπή μαζικών συγκεντρώσεων και 
συναθροίσεων αυτή την περίοδο, η τήρη-
ση των μέτρων, η συνεχής επαγρύπνηση 
στους εργασιακούς χώρους…

Η αγωνία όλων εστιάζεται στη μετά-
βαση από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 
4, από το «πορτοκαλί» στο «κόκκι-
νο»…

Για τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο 
άλλο, υπάρχουν ποσοτικά και ποιοτικά 
στοιχεία, μετρήσιμα και μη: Ο αριθμός των 

κρουσμάτων, ο αριθμός των κρουσμάτων 
σταθμισμένος με τον αριθμό των τεστ, η 
επιβάρυνση του συστήματος υγείας, η εικό-
να που έχουν οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, 
πόσα σχολεία κλείνουν, τι γίνεται στους δι-
πλανούς νομούς, η ταχύτητα εμφάνισης των 
κρουσμάτων, κα. Ένα στοιχείο που, κατά τη 
γνώμη μου, θα πρέπει να λαμβάνεται ακόμα 
πιο δυναμικά υπόψη είναι η ταχύτητα με την 
οποία επέρχεται η άθροιση των κρουσμά-
των σε μια χρονική περίοδο. Κι αυτό επειδή 
πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε 
έγκαιρα περιοχές στις οποίες η επιδημία εξε-
λίσσεται πιο γρήγορα από άλλες. Έχουμε δώ-
σει μεγάλη σημασία στην αναβάθμιση από 
το επίπεδο «3» στο επίπεδο «4», κι όχι από το 
επίπεδο «1» στο «επίπεδο» 2.
Όσο πιο γρήγορα και όσο περισσότερα γνω-
ρίζουμε για την έναρξη μιας έξαρσης όμως, 
τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να βοηθη-
θεί μια κοινότητα να ελέγξει το φαινόμενο.  
Η εξέλιξη της επιδημίας δεν είναι γραμμι-
κή, είναι εκθετική. Αν ξεκινήσει η δραστη-
ριότητα, εξελίσσεται ταχύτατα. Τώρα πια 
γνωρίζουμε –κι αυτή είναι η οδηγία του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας- ότι μπορούμε 
να εφαρμόζουμε μέτρα που στοχεύουν τον 
ιό χωρίς να στοχεύουν την κοινωνία.

Δηλαδή; 
Οι τομείς παρέμβασης είναι συγκεκριμένοι. 
Το πρώτο και κυριότερο είναι η θωράκιση 
του συστήματος υγείας. Να μην ξεχνάμε 

ότι λόγω του συστήματος υγείας και των 
όποιων αντοχών του, «έκλεισαν» οι χώρες 
πριν από λίγους μήνες. Η θωράκιση του 
συστήματος υγείας διασφαλίζει δύο παράλ-
ληλα πράγματα: Ότι θα έχεις ένα σύστημα 
για τον Covid-19 και ένα σύστημα για τις 
υπόλοιπες υπηρεσίες υγείας. Δεν μπορεί 
εσαεί να απορροφά δυνάμεις το σύστημα 
Covid-19 από το κανονικό σύστημα υγείας. 
Στην Ελλάδα δεν είχαμε ακραίες παρεκτρο-
πές. Θα σας πω ένα παράδειγμα: Το Εργα-
στήριό μας είναι ένας από τους συντονιστές 
για την καταγραφή των περιστατικών καρ-
κίνου στα παιδιά. Εξετάσαμε όλη αυτή την 
περίοδο αν είχαμε καθυστέρηση στη διά-
γνωση παιδιατρικών καρκίνων, αν είχαμε 
περιστατικά με COVID-19 και τι δυσκολίες 
υπήρχαν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, με εξαί-
ρεση δύο-τρία μεμονωμένα περιστατικά, 
όλα πήγαν καλά. Κάτι τέτοιο δεν συμβαί-
νει, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο 
όπου καταγράφονται περιστατικά παιδιών 
με παραμελημένες μηνιγγίτιδες. Αν στην 
Ελλάδα αφήσουμε το σύστημα  υγείας να 
καταρρεύσει, θα φτάσουμε κι εμείς εκεί.
Και στην Ήπειρο, θα πρέπει να κάνουμε 
συνεχή αποτίμηση του τι λείπει από το 
σύστημα υγείας. Και με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος να γίνουν ενέργειες ενίσχυ-
σής του.

Πέραν της ενίσχυσης του συστήμα-
τος υγείας;

Για την περίοδο που διανύουμε, δύο άμεσα 
απαραίτητα βήματα είναι η βελτιστοποί-
ηση της δυνατότητας ανίχνευσης του ιού 
στην κοινότητα και της ιχνηλάτησης. Όσον 
αφορά την ανίχνευση, έχουμε δύο μεγάλα 
νοσοκομεία, τις μονάδες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας και ένα εργαστήριο αναφοράς 
για τον Covid-19. Απαιτείται ένας συνεχής 
συντονισμός όλων των δομών. Και σίγουρα 
όλες αυτές οι δομές  πρέπει να ενισχυθούν 
με προσωπικό και εξοπλισμό. Να κάνω 
εδώ μια αναγκαία παρένθεση: Το όλο σύ-
στημα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο 
για το χειρότερο σενάριο. Είναι υποχρέωσή 
μας ανεξάρτητα από την τελική έκβαση.
Το θέμα της ιχνηλάτησης έχει μια ιδιαι-
τερότητα στην Ήπειρο. Γίνεται εδώ από 
την Περιφέρεια Ηπείρου. Κι αυτό είναι 
πολύ σημαντικό. Απαιτείται όμως κι άλλο 
προσωπικό. Η ιχνηλάτηση, εκτός από τον 
εντοπισμό των στενών επαφών, μάς δίνει 
στοιχεία για την ιδιαιτερότητα της κάθε 

Από την ατομική στη δημόσια 
υγεία: Ένα δύσκολο πέρασμα

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ο «Τύπος Ιωαννί-
νων» συζητά με 
την αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Επι-
δημιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων 
Ευαγγελία Ντζάνη 
για την επιδημία 
του Covid-19 στα 
Γιάννενα αλλά και 
τις νέες προκλή-
σεις που υπάρ-
χουν πια. 
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περιοχής. Γιατί αυτή η συρροή; Τι (όχι ποιος) 
έφταιξε; Είναι επαγγελματικός χώρος; Είναι 
εκπαιδευτική μονάδα; Είναι μέσο μαζικής 
μεταφοράς; Είναι συγγενικά πρόσωπα; Και 
μετά την ιχνηλάτηση, είναι η αυτό-απομό-
νωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντά-
δες συμπολίτες μας που θα έπρεπε να είναι 
σε αυτό-απομόνωση. Υπάρχει κόσμος όμως 
που βγαίνει έξω  επειδή δεν έχει καταλάβει 
τη σημασία της αυτό-απομόνωσης  ή επειδή 
δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο να του εξα-
σφαλίσει την αυτό-απομόνωση.

Θίγετε ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα… 
Είναι αλήθεια ότι μια βασική παράμετρος 
της επιτυχίας της αυτό-απομόνωσης είναι η 
εργασιακή επισφάλεια. Πρέπει να υπάρξουν 
παρεμβάσεις στη δηλωμένη και στην ελα-
στική εργασία αλλά και στην άδηλη εργασία. 
Είναι πολύ δύσκολο. Από τις  ΗΠΑ έχουμε 
δεδομένα που αναφέρουν ότι όσο χαμηλό-
τερα πας στην εργασιακή επισφάλεια, τόσο 
αυξάνεται η πιθανότητα σοβαρής νόσου. 
Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν δηλώνουν ότι 
νοσούν, γιατί κινδυνεύει η θέση τους.
Χρειάζονται σοβαρές θεσμικές λύσεις, ενσυ-
ναίσθηση και ανάπτυξη του αισθήματος της 
συναδελφικότητας. Στους εργασιακούς χώ-
ρους, ορίζεται ένας συντονιστής Covid-19. Ο 
συντονιστής αυτός δεν είναι μόνο για να λέει 
πόσα κρούσματα υπάρχουν και ποιες είναι οι 
στενές επαφές. Πρέπει να διαμεσολαβεί και 
να διευκολύνει αυτόν που πρέπει να τεθεί σε 
αυτο-απομόνωση.

Και το στίγμα της ασθένειας, πόσο έχει 
επηρεάσει τη δομή της κοινωνίας αλλά 
και τον μηχανισμό κατά του Covid-19; 

Είναι ένα μεγάλο ζήτημα κι αυτό. Πρέπει να 
παρέμβουμε μέσα στην κοινότητα. Πρέπει 
να εξηγήσουμε σε όλους γιατί δεν είναι κακό 
να πουν ότι έχουν κορονοϊό ή ότι πρέπει να 
αυτό-απομονωθούν. Είναι αναμενόμενο μια 
δημόσια υπηρεσία ή μια δομή ή ένας εργα-
σιακός χώρος να έχει κρούσματα. Πρέπει 
όμως να το αντιληφθεί και να το κοινοποιή-
σει ταχύτατα. Και να μετατρέψει εντέλει μια 
ατυχία σε καλή πρακτική. Παντού θα γίνουν 
λάθη. Θέλουμε ένα σύστημα που θα ανι-
χνεύει αυτά τα «λάθη» και θα περιορίζει τον 
αντίκτυπό τους. Αυτό που πρέπει να κατα-
στήσουμε σαφές είναι ότι οι άνθρωποι που 
νοσούν, δεν σημαίνει ότι δεν τήρησαν τα 
μέτρα. Δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος για 
τον Covid-19.Προσπαθούμε να ελαχιστοποι-
ήσουμε τον κίνδυνο, δεν μπορούμε να τον 
εξαλείψουμε.

Αναφέρεστε συνεχώς σε παρέμβαση 
μέσα στην κοινότητα… 

Ναι, γιατί το μεγάλο στοίχημα είναι να ενι-
σχύσεις το αίσθημα του ανήκειν. Οι πολίτες 
πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι Και 
όσοι νοσούν, θα πρέπει να μη νιώθουν μό-
νοι. Βιώνουμε ιστορικές συγκυρίες, αλλά και 
ένα κύμα παραπληροφόρησης που δεν έχει 
υπάρξει σε τέτοιο ζήτημα ποτέ. Η στοχευ-
μένη ενημέρωση πρέπει να είναι το πρώτο 
μέλημά μας. Δεν παλεύουμε τον κορονοϊό 

αλλά την άποψη που έχει ο καθένας για την 
υγεία. Οι δημόσιες δομές υγείας και η κάθε 
συλλογικότητα που υπάρχει, πρέπει να πα-
ρέμβουν για να ενισχύσουν την αίσθηση του 
ανήκει.
Η μετάβαση από την ατομική  υγεία στη δη-
μόσια υγεία είναι πολύ δύσκολη. Είναι πολύ 
δύσκολο να πεις σε κάποιον ότι εγώ εφαρμό-
ζω ένα μέτρο, όχι για να μην νοσήσεις απα-
ραίτητα εσύ αλλά για να μην νοσήσουν κά-
ποιοι άνθρωποι στην κοινότητα. Είναι όμως 
απαραίτητο.

Με τα σχολεία τι γίνεται; 
Τα σχολεία αυτή τη στιγμή, δεν λειτουργούν 
ως πυρήνες διασποράς. Η προσπάθεια των 
παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι μια 
προσπάθεια που αξίζει έναν έπαινο και που 
χρειάζεται όμως επειγόντως ενίσχυση. Αν 
όμως η διασπορά στην κοινότητα γίνει ανε-
ξέλεγκτη, τότε θα υπάρχει πρόβλημα.

Από το εργαστήριο στην πρώτη γραμ-
μή… Πόσο δύσκολο ήταν αυτό; 

Ήταν αρκετά δύσκολο σε όλα τα επίπεδα. 
Επιστημονικά, είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
ένα φαινόμενο που δεν γνωρίζαμε. Ναι μεν 
γνωρίζεις το επιδημιολογικό πλαίσιο, αλλά 
δεν παύει να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
μια νέα «οντότητα». Ενεργοποιήσαμε όλες 
τις εφεδρείες μας ώστε να διατηρήσουμε τη 
βασική μας ερευνητική δραστηριότητα και 
ξεκινήσαμε ερευνητικά προγράμματα που 
είχαν να κάνουν με τον τοπικό πληθυσμό 
(την ορο-επιδημιολογική μελέτη, την επι-
δημιολογική επιτήρηση των αστικών λυμά-
των, την καταγραφή της επιβάρυνσης των 
κατοίκων της πόλης, την μελέτη μεμονω-
μένων συρροών, την επέκταση των ερευνη-
τικών στόχων της Μελέτης Υγείας Ηπείρου).
Επιπλέον, ως επιστήμονες έπρεπε να βγούμε 
στην κοινότητα. Η παγκόσμια οδηγία αυτή 
τη στιγμή είναι ότι οι επιστήμονες πρέπει να 
συνεισφέρουν κατά της παραπληροφόρη-
σης. Είναι γεγονός ότι τα πανεπιστήμια στην 
Ελλάδα λειτουργούσαν μέχρι τώρα μέσα σε 
κάποια στεγανά. Πέρα από την αυτονόητη 
υποχρέωσή μας, είναι και μια ευκαιρία όμως 
να γίνουμε πιο εξωστρεφείς και να μεταφέ-
ρουμε τον επιστημονικό λογισμό.
Βάζοντας όμως τον εαυτό μας στο γενικό-
τερο πλαίσιο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσκολευτεί 
περισσότερο από εμάς. Άνθρωποι που έχουν 
χάσει δικούς τους ανθρώπους, που έχουν 
χάσει τη δουλειά τους, που έχουν χάσει τις 
ισορροπίες τους, που νοσηλεύονται για δι-
άφορες παθήσεις και δεν έχουν δίπλα τους 
κανέναν δικό τους, συνάνθρωποί μας που 
πέθαναν μόνοι. Περάσαμε και θα περάσουμε 
δύσκολα. Είναι καιρός όλοι να βοηθήσουμε 
και να ζητήσουμε βοήθεια. 

Σας ευχαριστούμε πολύ 
Κι εγώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ενδια-
φέρουσα συζήτηση.

Το θέμα της ιχνη-
λάτησης έχει μια 
ιδιαιτερότητα στην 
Ήπειρο. Γίνεται εδώ 
από την Περιφέρεια 
Ηπείρου. Κι αυτό 
είναι πολύ σημαντι-
κό. Απαιτείται όμως 
κι άλλο προσωπι-
κό. Η ιχνηλάτηση, 
εκτός από τον εντο-
πισμό των στενών 
επαφών, μάς δίνει 
στοιχεία για την ιδι-
αιτερότητα της κάθε 
περιοχής.
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Πανδημία, από τα Γιάννενα 
ως την Ιαπωνία
Η Κατερίνα Μπούτζα, μια Γιαννιώτισσα που ζει και εργάζεται στην Ιαπωνία, γράφει για την εμπειρία του covid εκεί.

[ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΟΥΤΖΑ ]

«Τι κάνετε εκεί στην Ιαπω-
νία;» είναι η ερώτηση που 
ακούω πιο συχνά το τε-
λευταίο διάστημα, ειδικά 

όταν τα πράγματα άρχισαν να γίνονται 
πιο έντονα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα 
Γιάννενα. Αν και είναι δύσκολο να απα-
ντήσω για την Ιαπωνία γενικότερα, στο 
Κυότο όπου κατοικώ εδώ και τρία χρόνια, 
η κατάσταση φαίνεται να έχει ομαλοποι-
ηθεί μιας και προσφάτως μπήκαμε στην 
κατηγορία επικινδυνότητας 1. 
Αυτό που έχει αρκετό ενδιαφέρον είναι 
πως φτάσαμε από ένα μέρος που επηρε-
άστηκε από την πρώτη στιγμή από τον 
ιό -οι Κινέζοι τουρίστες βρίσκονται στις 
πρώτες θέσεις τουριστών που επισκέπτο-
νται το Κυότο- σε μια σχετική εξομάλυν-
ση της επιδημιολογικής καμπύλης.

Στην αρχή της πανδημίας ο κόσμος πανι-
κοβλήθηκε. Ενδεικτικά, όπως και στην 

Ελλάδα, έτσι κι εδώ τα χαρτιά υγείας εξαφα-
νίστηκαν, ενώ μέχρι και σήμερα τα Nintendo 
Switch είναι σε έλλειψη στην αγορά! 
Γενικό lockdown όμως δεν επιβλήθηκε. 
Η εθνική κυβέρνηση έδωσε μόνο συστά-
σεις στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 
τις οποίες και ακολούθησαν ευλαβικά. 
Μπορεί βέβαια να μην απαγόρευσε την 
κυκλοφορία, έκλεισε όμως τα σύνορα. 
Όσο η Ευρώπη ήταν σε lockdown δεν μας 
επηρέασε ιδιαίτερα το κλείσιμο των συ-
νόρων. Όταν όμως τα πράγματα στην Ευ-
ρώπη -και ειδικά στην Ελλάδα- άρχισαν 
να γίνονται κάπως πιο ομαλά εν όψει κα-
λοκαιριού ενώ η Ιαπωνία εξακολουθούσε 
να διατηρεί κλειστά τα σύνορα, δημιουρ-
γήθηκε μια αμηχανία σε όλους εμάς τους 
ξενιτεμένους. Και όσο βαδίζαμε προς το 
τέλος του καλοκαιριού και η κατάσταση 
παρέμενε η ίδια, οι ελπίδες μας να γυρί-
σουμε στην χώρα μας εντός του 2020 εξα-
νεμίζονταν. Πλέον τα σύνορα σιγά-σιγά 
ανοίγουν, αλλά οι εταιρίες ή τα πανεπι-
στήμια ζητούν από τους υπαλλήλους και 
τους φοιτητές τους αντίστοιχα να αποφύ-
γουν τις μετακινήσεις εκτός Ιαπωνίας.

Βοήθησε το κλείσιμο των συνόρων; Νο-
μίζω πρέπει να περάσει αρκετός καιρός 

για να βγάλουμε συμπεράσματα. Σίγουρα 
όμως κλόνισε την Ιαπωνική οικονομία και 
τον τουρισμό. Το Κυότο είναι μία από τις 
πιο -αν όχι η πιο- τουριστική πόλη της χώ-
ρας. Μέσα σε λίγους μήνες αφότου ξεκίνη-
σε η πανδημία η πόλη άλλαξε δραματικά. 
Αν θα έπρεπε να βρούμε ένα θετικό στοι-
χείο θα ήταν πως μπορέσαμε να δούμε το 
Κυότο, τις “αγριοκερασιές” (δλδ. Sakura) 
και όλα τα αξιοθέατα με κυριολεκτικά 
κανέναν τουρίστα. Πριν την πανδημία το 
Κυότο ήταν προσανατολισμένο στους ξέ-
νους τουρίστες με αγγλικές πινακίδες πα-
ντού και υπαλλήλους που μιλούσαν αγ-
γλικά στα καταστήματα (συνήθως ξένους 
φοιτητές). Μισό χρόνο μετά την έναρξη 

της πανδημίας το σκηνικό έχει αλλάξει 
άρδην. Τα tourist friendly μαγαζιά έχουν 
κλείσει, τα περισσότερα πλέον ακολου-
θούν τη μόδα και τις προτιμήσεις των 
Ιαπώνων, οι αγγλικοί κατάλογοι σχεδόν 
εξαφανίστηκαν και φυσικά ένας μεγάλος 
αριθμός ξενοδοχείων έκλεισε.

Η Ιαπωνική κυβέρνηση μετά το κλεί-
σιμο των συνόρων προσπάθησε να 

βοηθήσει τον τουρισμό της χώρας με μια 
καμπάνια όπως θα λέγαμε στην Ελλά-
δα Κοινωνικού Τουρισμού, με την οποία 
μπορείς να κάνεις κράτηση για ένα δωμά-
τιο με έκπτωση 35% (επιδοτούμενη από 
το κράτος) και 15% έκπτωση επιπλέον 

υπό τη  μορφή κουπονιών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μόνο σε καταστήμα-
τα της περιφέρειας στην οποία έχεις πάει 
διακοπές με σκοπό την τόνωση της τοπι-
κής οικονομίας. 
Η καμπάνια αυτή κατά τη γνώμη μου 
αποδεικνύεται αρκετά επιτυχημένη μιας 
και πολλοί Ιάπωνες ταξίδεψαν στο Κυότο 
την περίοδο του ιαπωνικού «δεκαπενταυ-
γουστου» (δηλ. Obon) και αναμένεται να 
ταξιδέψουν το Νοέμβριο για να απολαύ-
σουν τα φθινοπωρινά κόκκινα φύλλα 
Σφενδάμου ή αλλιώς Kōyō.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω μερικές συ-
νήθειες των Ιαπώνων που -κατά τη 
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ODEON PARALIMNIO

Οι ταινίες της εβδομάδας

Οι αίθουσες 1, 5 και 6 είναι κλειστές

Πανδημία, από τα Γιάννενα 
ως την Ιαπωνία
Η Κατερίνα Μπούτζα, μια Γιαννιώτισσα που ζει και εργάζεται στην Ιαπωνία, γράφει για την εμπειρία του covid εκεί.

γνώμη μου πάντα- έχουν συμβάλει θετικά 
στη μη διασπορά του ιού, θα ήταν οι εξής:
Μάσκα. Παντού. Από όλους. Τόσο σε κλει-
στούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους, ακόμα 
και στον δρόμο όταν περπατάμε μόνοι μας.
Θερμομέτρηση όταν πηγαίνουμε και όταν 
φεύγουμε από την δουλειά. Σε ένα κοινό 
τσατ στέλνουμε την θερμοκρασία μας έτσι 
ώστε αν κάποιος εμφανίσει συμπτώματα 
να μπορέσουμε να δράσουμε απευθείας.
Αποφυγή χαιρετισμών δια χειραψίας και 
φιλιών. Η παραδοσιακή  κουλτούρα της 
Ιαπωνίας να χαιρετάς με μια απλή υπό-
κλιση βοήθησε αρκετά στο να μην έρχεσαι 
σε σωματική επαφή με τον άλλον. Είναι 
μια συνήθεια που είναι πολύ πιο εύκολο 
να την αποκτήσεις απ΄όσο νομίζουμε.
Αυτόματες πόρτες. Και τα πιο μικρά συ-
νοικιακά μαγαζιά έχουν αυτόματες πόρ-
τες. Το ίδιο ισχύει και για τις τουαλέτες 
των καταστημάτων. Μπορείς εύκολα 
δηλαδή να αποφύγεις να αγγίξεις επιφά-
νειες όπως πόμολα, καπάκι τουαλέτας ή 
χερούλι βρύσης μιας και είναι τις περισ-
σότερες φορές αυτοματοποιημένα. Επί-
σης, σημαντικό ρόλο παίζει και ένα άλλο 
κομμάτι της ιαπωνικής κουλτούρας, ένα 
μικρό πετσετένιο μαντηλάκι που έχει ο 
καθένας στην τσάντα του και όταν πλένει 
τα χέρια του σε κοινή ή δημόσια τουαλέτα 
χρησιμοποιεί αυτό για να σκουπιστεί.
Σπρέι αντισηπτικό σε όλα τα καταστήμα-
τα. Όταν μπαίνεις σε ένα κατάστημα είσαι 
υποχρεωμένος (όχι λόγω επιβολής από 
την κυβέρνηση, αλλά περισσότερο από 
κατανόηση της ανάγκης  και σεβασμό να 
προστατέψεις το κοινωνικό σύνολο) να 
ψεκάσεις τα χέρια σου με αντισηπτικό. 
Εάν το ξεχάσεις, ο υπάλληλος θα στο θυ-
μίσει ευγενικά και εσύ θα ζητήσεις συγ-
γνώμη που δεν το έκανες και θα ψεκάσεις 
τα χέρια σου με μια υπόκλιση. Επίσης, 
στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα υπάρ-
χουν και ειδικές κάμερες θερμομέτρησης.
Το πιο σημαντικό βέβαια είναι η αίσθηση 
ασφάλειας, σεβασμού και εμπιστοσύνης 
που σε διακατέχει, όταν γνωρίζεις πως 
όλοι τηρούν την οδηγία για χρήση μάσκας 
όχι μόνο για την δική τους προστασία αλλα 
και να προστατέψουν τους υπόλοιπους.

Πως είναι να είσαι τόσο μακριά εν 
μέσω πανδημίας; Δύσκολο. Δυστυ-

χώς δεν είχαμε την δυνατότητα να φύ-
γουμε από την χώρα όλο αυτό το διάστη-
μα και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε 
να επιστρέψουμε στις χώρες πάνω από 
έναν χρόνο. Παρόλα αυτά, περιμένουμε 
με υπομονή και ελπίζουμε να βελτιωθεί η 
κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη 
την Ευρώπη. 
«Θα ξαποστάσουμε μαζί/κάτω απ’ το θόλο 
των πλατάνων» λέει ο Σεφέρης, και μένει 
να ελπίσουμε πως όταν γυρίσουμε πίσω 
θα υπάρχουν ακόμα πλατάνια στο παρα-
λίμνιο...

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Ο βασιλιάς γάιδαρος/
Donkey King μεταγλωττισμέ-
νο 18.30 Σάββατο, Κυριακή 
και Τετάρτη
Animation. Διάρκεια: 1.45’
Σκηνοθεσία: Αζίζ Τζιντάνι. 
Ακούγονται οι: Θοδωρής 
Σμέρος, Νίκος Παπαδόπου-
λος, Βασίλης Μήλιος, Γιάννης 
Στεφόπουλος 
O κυρ Μέντιος  Μανγκού, κα-
ταλήγει διάδοχος του θρόνου 
όταν το λιοντάρι συμπληρώνει 
τα ένσημα για να βγει στη 
σύνταξη. Φυσικά, η καμαρίλα 
απειλεί να καταπιεί το συ-
μπαθή γάιδαρο και η αλεπού, 
είναι πονηρή (φυσικά).

ΑΙΘΟΥΣΑ 4
Ο μυστικός κήπος/The 
secret garden 19.00 με-
ταγλωττισμένο, 21.20 με 
υπότιτλους, κάθε μέρα
Οικογενειακή. Διάρκεια: 1.39’
Σκηνοθεσία: Μαρκ Μά-
ντεν. Πρωταγωνιστές: Ντίξι 
Εγκεριξ, Κόλιν Φερθ, Τζούλι 
Γουόλτερς, Ινταν Χέιχερστ
Η Μαίρη ζει στην Ινδία με 
τους πλούσιους γονείς της 
και γυρίζει στην Αγγλία, όταν 
αυτοί πεθαίνουν απροσδόκη-
τα.  Πάει να ζήσει με το θείο 
της και εκεί, παίζει μυστικός 
κήπος, απρόσμενη συντροφιά 
και συναρπαστικές περιπέ-
τειες.

ΑΙΘΟΥΣΑ 3
Scooby Doo! (μεταγλωττισμέ-
νο) 18.00 Σάββατο, Κυριακή 
και Τετάρτη
Animation. Διάρκεια 1.33
Σκηνοθεσία: Τόνι Σέρβον
Η πρώτη μεγάλου μήκους 
ταινία κινουμένων σχεδίων 
Scooby-Doo. Η περιγραφή τα 
λέει όλα.

Το μυστικό μας/The secrets 
we keep 20.00, 22.10 κάθε 
μέρα
Θρίλερ. Διάρκεια 1.37’
Σκηνοθεσία: Γιούβαλ Άντλερ. 
Πρωταγωνιστές: Τζόελ 
Κίναμαν, Νούμι Ραπάς, Κρις 
Μεσίνα, Έιμι Σέιμετζ
Μια οικογένεια στη μεταπο-
λεμική Αμερική, βρίσκει το 
μπελά της από τους γείτονες. 
Χωρίς όμως να έχει πλάκα...
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Η καταδίκη του ναζισμού και η απο-
στροφή για την προσωπικότητα 
του Χίτλερ δεν ήταν αυτονόητες 
αντιδράσεις στην Ευρώπη και τις 

ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1930 - από την άνοδο των Ναζί στην εξουσία 
τον Ιανουάριο του 1933 μέχρι το ξέσπασμα 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Σεπτέμ-
βριο του 1939, αν όχι και μέχρι την είσοδο 
της Αμερικής στον πόλεμο, τον Δεκέμβριο 
του 1941, ύστερα από την ιαπωνική επίθεση 
στο Περλ Χάρμπορ. Στην οικοδόμηση αυτού 
του πνεύματος αδιαφορίας, αν όχι και χαύ-
νωσης, ρόλο φαίνεται ότι έπαιξε ο διεθνής 
Τύπος, και πιο συγκεκριμένα οι γάλλοι, οι 
βρετανοί και οι αμερικανοί ανταποκριτές 
στο Βερολίνο της εποχής.
Το βιβλίο του Ντανιέλ Σνεντερμάν (Daniel 
Schneidermann) «Βερολίνο, 1933. Η στάση 
του διεθνούς Τύπου μπροστά στον Χίτλερ», 
που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδό-
σεις Πόλις, σε μετάφραση Γιώργου Καρά-
μπελα, αποτελεί ένα αποκαλυπτικό χρονικό 
της γέννησης και της ανάπτυξης αυτού του 
εκ πρώτης όψεως μάλλον ακατανόητου 
φαινομένου, το οποίο παρά τη σπουδαιότη-
τά του, και παρά τη σωρεία των ιστοριογρα-

φικών ερευνών για τον ναζισμό, μοιάζει να 
έχει μείνει στα αζήτητα της Ιστορίας μέχρι 
και τις ημέρες μας. 
Ο Σνεντερμάν γεννήθηκε το 1958 στο Πα-
ρίσι, δουλεύοντας στην εφημερίδα «Le 
Monde» αρχικά ως δικαστικός συντάκτης 
και αργότερα ως κριτικός των ΜΜΕ. Μετά 
από σύγκρουση με την εφημερίδα του και 
πολυετή δικαστικό αγώνα εναντίον της, τον 
οποίο και κέρδισε, ο δημοσιογράφος μετα-
κινήθηκε στη «Liberation» και τώρα διευ-
θύνει το σάιτ Arret sur images. 
Το βιβλίο του, για το οποίο τιμήθηκε πέρσι 
με το βραβείο Assises du journalism, δεν 
είναι μόνο ένα αναπεπταμένο δημοσιογρα-
φικό χρονικό, αλλά και μια συναρπαστική 

αφήγηση με προσωπικό τόνο, αναφορές 
στην Εβραία μητέρα του, καθώς και με μια 
σαφώς λογοτεχνική ατμόσφαιρα, αφού η 
πραγματικότητα που αποτυπώνεται στις σε-
λίδες του μοιάζει με μυθιστόρημα συνεχούς 
και ορμητικής ροής, χωρίς εκ παραλλήλου 
να χάνει κατά το παραμικρό την ιστορική 
της ακρίβεια.
Το ερώτημα που πρωτίστως απασχολεί τον 
Σνεντερμάν είναι το γιατί οι ξένοι δημοσιο-
γράφοι στο Βερολίνο άργησαν να μιλήσουν 
όχι για την απειλή που εγκυμονούσε σε γενι-
κό επίπεδο ο ναζισμός, αλλά για τη διαστρο-
φική του σχέση με τους Εβραίους, η οποία 
μολονότι δεν υπήρξε αποκλειστικά ναζιστι-
κό και γερμανικό χαρακτηριστικό, κατέληξε 

στην περίπτωση της Γερμανίας του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου στο Ολοκαύτωμα. 
Φυσικά, δεν είναι όλοι οι ίδιοι – και ο ερευ-
νητής ξέρει πώς να αποδώσει τις δέουσες 
τιμές σε όσους ξεχώρισαν: ανάμεσα σε άλ-
λους, στον Edgar Mower, στον Pembroke 
Stephens, στην Andree Viollis, στον Roger 
Vailland (τότε ακόμη εκκολαπτόμενο συγ-
γραφέα), στον Albert Londres και στη 
Dorothy Thompson. Όλοι τους ήξεραν τι 
προετοίμαζε το καθεστώς για τους Εβραίους 
και πώς μεθόδευε τις ενέργειές του και όλοι 
τους έγραψαν απερίφραστα για την επερχό-
μενη καταστροφή. 
Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι τι ήξεραν όλοι 
οι δημοσιογράφοι αλλά για ποιον λόγο η συ-
ντριπτική τους πλειονότητα αποφάσισε να 
το αποκρύψει, μαζί με εφημερίδες όπως οι 
«New York Times» ή ειδησεογραφικά πρα-
κτορεία όπως το Associated Press. 
Τα εφιαλτικά πογκρόμ κατά των Εβραίων 
στους δρόμους και τα εμπορικά καταστή-
ματα του Βερολίνου, οι αθρόες συλλήψεις, 
η δολοφονική δράση των παραστρατιωτι-
κών ομάδων, τα συντροφικά μαχαιρώματα 
μεταξύ των Ναζί, τα πρώτα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης, ακόμα και οι πρώτες επίσημες 
διεθνείς καταγγελίες για τη μαζική εβραϊ-
κή εξόντωση λειαίνονται από τους ξένους 
ανταποκριτές στη γερμανική πρωτεύουσα. 
Τα ρεπορτάζ στρογγυλεύουν και εξημερώ-
νονται είτε λόγω του τρομακτικού φόβου 
για το αντίπαλο δέος του κομμουνισμού είτε 
επειδή οι δημοσιογράφοι ανησυχούν μήπως 
απελαθούν από τη Γερμανία, με αποτέλε-
σμα να αποκοπούν οι εφημερίδες τους από 
την καρδιά των γεγονότων. 
Άλλη μια τιμητική εξαίρεση σε αυτόν τον 
απάνθρωπο κανόνα είναι τα αριστερά έντυ-
πα, που μιλούν ανοιχτά για τη φρίκη του 
εβραϊκού εξανδραποδισμού, αλλά κανείς 
δεν θέλει να τα ακούσει και να τα εμπιστευ-
τεί λόγω του στρατευμένου φρονήματος και 
της καταγγελτικής τους γλώσσας.
Ο Σνεντερμάν μάς προειδοποιεί κάθε τόσο 
για τους ομόλογους κινδύνους που αντιπρο-
σωπεύουν στα χρόνια μας τα fake news, 
αλλά, όπως κι αν έχει, οι σημερινοί κίνδυ-
νοι, ακόμα κι αν είναι εξίσου σοβαροί, δεν 
είναι ιστορικά συγκρίσιμοι. Εκείνο που έχει 
τη μεγαλύτερη σημασία είναι το τι θα μπο-
ρούσε να κάνει ο Τύπος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου για τη μοίρα των ανθρώπων και η 
θλιβερή ιστορία τού γιατί δεν το έκανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου

Η άνοδος του Χίτλερ και ο ρόλος 
των δημοσιογράφων 
Γιατί οι ξένοι δημοσιογράφοι στο Βερολίνο άργησαν να ανησυχήσουν για τον Χίτλερ;  
Ένα βιβλίο για τη στάση του διεθνούς Τύπου απέναντι στην άνοδο του ναζισμού

Ο Σνεντερμάν μάς προειδοποιεί κάθε τόσο για τους 
ομόλογους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν στα 
χρόνια μας τα fake news, αλλά, όπως κι αν έχει, οι 
σημερινοί κίνδυνοι, ακόμα κι αν είναι εξίσου σοβαροί, 
δεν είναι ιστορικά συγκρίσιμοι. 
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LOVECRAFT COUNTRY, ΜΙΑ ΦΙΛΌΔΌΞΗ ΑΠΌ ΠΌΛΛΈΣ ΑΠΌΨΈΙΣ, ΣΈΙΡΑ

Όταν ο Λάβκραφτ συνάντησε 
τον Τζέιμς Μπάλντουιν

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Lovecraft Country είναι μια από τις τρεις πιο 
«καυτές» τηλεοπτικές σειρές του πανδημικού φθι-
νοπώρου/χειμώνα 2020-21 (οι άλλες δύο είναι το 
Boys που τα είπαμε ήδη και το Raised by Wolves, 

για το οποίο θα μιλήσουμε ξεχωριστά).
Είναι μια διασκευή του κόσμου του H.P. Lovecraft, του «με-
γάλου παλαιού» του τρόμου και μάστορα της ανατριχιαστι-
κής ατμόσφαιρας, από την εποχή που δεν υπήρχαν ειδικά 
εφέ, παρά μόνο ο νους. 
Ο νους αυτών που έγραφαν και ο νους αυτών που διάβαζαν.
Εκατό παρα κάτι χρόνια από το θάνατο του Λάβκραφτ, το 
HBO αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως στο δημιουργό 
των Heroes (ποιος θυμάται τους Heroes;) και των Sons 
of Anarchy, να φτιάξει την πιο παράξενη τηλεοπτική δια-
σκευή του λαβκραφτικού σύμπαντος.
H σειρά προσπαθεί να «μπολιάσει» το σπλάτερ και τα τέρα-
τα του Λάβκραφτ με τη ρατσιστική Αμερική των ‘50s. Δεν 
τα καταφέρνει πάντα καλά και το αποτέλεσμα, παρότι εν-
διαφέρον, είναι κάπως άνισο και μοιάζει να κυμαίνεται από 
επεισόδιο σε επεισόδιο.
Ένας βετεράνος του πολέμου της Κορέας επιστρέφει στην 
πόλη του, για να διαπιστώσει ότι ο πατέρας του αγνοείται, 

υπό παράξενες συνθήκες. Αποφασίζει να τον αναζητήσει 
μαζί με το θείο του και μια φίλη και η κατάσταση (φυσικά) 
περιπλέκεται, όταν αρχίζει να περιδιαβαίνει τους τόπους 
όπου οι Μεγάλοι Παλαιοί αποφάσισαν να οικειοποιηθούν, 
στη Γη και φυσικά, στη Μασαχουσέτη, στα βορειοανατολικά 
παράλια των ΗΠΑ, όπου τόσο ο Λάβκραφτ, όσο και ο Στίβεν 
Κινγκ, δραματοποίησαν τους εφιάλτες τους.
Το Lovecraft Country όμως δεν είναι απλά μια «σειρά τρό-
μου». Από το πρώτο επεισόδιο κιόλας, αποδεικνύει ότι το 
«πάντρεμα» με το ρατσιστικό καθεστώς των ΗΠΑ δεν είναι 
απλά για αγοραίους λόγους.
Η ριζοσπαστική «απαγγελία» του Τζέιμς Μπάλτουιν, του μαύ-
ρου, αντικαπιταλιστή διανοούμενου και ακτιβιστή στο πρώ-
το επεισόδιο «ντύνει» ένα φαινομενικά παράταιρο θέμα, που 
ωστόσο, γίνεται πολύ λογικό και «κανονικό» για το θεατή, 
όπως παρουσιάζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αναφορές 
σε άλλους προοδευτικούς, όπως ο Γκιλ Σκοτ-Χέρον και οι 
στίχοι του.
Η σειρά, παρότι μοιάζει κάπως με ένα κουλτουριάρικο 
Supernatural, δεν είναι μόνο αυτό. Προσπαθεί να ανιχνεύσει 
την απελευθέρωση από κοινωνικές και βιοπολιτικές νόρμες, 
ενίοτε το καταφέρνει, αλλά πολύ συχνά χάνεται, εκμεταλλευ-
όμενη το όνομα του Λάβκραφτ  ή, αν θέλετε, αξιοποιώντας 
το με διαφορετικό από το μέχρι τώρα συνηθισμένο, τρόπο. 
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 51 χρόνια, στις 22 
Οκτωβρίου 1969, κυκλοφόρη-
σε ένα από τα σημαδιακότερα 
και κλασικότερα άλμπουμ του 

ροκενρόλ: Το Led Zeppelin II. 
Καταρχάς, ήταν το δεύτερο άλμπουμ της 
μπάντας, όπως μαρτυράει και ο τίτλος, 
αλλά και το δεύτερο μέσα στην ίδια χρο-
νιά. Πλέον όμως, από τη «λεηλασία» των 
μπλούζμεν που συνέβαινε στο πρώτο, με 
αρκετό στυλ βεβαίως, τώρα οι Zep προ-
χωρούσαν σε πιο «δικά» τους μονοπάτια.
Όχι ότι σταμάτησαν να λεηλατούν ήδη 
γνωστούς ήχους, ωστόσο τώρα φαινόταν 
ότι δεν ήταν τίποτα τυχαίοι. Το Lemon 
Song «έκλεβε» ανοιχτά τον Howlin’ Wolf 
ενώ το Bring it On Home ήταν διασκευή 
σε κομμάτι που έγραψε ο Γουίλι Ντίξον, 
ο τύπος που παίζει να έχει βάλει το χέρι 
του στο 80% της μπλουζ δισκογραφίας.
Ο δίσκος όμως είχε τα κόλπα του Πέιτζ 
και του Μπόναμ. Το Whole Lotta Love 
είχε τον καταιγισμό που παρήγαγαν αυ-
τοί οι δύο βασικά, ενώ έκαναν το κομ-
μάτι τους και σε άλλα κομμάτια όπως ο 
Moby Dick και το Heartbreaker. 
Η πιο ουσιαστική εικόνα όμως, τη συ-
νέθεταν κομμάτια όπως το Ramble 
On, όπου συμμετείχε περισσότερο και ο 
Πλαντ. 
Ο δίσκος ήταν το «διαβατήριο» των Zep 
για την επιτυχία. «Εκθρόνισε» το Abbey 
Road των Beatles από τους πίνακες επι-
τυχιών, ανέδειξε μια από τις μεγαλύτερες 
επιτυχίες όλων των εποχών (το Whole 
Lotta Love) και θεωρήθηκε «αρχετυπικό 
δείγμα του heavy metal». Κακώς, γιατί 
ήδη υπήρχαν οι Blue Cheer…
Μνημειώδες είναι και το εξώφυλλό του. 
Πολύ πριν εμφανιστεί το Photoshop, o 
Ντέιβιντ Τζούνιπερ, ο δημιουργός του, 
πέρασε τα μέλη του συγκροτήματος σε 
φωτογραφία του Flying Circus, της μοί-
ρας που διοικούσε ο «Κόκκινος Βαρώ-
νος» στη γερμανική αεροπορία του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Η δε γυναικεία 
παρουσία, είναι μια γαλλίδα ηθοποιός, 
η Ντελφίν Σιρίγκ, η οποία τότε πρωτα-
γωνιστούσε σε μια αντιπολεμική σάτιρα, 
μαζί με τον Φιλίπ Νουαρέ. 

Led Zeppelin, 
οι δεύτεροι 
του ονόματός τους
51 χρόνια πριν…
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