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«Γεια σας Γιντέκια…»
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ τεύχος της διμηνιαίας εφη-
μερίδας «Το Ζαγόρι μας», που εκδίδεται εδώ και 40 
χρόνια από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία 
Ζαγορίου (ΙΛΕΤ), φιλοξενείται ένα πολύ ενδιαφέρον 
κείμενο. 
https://typos-i.gr/article/geia-sas-gintekia

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Σεισμός 2,3 ρίχτερ 
στα Γιάννενα
ΜΊΚΡΉΣ ΕΝΤΑΣΉΣ, αλλά ιδιαίτερα αισθητός 
στην πόλη των Ιωαννίνων ο σεισμός που έγινε πριν 
από λίγη ώρα.
Σύμφωνα με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ο σεισμός 2,3 της κλίμακας 
Ρίχτερ, σημειώθηκε 4 χιλιόμετρα δυτικά των Ιωαν-
νίνων και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
https://typos-i.gr/article/seismos-23-rixter-sta-
giannena

Κλειστά νηπιαγωγεία- 
δημοτικά στα Γιάννενα
ΣΥΜΦΩΝΑ με τα επίσημα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι 
κλειστά τα εξής τμήμα-σχολεία λόγω κρουσμάτων.
https://typos-i.gr/article/kleista-nhpiagwgeia-
dhmotika-sta-giannena

ΕΟΔΥ: 22 κρού-
σματα στα Γιάννενα
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 22 κρούσματα 
στα Γιάννενα και άλλα 11 στους υπόλοιπους 
τρεις νομούς της Ηπείρου.
https://typos-i.gr/article/eody-22-
kroysmata-sta-giannena
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Για όλο το Νοέμβριο, 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 βλέπε-
τε υλικό πριν τη δημοσίευσή του ή και να ενημε-
ρώνεστε 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 
δηλώσατε, 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 
ρωτήσετε: 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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«Η θέρμανση κοστίζει ακριβά 
και δεν ζεσταίνει ικανο-
ποιητικά τα σπίτια», είναι 
ένα από τα συμπεράσματα 

που προέκυψε σε πανελλαδική έρευνα για 
τις συνθήκες άνεσης στα ελληνικά νοικο-
κυριά που διεξήχθη από το καλοκαίρι του 
2019 έως και τον χειμώνα του 2020, από το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Η έρευνα παρουσιάστηκε κατά τις εργασίες 
του 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακε-
δονίας από τον Πάνο Κοσμόπουλο, Δρα Αρ-
χιτέκτονα- Μηχανικό, τέως Διευθυντή του 
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενερ-
γειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών 
του ΔΠΘ και διευθυντή της Κ-eco Projects.
Όπως προκύπτει από τα ερωτηματολόγια, 
αν και το 41,23% θεωρεί ότι η θέρμανση κο-
στίζει αρκετά και το 24,23% πολύ ακριβά, 
εντούτοις σχεδόν οι μισοί (48,5%) αισθάνο-
νται «αρκετή ζέστη» ή «ζέστη» τον χειμώ-
να με χρήση χοντρού ρουχισμού και καύση 
ξυλείας. 
Μέτρια θερμική άνεση αισθάνεται το 
27,84% και κρύο ή δροσιά το υπόλοιπο πο-
σοστό. Παράλληλα, διαπιστώνεται η αύ-
ξηση της χρήσης στερεών καυσίμων, ακο-
λουθεί το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο με 
οικονομία στη χρήση, ενώ υπάρχει περιορι-
σμένη σε χρονική διάρκεια χρήση ηλεκτρι-
κής ενέργειας με βοηθητικά συστήματα.
«Είναι προφανές ότι η θέρμανση κοστίζει 
ακριβά, ενώ ταυτόχρονα δεν διαπιστώνεται 
ικανοποιητική ζέστη στους χώρους στο με-
γαλύτερο ποσοστό», αναφέρει ο κ. Κοσμό-
πουλος.

ΤΟ ΣΟΚ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Στη δεύτερη έρευνα μελετήθηκαν οι συν-
θήκες άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων, 
σε σχέση με τις εξωτερικές θερμοκρασίες. 
Το πρώτο μέρος της έρευνας διεξήχθη το 
καλοκαίρι του 2019, στην νότια Ελλάδα, και 
το δεύτερο μέρος τον χειμώνα του 2020 στη 
βόρεια Ελλάδα ώστε να εξαχθούν συμπερά-
σματα για ακραίες εξωτερικές συνθήκες.
Η έρευνα έγινε σε Καλαμάτα (11 κατοικίες), 
Αθήνα (18 κατοικίες) και Χανιά (9 κατοικί-
ες) και στη βόρεια Ελλάδα- σε Φλώρινα (12 
κατοικίες), Θεσσαλονίκη (17 κατοικίες) και 
Ξάνθη (14 κατοικίες). Για τις μετρήσεις και 
τα ερωτηματολόγια επιλέχτηκαν οικογέ-
νειες με μέτριο εισόδημα και διαμερίσματα 
πολυκατοικιών των δεκαετιών '80 και '90. 
Οι μετρήσεις έγιναν με φορητά όργανα θερ-
μοκρασίας/υγρασίας/ρεύματος αέρα και όχι 
με αυτόματους καταγραφείς.
Οι μελετητές διαπίστωσαν σε Φλώρινα, 
Θεσσαλονίκη και Ξάνθη εκτεταμένη χρή-
ση προϊόντων ξυλείας για καύσιμο (από 
pellets ως ξυλόσομπες) με τις αντίστοιχες 
εκπομπές, έλλειψη θερμομόνωσης, ενώ 
τα μέσα θέρμανσης δεν ήταν πάντα σε λει-
τουργία κατά τις επισκέψεις όπου διαπι-
στώθηκε μάλιστα ότι οι κάτοικοι έφεραν 
βαρύ ρουχισμό.

ΚΡΥΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ-
ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Όπως καταλήγουν, «η ενεργειακή ένδεια 
έχει επηρεάσει υπερβολικά το επίπεδο 

συνθηκών θερμικής άνεσης και άνετης 
διαβίωσης των κατοίκων». «Η προσφυγή 
σε διαφορετικούς (παράλληλα χρονικά) 
εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και η 
χαμηλή θερμοκρασία στους εσωτερικούς 
χώρους, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, 
είναι γεγονός».
Πρέπει επίσης να επισημανθεί η διαφορο-
ποίηση μεταξύ των νοικοκυριών που δια-
θέτουν ανεξάρτητη θέρμανση (φυσικό αέ-
ριο, πετρέλαιο, air-condition, ξύλα κ.λπ.) 
και των διαμερισμάτων πολυκατοικιών 
που έχουν ένα ενιαίο και κοινό για όλους 
σύστημα θέρμανσης. 
Σε αυτή την περίπτωση, αναφέρεται στην 
έρευνα, όλα τα νοικοκυριά πρέπει να πλη-
ρώσουν τους λογαριασμούς τους, προκει-
μένου το σύστημα να χρησιμοποιηθεί για 
το σύνολο της πολυκατοικίας. «Δυστυχώς, 
τελικά, το κεντρικό σύστημα τίθεται εκτός 
λειτουργίας και κάθε νοικοκυριό έχει να 
αντιμετωπίσει ανεξάρτητα τις δικές του 
ανάγκες και να εφεύρει τους πιο οικονομι-
κούς συνδυασμούς για τα μέσα θέρμανσης».

ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ

Το καλοκαίρι διατυπώθηκαν παράπονα για 
υψηλές τιμές στο ηλεκτρικό, κάτι που έχει 
ως αποτέλεσμα την περιορισμένη χρήση 
κλιματισμού. Ο δροσισμός κατά το θέρος 
επιτυγχάνεται κυρίως με «φυσικό αερισμό», 
διαπιστώνεται η ελλιπής ή απούσα θερμο-
μόνωση των περιβλημάτων και περίπου 
το 50%, έχει μη ικανοποιητική δροσιά και 
μάλλον στρέφεται σε «φυσικό αερισμό».

Θέρμανση: Ακριβή 
και… αναποτελεσματική
Θέρμανση: Ακριβή 
και… αναποτελεσματική

Αν και το 41,23% θε-
ωρεί ότι η θέρμανση 
κοστίζει αρκετά και 
το 24,23% πολύ ακρι-
βά, εντούτοις σχεδόν 
οι μισοί (48,5%) αι-
σθάνονται «αρκετή 
ζέστη» ή «ζέστη» τον 
χειμώνα με χρήση χο-
ντρού ρουχισμού και 
καύση ξυλείας
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

O Νοέμβριος της «καραντίνας ΙΙ» βρή-
κε την Ελλάδα το ίδιο ή και λιγότερο 
έτοιμη, ειδικά σε επίπεδο καθημερι-
νών υπηρεσιών.

Προσπερνώντας τις μεγάλες ανάγκες στην 
υγεία, που δεν ικανοποιήθηκαν έγκαιρα 
(καθότι είναι μια μεγάλη και ξεχωριστή κου-
βέντα), μια σειρά καθημερινά πράγματα πα-
ραμένουν δύσκολα, σε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα.
Καταρχάς, μια σειρά πράγματα αναγκαστικά 
πηγαίνουν πιο αργά λόγω της εκ περιτροπής 
εργασίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. 
Και στις ιδιωτικές υπηρεσίες όμως, τα πράγ-
ματα δεν είναι καλύτερα. Οι αγορές πλέον 
(πλην τροφίμων-καθημερινών ειδών σού-
περ μάρκετ) έχουν περιοριστεί στο ίντερνετ. 
Χωρίς να υπάρχει έλλειψη προϊόντων, όπως 
παρατηρήθηκε την περασμένη άνοιξη, κατά 
περίπτωση, ειδικά σε «επίκαιρα» είδη όπως 
μάσκες αντισηπτικά κ.λπ. που εξαφανίστη-

καν τον Μάρτιο και επέστρεψαν τέλη Μαΐου, 
άλλα, παρουσιάζουν μια… εποχική ανάκαμ-
ψη στις τιμές.
Για παράδειγμα, μια web camera που τον 
περασμένο Απρίλιο ήταν το πιο… «καυτό εί-
δος», με τις τιμές στα ύψη και σε ανεπάρκεια 
-έφτασε να πωλείται 90 ευρώ- τον Ιούλιο 
έπεσε στα 61 ευρώ και στις 13 Νοεμβρίου 
επέστρεψε στα 88 ευρώ.
Ακόμα όμως και αν την αγοράσετε, μάλλον 
δεν θα την παραλάβετε σύντομα. Οι εταιρίες 
κούριερ σηκώνουν πάλι τεράστιο βάρος και 
κατά περίπτωση, ακόμα και συνηθισμένες 
αποστολές από πόλη σε όλη μπορούν να 
καθυστερήσουν πέντε ημέρες, έως και μια 
εβδομάδα.
Αντίθετα όμως, πολύ πιο γρήγορα αντιδρούν 
οι εγχώριες επιχειρήσεις και καταστήματα, 
οπότε τώρα προστίθεται ένας ακόμα καλός 
λόγος για να επιλέξετε την αγορά των Ιωαν-
νίνων.
Επίσης, το ελληνικό ίντερνετ παραμένει ένα 
μικρό χάλι, με τις υποδομές να είναι μέτριες 
και τις υπηρεσίες κακές και ακριβές. Η ανα-

μονή για μια νέα σύνδεση VDSL στα Γιάν-
νενα, μπορεί να ξεπεράσει και τις 20 μέρες, 
ανάλογα με την εταιρία… Ταυτόχρονα, η κατά 
50% εξ αποστάσεως εργασία, σε συνδυασμό 
με την τηλεκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, 
επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις οικιακές 
συνδέσεις.  
Φυσικά, έχουν γίνει και σημαντικά βήματα, στον 
τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου 
και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ωστόσο, ο αν-
θρώπινος παράγοντας είναι αναντικατάστατος σε 
πολλές γραμμές, γιατί όσο και γρήγορα να παραγ-
γείλετε κάτι από το ίντερνετ, αν δεν είναι αρκετοί 
οι εργαζόμενοι σε μια εταιρία μεταφορών, δεν θα 
το παραλάβετε γρήγορα…
Επίσης, μια απόσταση που πρέπει να καλυ-
φθεί, είναι η εξοικείωση των πολιτών με την 
εναλλακτική που θα τον κρατήσει μακριά 
από μια ουρά, από ένα ταμείο ή μια τράπεζα. 
Ωστόσο, μη νομίζουμε ότι όλα πλέον γίνονται 
από μια οθόνη, από το σπίτι μας. Μια σχετικά 
συνηθισμένη διαδικασία σε μια οικονομική 
εφορία, χρειάζεται ακόμα τρεις δια ζώσης 
υπογραφές…

Αγορές, υπηρεσίες, 
εργασία: Συγκρίνοντας 
τις δύο καραντίνες

Μεγαλύτερη 
αβεβαιότητα 
στις 
επιχειρήσεις
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ βασι-
κές διαφορές με την 
πρώτη καραντίνα, είναι 
η διαφορά στα μέτρα 
στήριξης. Αυτή τη φορά 
δεν υπάρχουν «αποζημι-
ώσεις ειδικού σκοπού» 
για τις επιχειρήσεις (τα 
800 ευρώ δηλαδή), ενώ 
και τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί, όπως η «επι-
στρεπτέα προκαταβο-
λή», είναι «ετεροβαρή».
Καταρχάς, οι μέχρι 
στιγμής «επιστρεπτέες» 
είναι κατά ποσοστά 
που φτάνουν στο 70%, 
δάνεια και όχι επιχορη-
γήσεις. 
Η επόμενη, τέταρτη 
φάση θα είναι μεν 
διαφορετική, ο τρόπος 
υπολογισμού όμως των 
κριτηρίων ενδέχεται 
να δημιουργήσει «δύο 
ταχύτητες ωφελούμε-
νων»: Αυτοί που θα επι-
στρέψουν μεγαλύτερα 
ποσά και αυτοί που θα 
επιστρέψουν μικρότερα.
Το ρευστό γενικά λείπει 
από τις επιχειρήσεις 
και στα Γιάννενα, όπως 
και σε άλλες περιοχές, 
αναμένεται ως «μάν-
να» η ενίσχυση από τις 
Περιφέρειες. Όσο όμως 
η ενίσχυση προσιδιάζει 
στις συνήθειες προ-
γραμματικές διαδι-
κασίες που πάνε από 
παράταση σε παράταση 
και σε μεγάλες καθυ-
στερήσεις, τότε χάνεται 
η ουσία, ότι πρόκειται 
για κεφάλαιο κίνησης 
και όχι επένδυση.
Και φυσικά, όσο λείπει 
το κεφάλαιο κίνησης και 
μικραίνει ο κύκλος ερ-
γασιών, τόσο περισσό-
τερο οι επιχειρηματίες 
στρέφονται στο δανει-
σμό, που μόνο εύκολος 
δεν είναι στις τράπεζες 
αυτή την περίοδο.  
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Ο γιαννιώτης συγγραφέας Μιχάλης Σπέγγος, διαλέγει 10 αγαπημένα του βιβλία: 

Ο Μιχάλης 
Σπέγγος 
διαλέγει 
10 αγαπημένα 
του βιβλία
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1
ΙΛΙΑΔΑ-
ΟΜΗΡΟΣ 
Το Έπος των επών. Το Πρώτο 
των πρώτων, το -αν διαβαστεί 
προσεκτικά-μέγιστο αντιπολεμι-
κό αριστούργημα των αιώνων. 

10
ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΦΩ-
ΤΙΑΣ-ΤΖΟΡΤΖ 
Ρ.Ρ. ΜΑΡΤΙΝ.

Για την εκπληκτική συμπαντο-
πλασία του. 

9
ΤΟ ΛΑΘΟΣ- 
ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ. 

Ο ορισμός ενός εξαιρετικού 
ψυχολογικού δράματος και 
ανατομίας ψυχών. 

8
Ο ΤΥΦΛΟΣ 
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ- 
ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ 
ΑΤΓΟΥΝΤ. 

Το υποδειγματικό πάντρεμα 
ρεαλισμού και φανταστικού. 

7
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑ-
ΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕ-
ΤΑΙ-ΝΙΚΟΣ ΚΑ-
ΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. 

Φιλοσοφία μέσα από  μυθοπλα-
στικό ρεαλισμό στο μέγιστο. 

6
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ-
ΜΙΣΕΛ ΟΥΕΛ-
ΜΠΕΚ.

Μια ματιά στο μέλλον, για το 
μέλλον, με βάση ένα υλιστικό 
παρόν. 

5
ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-
ΤΖΟΝΑΘΑΝ 
ΦΡΑΝΖΕΝ
Το δράμα της Αμερικής μέσα 
από τη δράση ανθρώπων της 
διπλανής πόρτας. 

4
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙ-
ΓΙΑΝ ΜΑΡΤΕΛ. 

Για την ανατροπή και τις αλλη-
γορίες.

3
ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΗΣΟΥΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ-ΖΟ-
ΣΕ ΣΑΡΑΜΑ-
ΓΚΟΥ. 

Για τη σκηνή στη βάρκα με τον 
Χριστό και τον Διάβολο. 

2
ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕ-
ΝΟΙ-ΦΙΟΝΤΟΡ 
ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
Για τα υπαρξιακά αδιέξοδα και 
την καταστροφική εκδήλωσή 
τους.  Για τον Σταυρόγκιν και τον 
Βερχοβένσκι.  Για την εξομολό-
γηση του Σταυρόγκιν. 
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ΒΑΣΊΛΗΣ ΔΊΑΜΑΝΤΌΠΌΥΛΌΣ

Ο δάσκαλος και αγωνιστής
Τεράστιο υποκριτικό ταλέντο, έντονη προσωπικότητα, ανυποχώρητος, αντισυμβατικός, πάντα μάχιμος, ιδεολόγος 
και δάσκαλος μέχρι το τέλος, που ποιούσε ήθος και αυτό το αναγνώρισαν όσοι τον γνώρισαν, και κυρίως οι νέοι που 
υπεραγαπούσε και τους πίστευε. Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος είναι ένα από τα σπάνια παραδείγματα καλλιτέχνη, 
ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της χρυσής μεταπολεμικής γενιάς, που άφησε το δικό του αποτύπωμα 
στο θέατρο και στον κινηματογράφο, ενώ κατάφερε ακόμη και μέσω της τηλεόρασης να περάσει κάτι το ξεχωριστό, 
μακριά από τη συνηθισμένη μιζέρια και τη φαιδρότητα.
Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος δεν υπήρξε σταρ, δεν ήταν ωραίος, αρνήθηκε να μπει στον κύκλο της εμπορικότητας, 
της ευκολίας, προτιμώντας να δίνει μάχες για την τέχνη και τη ζωή. Όπως έλεγε «εγώ ευτυχώς δεν έχω πάψει να 
ονειρεύομαι. Δεν έχω πάψει να θέλω. Βέβαια αυτό κοστίζει κόπους, διαψεύσεις, όμως αυτό δεν με πειράζει. Το να 
αγωνίζεται κανείς είναι κι αυτό μια ηδονή».
Αύριο συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του (15 Νοεμβρίου 1920) και είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε 
για ποιους λόγους ο Βασίλης Διαμαντόπουλος παραμένει ένα σύμβολο, ένα πρότυπο για την τέχνη, αλλά και για 
τους κοινωνικούς αγώνες.
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Γεννήθηκε στον Πειραιά. Θα εγκαταλεί-
ψει τη Νομική Αθηνών για να ακολου-
θήσει το όνειρο τής υποκριτικής, μπαί-
νοντας στη δραματική σχολή του Εθνικού 
Θεάτρου. Γρήγορα θα εγκαταλείψει και τη 
«συμβατική» σχολή του Εθνικού για να 
μπει στο σύμπαν του Κάρολου Κουν, όταν 
ο φωτισμένος θεατράνθρωπος ιδρύει τη 
δική του δραματική σχολή του Θεάτρου 
Τέχνης το 1942.Την ίδια χρονιά θα παίξει 
στο Θέατρο Τέχνης την «Αγριόπαπια» του 
Ίψεν, ενώ μέχρι το 1949 που θα παραμεί-
νει κοντά στον Κουν, θα παίξει περισσότε-
ρους από 30 ρόλους που τον καθιέρωσαν 
ως πρωταγωνιστή του θεάτρου.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ

Θα συνεργαστεί με τον θίασο της κυρίας 
Κατερίνας, ενώ το 1950 προσελήφθη στο 
Εθνικό Θέατρο για να πρωταγωνιστήσει 
στην αθάνατη κωμωδία «Ανώμαλος Προ-
σγείωσις» των Σακελλάριου-Γιαννακό-
πουλου, στον ρόλο του Μαυρογιαλούρου, 
που γνωρίσαμε όλοι στην κινηματογρα-
φική επιτυχία «Υπάρχει και Φιλότιμο». Θα 
ακολουθήσουν μία σειρά από επιτυχίες 
στο θέατρο, αποδίδοντας με ευφυή τρόπο 
κλασικά κείμενα, ενώ το 1958 θα είναι μία 
ιστορική στιγμή για τον ίδιο και το ελληνι-
κό θέατρο, ιδρύοντας το Νέο Θέατρο, μαζί 
με την τότε σύντροφό του, Μαρία Αλκαίου.

ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο ελληνικό σινεμά, ο Διαμαντόπουλος εί-
ναι επιλεκτικός και θα δώσει κάτι διαφορε-
τικό, αφού οι ερμηνείες του πάντα μετρημέ-
νες και με βάθος, θα δώσουν άλλη διάσταση 
και ποιότητα, ακόμη και σε μελοδράματα ή 
κωμωδίες, που χωρίς την παρουσία του θα 
έμεναν στη μετριότητα. Στον κινηματογρά-
φο καταφέρνει να κρατήσει τη θεατρική 
παιδεία του και να αποβάλει το θεατρικό 
κοστούμι, που τόσο αδίκησε μεγάλους θε-
ατράνθρωπους που μπήκαν στα πλατό. Θα 
πρωτοεμφανιστεί το 1948 στο «Μαρίνος 
Κοντάρας» του Γιώργου Τζαβέλλα, θα παίξει 
έναν χαρακτηριστικό ρόλο στο εξαιρετικό 
«Αμαξάκι» του Ντίνου Δημόπουλου, ενώ 
η πρώτη του επιτυχία θα έρθει δυο χρόνια 
μετά, το 1959, στην κομεντί «Να Πεθερός, 
να Μάλαμα» σε σενάριο Δημήτρη Ψαθά και 
σκηνοθεσία Μάριου Νούσια, ερμηνεύοντας 
εξαιρετικά έναν υποκριτή οικογενειάρχη 
της καλής κοινωνίας, έναν άπιστο σύζυγο, 
έναν πανούργο μπαγαπόντη. 
Το 1962 θα ερμηνεύσει ιδανικά έναν υπερ-
συντηρητικό αυστηρό καθηγητή στο κοινω-
νικό δράμα «Νόμος 4000» του Γιάννη Δα-
λιανίδη, ενώ την ίδια χρονιά θα κάνει και τη 
συμπαθέστατη δραματική κωμωδία «Ψηλά 
Τα Χέρια Χίτλερ» του Ροβήρου Μανθούλη, 
έχοντας δίπλα του τον Θανάση Βέγγο. 
Με τη διαφαινόμενη παρακμή του παλιού 
ελληνικού κινηματογράφου, ο Διαμαντό-

πουλος παίρνει αποστάσεις, παίζοντας σε 
δυο τρεις μόνο ταινίες για μια δεκαετία, 
αφοσιώνεται στο θέατρο και επιστρέφει 
ουσιαστικά στη μεγάλη οθόνη το 1978 
με τους ανατρεπτικούς «Τεμπέληδες της 
Εύφορης Κοιλάδας» του Νίκου Παναγιω-
τόπουλου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες 
εμφανίσεις του, ενώ είναι συγκλονιστικός 
στη δραματική κωμωδία του Θόδωρου 
Μαραγκού «Μάθε Παιδί μου Γράμματα» 
(1981), στο ρόλο και πάλι ενός συντηρη-
τικού καθηγητή που βλέπει τα παιδιά του 
να επαναστατούν.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Μέχρι το τέλος της ζωής του αντικομφορ-
μιστής, εκτός από τις θεατρικές περιπέ-
τειες, έζησε πολλές φορές την περιφρό-
νηση των «αρμοδίων», αλλά θα σταθεί 
δίπλα στους νέους ως δάσκαλος και κυρί-
ως ως συμπαραστάτης τους, προσπαθώ-
ντας να μεταδώσει την αρχή του: «Μπρο-
στά ή πίσω από τα φώτα, στο ημίφως ή 
στο άπλετο φως και με την πιο εξελιγμέ-
νη τεχνολογία ή μ’ έναν απλό προβολέα, 
ο ηθοποιός είναι -πρέπει να είναι- ο ίδιος. 
Το αυτόφωτο σώμα, αλλιώς είναι απλά 
διάσημος, αλλά όχι ηθοποιός».
Η ευαίσθητη καρδιά του θα τον αφήσει 
στις 5 Μαΐου του 1999, αφήνοντας πίσω 
του ένα γιο και μια κόρη, και ακόμη πε-
ρισσότερα παιδιά που πήραν απ’ αυτόν τη 
γνώση για το θέατρο και τις αρχές του για 
τη ζωή που ακολούθησε μέχρι τέλους. Η 
κηδεία του, παρότι η Πολιτεία αποφάσισε 
να τελεστεί δημοσία δαπάνη, τελικά έγι-
νε όπως είχε αποφασίσει ο ίδιος: Λιτή και 
απέριττη….

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Χάρης Αναγνωστάκης

Εκείνος και οι Άλλοι
ΟΤΑΝ Η ΧΩΡΑ μπήκε στον γύψο από τους δικτάτορες, ο Βασίλης Διαμα-
ντόπουλος είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι. Άλλωστε, ήταν γνωστός κομου-
νιστής, μαχητικός συνδικαλιστής, ενώ είχε συμμετάσχει και στην Εθνική 
Αντίσταση. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα το 1970 για να μας χαρίσει, δυο 
χρόνια μετά, την αξέχαστη σουρεαλιστική σειρά, δικής του έμπνευσης, 
«Εκείνος κι Εκείνος», ένα σπάνιο δείγμα πραγματικά καλής τηλεόρασης. 
Έπαιζε μαζί με τον φίλο του Γιώργο Μιχαλακόπουλο, σε εμπνευσμένα κεί-
μενα του Μουρσελά. 
Στην τηλεόραση θα παίξει σε αρκετές ακόμη σειρές, χρηματοδοτώντας 
την αγάπη του για τη θεατρική σκηνή (το 1993 θα ιδρύσει το Σύγχρο-
νο Θέατρο). Ανάμεσα στις αξιόλογες εμφανίσεις του, που συνάμα ήταν 
και αξιοπρεπείς παραγωγές, συγκαταλέγονται οι σειρές «Συμβολαιογρά-
φος», «Κίτρινος Φάκελος», «Τα Λαυρεωτικά», «Χατζηεμμανουήλ», «Χαίρε 
Τάσο Καρατάσο».
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«BARRETT: THE DEFINITIVE VISUAL COMPANION» 

O Σιντ Μπάρετ σε 350 σπάνιες 
φωτογραφίες
ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ εγκεκριμένο 
βιβλίο για τον συνιδρυτή των Pink 
Floyd, Σιντ Μπάρετ (Syd Barrett) θα 
κυκλοφορήσει στα τέλη Νοεμβρίου 
σε έκδοση – επιτέλους – για το ευρύ 
κοινό. 
Το «Barrett: The Definitive Visual 
Companion», το οποίο εκδόθηκε ως 
μια πολυτελής υψηλής ποιότητας 
έκδοση το 2011, θα είναι από τις 24 
Νοεμβρίου διαθέσιμο ως χαρτόδετο 

(paperback).
Η έκδοση περιλαμβάνει 350 σπά-
νιες φωτογραφίες του Μπάρετ και 
των Pink Floyd πάνω στη σκηνή, 
σε πρόβες και σε στιγμές στο σπίτι, 
καθώς και ό,τι έχει απομείνει από 
τα έργα τέχνης που ξέρουμε ότι, στη 
ζωή του, φιλοτέχνησε ο Σιντ. Συν, 
ερωτικά γράμματα, καρτ ποστάλ και 
λοιπή αλληλογραφία. Στη δημιουρ-

γία αυτού του βιβλίου συμμετείχαν 
τόσο η οικογένεια του καλλιτέχνη 
όσο και τα συντρόφια του στους Pink 
Floyd.
Οι συγγραφείς Russell Beecher και 
Will Shutes χώρισαν το βιβλίο σε 
πέντε μέρη: «Φωτογράφοι: Pink 
Floyd», «Φωτογράφοι: Σόλο», «Επι-
στολές», «Τέχνη» και μια εισαγωγή. 
Σε αυτήν οι δυο συγγραφείς του 
τόμου περιέλαβαν φωτογραφίες 

του Μπάρετ με κάποια από τα 
έργα τέχνης που φιλοτέχνησε 
και μια φωτογραφία του σε 
παιδική ηλικία (από το 1949 ή 
1950). 
Εξηγούν επίσης πώς συγκέ-
ντρωσαν το υλικό για την 
έκδοση, παίρνοντας συνεντεύ-
ξεις από τα αδέλφια του Σιντ 
και «χτενίζοντας» τις οικογε-
νειακές φωτογραφίες. Περιέ-
λαβαν επίσης και λεζάντες που 
είχαν γράψει φωτογράφοι ή, 
άλλα μέλη της μπάντας όπως 
ο Ρότζερ Γουότερς, καθώς και 
άνθρωποι που είχαν δουλέψει 
μαζί του ή, ήταν παρόντες σε 
ζωντανές ερμηνείες του.
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο 
φίλος του, ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ 
απέτισε φόρο τιμής στον Σιντ 
τραγουδώντας τα σόλο τραγού-
δια του Μπάρετ «Octopus» και 
«Dominoes». Κατά τη διάρκεια 
της περφόρμανς, η οποία 
μεταδιδόταν με livestreaming, 
ανακοίνωσε ότι δουλεύει για 
ένα καινούργιο βιβλίο για τον 
Μπάρετ, συγκεντρώνοντας 
τους στίχους των τραγουδιών 
του καλλιτέχνη. 
«Ήταν αυτός ο αντισυμβατικός 
συγγραφέας και leader. Ήταν 
ένα ζευγάρι χρόνια μικρότερος 

από τ' άλλα παιδιά, αλλά ήταν πολύ, 
πολύ ευφυής. Κατά κάποιον τρόπο, 
πολύ πολύ δυστυχώς, έχασε το μυαλό 
του. Υπάρχουν ένας σωρός θεωρί-
ες για το γιατί έχασε το μυαλό του 
και, βεβαίως, υποπτεύομαι ότι αυτό 
επιδεινώθηκε λόγω της χρήσης ναρ-
κωτικών που έκανε. Αλλά ήταν μια 
τεράστια απόλαυση και ένας απίθανος 
ποιητής» είπε για τον φίλο του.

ΕΔΩ ΚΑΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ

Το «Αφεντικό» σταθερά 
στους 5 πρώτους 
του Billboard

Ο θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν  έγινε ο πρώτος καλλιτέ-
χνης που έχει ένα άλμπουμ στα πέντε πρώτα του Billboard Hot 
200 τις τελευταίες έξι δεκαετίες.
Ο Σπρίνγκστιν, γνωστός με το ψευδώνυμο «Αφεντικό», κυκλο-

φόρησε τον τελευταίο του δίσκο «Letter To You» τον περασμένο μήνα 
(23 Οκτωβρίου), σηματοδοτώντας το 20ο άλμπουμ του.
Ο καλλιτέχνης είχε δύο άλμπουμ στο Top Five του Billboard Hot 200 
τη δεκαετία του 1970, πρώτα με το «Born To Run» και αργότερα με το 
«Darkness On The Edge Of Town». Στη δεκαετία του 1980, βρέθηκε στην 
κορυφή των chart με το άλμπουμ «The River», μαζί με το «Nebraska», 
«Born In The USA», «Bruce Springsteen & The E Street Band 1975-
1985» και «Tunnel Of Love».
Στη δεκαετία του 1990, κατέλαβε το νούμερο δύο και νούμερο τρία με 
τα άλμπουμ, «Human Touch» και «Lucky Town» αντίστοιχα, και το νού-
μερο ένα με τη συλλογή του «Greatest Hits» που κυκλοφόρησε το 1995. 
Μια δεκαετία αργότερα, τα «The Rising», «Devils & Dust», «We Shall 
Over: The Seeger Sessions», «Magic» και «Working On A Dream» κα-
τέκτησαν το Top Five.
Στη δεκαετία του 2010, το Top Five κατέκτησε το «Western Stars» του 
2019. Τώρα, το «Letter To You» κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Billboard 
Hot 200 ολοκληρώνοντας το επίτευγμα.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Νιλ Γιάνγκ αυτές τις μέρες έγινε 75 χρο-
νών. Όταν ήταν ακόμα 30, το 1975, κυκλο-
φορούσε το 7ο στούντιο άλμπουμ του, τέ-
τοιες μέρες.

Αρκετά όμως με την αριθμολογία.
Το Zuma του Νιλ Γιάνγκ έχει υπάρξει ένα από τα 
καλύτερα του εμβληματικού καναδού μουσικού 
και μια από τις καλύτερες στιγμές όλης της μπά-
ντας του.
Παρότι είναι το πρώτο μετά την Ditch Trilogy, την 
οποία έκλεισε το σκοτεινό Tonight’s the night, το 
Zuma παραμένει αρκετά ενδοσκοπικό, με έναν πιο 
«τραχύ» τρόπο όμως, σε σχέση με τους προκατό-
χους του και σαφώς πιο αισιόδοξο. 

Τρία χρόνια πριν, ο χαμός του Ντάνι Γουίτεν από 
υπερβολική δόση, είχε επηρεάσει πάρα πολύ τον 
Γιανγκ, σε σημείο να διαλύσει σχεδόν τους Crazy 
Horse. Βέβαια, η έννοια «διάλυσης των Crazy 
Horse» παραμένει μέχρι σήμερα κάτι πολύ σχετικό, 
καθώς το Zuma ήταν η ολική τους επαναφορά με 
τον Φρανκ Σαμπέδρο στην κιθάρα. Ενδεικτικό εί-
ναι ότι αυτή η σύνθεση των CH κράτησε μέχρι πριν 
από δύο χρόνια, οπότε και επανήλθε ο… πριν τον 
Σαμπέδρο, Νιλς Λόφγκρεν.
Στο Zuma όμως επανέρχονται και οι Crosby, Stills 
and Nash που ουσιαστικά φτιάχνουν, μαζί με τον 
Γιανγκ, έναν ακόμα «C,S,N&Y» δίσκο που δεν κυ-
κλοφόρησε ποτέ (ήταν όμως στα σχέδια, εκείνη 
την εποχή).
Στιχουργικά και μουσικά, στον δίσκο δεσπόζει το 

«Cortez the Killer».  O Γιανγκ αναπλάθει την εκ-
στρατεία του Ισπανού κατακτητή στο Μεξικό, περ-
νώντας τον από «πριονοκορδέλα». Ο Γιανγκ δή-
λωσε δημόσια ότι ξεκίνησε να γράφει το κομμάτι, 
όντας ακόμα μαθητής στο Γουίνιπεγκ, ενώ σύμφω-
να με τις σημειώσεις στο Decade, το κομμάτι είχε 
απαγορευτεί στην Ισπανία, από το καθεστώς του 
Φράνκο. 
Η ακριβής πραγματικότητα είναι ότι το Zuma κυ-
κλοφόρησε στην Ισπανία ολόκληρο μετά το θάνατο 
του δικτάτορα, με το λιγότερο «εμπρηστικό» τίτλο 
«Cortez», στο επίμαχο κομμάτι.
Ο δίσκος έχει και άλλες μεγάλες στιγμές, όπως το 
πιο προσωπικό Danger Bird, αλλά και την επανέ-
νωση με τους C,S&N στο Through my Sails.
Όλα αυτά, 45 χρόνια πριν…

Κορτέζ, 
ο φονιάς

Ό ΝΊΛ ΓΊΑΝΓΚ ΤΌ 1975
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η καλύτερη γερμανική σειρά, αυτή την επο-
χή, είναι το Babylon Berlin. Επίσης, τα πιο 
αξιόλογα αστυνομικά της «εποχής Βαϊμά-
ρης», είναι τα βιβλία στα οποία στηρίζεται 

το Babylon Berlin: οι υποθέσεις του αστυνόμου Ρατ.
Το έργο του Φόλκερ Κούτσερ είναι εδώ και καιρό, στο 
τρίτο βιβλίο του (στα ελληνικά). Μετά το «Βρεγμένο 
Ψάρι» και τον «Βωβό θάνατο», ήρθε ο «Γκόλντσταϊν». 
Οι περιπέτειες του Ρατ και των συνοδοιπόρων του, 
λαμβάνουν χώρα σε ένα Βερολίνο που, παρότι έχει 
περάσει πάρα πολλές ιστορικές καμπές τα τελευταία 
100+ χρόνια, παραμένει ένα σημείο αναφοράς για την 
Ευρώπη. 
Ο Ρατ, ένας τύπος με πολλές αδυναμίες αλλά και 
πολλά προτερήματα, μπλέκεται σε άλλη μια υπόθε-
ση που, στον ελληνικό συγχρονισμό βιβλίου-σειράς, 
είναι διαφορετική.
Η τρίτη σεζόν μπήκε αρκετά δυναμικά και παρότι η 

πρώτη θα παραμείνει μάλλον αξεπέραστη, βαδίζει 
θετικά στα σημάδια του δεύτερου βιβλίου. 
Όσο για το τρίτο βιβλίο, ο Γκέρεον Ρατ έχει μια πολύ 
ειδική αποστολή, η οποία έρχεται από την άλλη όχθη 
του Ατλαντικού.
Ο Κούτσερ, ο οποίος έχει κάνει όλο το «αγροτικό» της 
αστυνομικής λογοτεχνίας, από πτυχιούχος Φιλολογί-
ας στον ημερήσιο Τύπο και μετά στα βιβλία, αποτυ-
πώνει με τρομερό τρόπο τις συνήθειες και την καθη-
μερινότητα του μεσοπολεμικού Βερολίνου. Στέκεται 
ελαφρά ουδέτερος απέναντι στις πολιτικές διενέξεις 
που διαμόρφωσαν τουλάχιστον 50 χρόνια ιστορίας 
στον ευρωπαϊκό χώρο και τα βιβλία του είναι λιγό-
τερο «γυαλιστερά» από τα αντίστοιχα έργα του Φίλιπ 
Κερ, αλλά πολύ πιο περιεκτικά για την περίοδο που 
πραγματεύεται.
Οπότε, τώρα με τη νέα καραντίνα, μπορείτε να δείτε 
και να διαβάσετε Γκέρεον Ρατ. Επίσης, μπορείτε να 
ακούσετε και το καταπληκτικό σάουντρακ της πρώ-
της σεζόν.

ΤΡΊΤΗ ΣΕΖΌΝ BABYLON BERLIN, ΤΡΊΤΌ ΒΊΒΛΊΌ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΊΚΑ

Ο αστυνόμος Ρατ σας ψάχνει
Η τρίτη σεζόν μπή-
κε αρκετά δυναμικά 
και παρότι η πρώτη 
θα παραμείνει μάλ-
λον αξεπέραστη, 
βαδίζει θετικά στα 
σημάδια του δεύτε-
ρου βιβλίου.
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