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Κεντρική πλατεία: 
μια ανάπλαση 
που «επιστρέφει»
ΜΕ καθυστέρηση ενός χρόνου (και παραπάνω), η 
δημοτική αρχή Ιωαννίνων κάνει αυτό που έπρεπε 
να κάνει από την πρώτη στιγμή: Προχωρά τη μελέτη 
για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, βάσει 
του αποτελέσματος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
που είχε υλοποιήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή.  
https://typos-i.gr/article/kentrikh-plateia-mia-
anaplash-poy-epistrefei

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Δωδώνης-Δομπόλη: 
«φεύγουν» τα φανάρια, 
«έρχεται» ο κόμβος
ΆΛΛΟΙ μεγαλύτεροι άλλοι μικρότεροι. Όλο και πε-
ρισσότεροι κόμβοι υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στα 
Γιάννενα για λόγους καλύτερης και πιο ασφαλούς 
κινητικότητας.
https://typos-i.gr/article/dwdwnhs-dompolh-
feygoyn-ta-fanaria-erxetai-o-kombos

Ο πολωνός μηχανικός, 
ο τσιφλικάς 
από την Άρτα 
και η αρχαία Δωδώνη
ΠΡΙΝ από 145 χρόνια, οι δρόμοι δύο ανδρών, του 
Σιγισμούνδου Μινέικο και του Κωνσταντίνου Καρα-
πάνου, συναντώνται στην αρχαία Δωδώνη.
https://typos-i.gr/article/o-polwnos-mhxanikos-o-
tsiflikas-apo-thn-arta-kai-h-arxaia-dwdwnh

Από παλιές αποθήκες, 
αθλητικό κέντρο εφόσον…
ΕΝΆ ΆΚΙΝΗΤΟ, τις παλιές αποθήκες της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας (ΑΤΕ) στο 
Κάτω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών, επιδιώκει να αγοράσει η Περιφέρεια Ηπεί-
ρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Ηπείρου μπαίνει στη διαδικασία αγοράς 
ενός ακινήτου, με τις επιλογές της να μπαίνουν συνήθως στο στόχαστρο της κριτικής.
https://typos-i.gr/article/apo-palies-apo8hkes-a8lhtiko-kentro-efoson
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:
https://www.patreon.com/TyposI
Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

Με μια συνδρομή 4 ευρώ στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)

■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα
Με τη συνδρομή των 10 ευρώ στον Τύπο, παίρ-
νετε:
Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου 
■«Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/
Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014» 
σε φυσική μορφή (ισχύει για όλο τον Δεκέμβριο)
(οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
■ Η νέα ψηφιακή έκδοση του Τύπου, περιλαμ-
βάνει 52+1 μουσικά άλμπουμ, ένα για κάθε βδο-
μάδα του χρόνου, συν ένα, καθότι το 2020 είναι 
δίσεκτο (αν δεν το ΄χατε καταλάβει ήδη…).
Το βιβλίο διατίθεται σε δύο εκδοχές: 
Μια σε pdf, που είναι η πιο κοινή και προσβάσιμη 
από όλες τις συσκευές
Μια σε epub που είναι πιο διαδραστική και δια-
βάζεται, είτε με την εφαρμογή Adobe Digital 
Editions σε Windows, είτε στην εφαρμογή ανά-
γνωσης, σε Mac.

Μια έκδοση με 53 μουσικά άλμπουμ
Μαζί με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html


ΜΠΆΙΝΤΕΝ ΚΆΙ ΕΥΡΏΠΗ: 

Θαύμα ή 
αντικατοπτρισμός; 

4|Κόσμος ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μένει σε μια μικρή 
πόλη. Είναι λευκή, 
έχει καστανά μαλλιά, 
λίγο πιο μακριά λόγω 

πανδημίας, και καστανά μάτια, 
μιλάει ήρεμα και με αυτοπεποί-
θηση. Τι άλλο; Είναι δασκάλα, 
ραδιοτηλεοπτική παραγωγός και 
συγγραφέας, και πιστεύει ακρά-
δαντα ότι η πανδημία Covid-19 
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία 
να επανασχεδιάσουμε τις γει-
τονιές μας, τις πόλεις μας, τον 
κόσμο μας. Και μια μικρή λεπτο-
μέρεια: είναι άτομο με αναπηρία, 
πάσχει από νανισμό. Η ίδια χα-
ρακτηρίζει τον εαυτό της «μικρό 
άνθρωπο».
Και ο «μικρός αυτός άνθρωπος» 
αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει βή-
ματα για τη διασφάλιση των δι-
καιωμάτων των ΑμεΑ. Εξάλλου 
η ίδια, όπως λέει, είναι «προϊόν 
μιας εκπαίδευσης χωρίς απο-
κλεισμούς» (σ.σ. όταν οι μαθητές 
ΑμεΑ περνούν το μεγαλύτερο 
μέρος ή όλο τον χρόνο τους με 
μαθητές που δεν έχουν αναπη-
ρία) – μια εκπαίδευση βέβαια 
που ακόμα δεν έχει γίνει βίωμα, 
σε όλα τα επίπεδά της, στην Ελ-
λάδα.
Η Σινέντ Μπερκ, από την Ιρλαν-
δία, έχει αναδειχθεί τα τελευταία 
χρόνια σε μια σημαντική φυσιο-
γνωμία του αναπηρικού κινήμα-
τος και υπέρμαχο των δικαιω-
μάτων των ΑμεΑ. Μια γυναίκα 
που εργάζεται για να αλλάξει 
ο τρόπος αντιμετώπισης των 
ΑμεΑ και που η φιλοσοφία του 
αγώνα αυτού είναι σαφέστατη: 
Η προστασία των ανθρώπων με 
αναπηρία δεν μπορεί να αποτε-
λεί πράξη φιλανθρωπίας αλλά 
δικαίωμα και ζήτημα δικαιοσύ-
νης. Η Σινέντ Μπερκ ήταν η βα-
σική ομιλήτρια μιας συζήτησης 
που διοργανώθηκε διαδικτυακά 
στις Βρυξέλλες, στις 2 Δεκεμ-
βρίου, με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα ΑμεΑ, από την Ευρωπα-
ϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή.
«Για πολλούς από εμάς, το ια-
τρικό μοντέλο της αναπηρίας 
περιλαμβάνεται στα βιώματά 
μας. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα 
με αναπηρία κατηγοριοποιήθη-
καν ανάλογα με την κατάσταση 
της υγείας τους και ότι αποτέ-
λεσαν αντικείμενο συζητήσεων, 
χωρίς ποτέ να τους παρέχεται 
ή να τους απευθύνεται ο λόγος. 

[ ΤΗΣ SYLVIE KAUFFMANN* ]

Η τελευταία επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στην 
Ευρώπη χρονολογείται από τον Φεβρουάριο 
του 2019. Στη Διάσκεψη του Μονάχου για την 
ασφάλεια, ο αντιπρόεδρος Πενς τα έψελνε 
στους ευρωπαίους ηγέτες, καλώντας τους να 

αποσυρθούν, όπως και οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες, από την πυρηνική συμφωνία με 
το Ιράν. Ανεβαίνοντας στη συνέχεια στο 
βήμα, ο Τζο Μπάιντεν ήταν καθησυχαστι-
κός. «Θα περάσει κι αυτό, θα δείτε», είπε ο 
πρώην αντιπρόεδρος. «Θα επιστρέψουμε!»
Οι Ευρωπαίοι δεν τον πήραν πολύ στα 

σοβαρά. Η άνοδος του Ντόναλντ 
Τραμπ στην εξουσία τούς είχε 
βυθίσει σε έναν στρατηγικό εφι-
άλτη. Εβλεπαν ότι η Αμερική 
τούς είχε εγκαταλείψει και δεν 
ενδιαφερόταν παρά για μερικές 
λαϊκιστικές κυβερνήσεις.
Ο Τζο Μπάιντεν τήρησε όμως 
την υπόσχεσή του: επέστρε-
ψε. Στις 20 Ιανουαρίου, όταν 
εγκατασταθεί στο Οβάλ Γρα-

φείο, θα είναι ο πιο έμπειρος 
αμερικανός πολιτικός στις διε-
θνείς σχέσεις από την εποχή του 
Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου. 
Επιπλέον, η ομάδα της εξωτε-
ρικής πολιτικής που ανακοί-
νωσε έχει όλα τα χαρακτηρι-
στικά μιας «dream team». Ο 
νέος υπουργός Εξωτερικών 

Τόνι Μπλίνκεν έχει μεγαλώσει στο 
Παρίσι και γνωρίζει καλά την Ευρώ-
πη. Αλλά και η υπόλοιπη ομάδα εγ-
γυάται την επιστροφή του κεντρώου 
κατεστημένου.
Θαύμα; Η αντικατοπτρισμός; Αν 
υπάρχουν ακόμη κάποιοι αφελείς 
στην Ευρώπη που νομίζουν ότι αυτή 
η ειδυλλιακή εικόνα προαναγγέλλει 
μια σχέση όπως παλιά, σύντομα θα δι-
αψευστούν. Ο διάλογος που έχει ξεκι-
νήσει εδώ και πολλές εβδομάδες ανά-

μεσα σε ευρωπαίους και αμερικανούς 
ειδικούς αποκαλύπτει δύο πράγματα: 

ότι το μέλλον των ευρωαμερικανικών σχέσεων θα είναι 
διαφορετικό και πολύ πιο ενδιαφέρον.
Θα είναι διαφορετικό, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει - και 
όχι μόνο τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Οι τάσεις που 
εξηγούν εν μέρει την εκλογή του Τραμπ έχουν οξυνθεί: 
κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, άνοδος της Κίνας, 
κυριαρχία της τεχνολογίας, άνοδος του αυταρχισμού. Στις 
τάσεις αυτές πρέπει να προστεθούν τώρα και οι συντρι-
πτικές συνέπειες της πανδημίας.
Οι αμερικανοί ειδικοί που έλαβαν μέρος στην προεκλογι-
κή εκστρατεία των Δημοκρατικών δεν κρύβουν ότι άμε-
ση προτεραιότητά τους θα είναι η ανάκτηση του ελέγχου 
της πανδημίας και η επανεκκίνηση της αμερικανικής οι-
κονομίας. Ο βαθύς διχασμός της χώρας δεν θα διευκολύ-
νει το έργο τους: το γνωρίζουν, όπως γνωρίζουν και την 
επιδείνωση της εικόνας της δημοκρατίας τους. Ο νέος 
σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν υπόσχεται 
μια εξωτερική πολιτική «για τη μεσαία τάξη» - την αμε-
ρικανική μεσαία τάξη. Ενας άλλος ειδικός προβλέπει ότι 
ο Μπάιντεν θα αφιερώσει το 80% της ενέργειάς του στην 
εσωτερική πολιτική και μόνο το 20% στην εξωτερική πο-
λιτική.
Και από αυτό το 20%, η Κίνα θα έχει τη μερίδα του λέ-
οντος. Τι μένει λοιπόν στους παλιούς ευρωπαίους συμ-
μάχους, τους οποίους τόσο κακομεταχειρίστηκε ο Τραμπ; 
Δεν είναι και λίγο: να πάψουν να αποτελούν αντικείμενο 
κακομεταχείρισης. Ο Μπάιντεν θα έρθει να τους δει και 
θα επουλώσει τις πληγές. Θα επαναφέρει επίσης την Ου-
άσινγκτον στο πολυμερές παιχνίδι. Θα ευχαριστήσει τη 
Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία που «κράτησαν τη 
θέση» της Αμερικής αγωνιζόμενες επί τέσσερα χρόνια 
για να μην καταρρεύσει η συμφωνία με το Ιράν.
Τα υπόλοιπα είναι στο χέρι των Ευρωπαίων. Κι εδώ είναι 
που το πράγμα γίνεται ενδιαφέρον. Θέλετε περισσότερη 
αυτονομία; Πολύ καλά, μας βολεύει, δείχνει να απαντά 
το περιβάλλον του Μπάιντεν. Η Ασία δεν μας αφήνει έτσι 
κι αλλιώς να διαχειριστούμε όλες αυτές τις συγκρούσεις 
στις πύλες της Ευρώπης, στα Βαλκάνια και στον Καύκα-
σο, στην ανατολική Μεσόγειο και στην Αφρική. Ας κατα-
νείμουμε λοιπόν τους ρόλους.
Αν η Ευρώπη θέλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, 
θα πρέπει έτσι να διατυπώσει τις προτάσεις της και κυ-
ρίως να ξεπεράσει τις διαιρέσεις της. Όπως λέγεται και 
από τις δύο πλευρές, υπάρχει ένα παράθυρο, μια μονα-
δική ευκαιρία: να επανεφευρεθεί η σχέση της Ευρώπης 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν διαφορετικό κόσμο.

(*) Η Σιλβί Κoφμάν είναι αρθρογράφος της Monde



Αυτή η οριοθέτηση της έννοιας 
της αναπηρίας οδήγησε στην 
αντίληψη ότι αποτελεί βάρος 
για τα άτομα, τις οικογένειες, τις 
κοινότητες και τις κοινωνίες. Η 
συμπάθεια απέναντι σε κάποιον 
που γεννήθηκε ανάπηρος, εκ-
δηλώνεται ψιθυριστά» ανέφερε 
η κα Μπερκ, στη συζήτηση που 
παρακολούθησε και ο «Τύπος 
Ιωαννίνων».
Και εδώ ακριβώς τίθεται ένα με-
γάλο ζήτημα. Πολλοί σχεδιασμοί 
στις πόλεις γίνονται εις το όνομα 
των ανθρώπων με αναπηρία χω-
ρίς όμως αυτούς που μπορούν να 
καταθέσουν τη δική τους οπτική 
και τις δικές τους ανάγκες. Και 
προφανώς οι ανάγκες δεν εξα-
ντλούνται μόνο στην κατασκευή 
ενός οδηγού όδευσης τυφλών 
στα πεζοδρόμια.
Η πανδημία και το συνακόλουθο 
social distancing ήρθαν να απο-

τελέσουν, κατά κάποιο τρόπο, 
μια ευκαιρία για τον επανασχε-
διασμό των χώρων και των τό-
πων, οι οποίοι στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι ασφυκτικά 
περιοριστικοί. Και την ευκαιρία 
αυτή υπογράμμισε με έμφαση η 
κα Μπερκ. «Καθώς εξετάζουμε 
τον επανασχεδιασμό των διαφό-
ρων τόπων και χώρων υπό το 
πρίσμα της κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης, ας προσπαθήσουμε 
επίσης να φανταστούμε πώς θα 
μπορούσαν να γίνουν προσβάσι-
μοι. Αυτός ο τρόπος σκέψης θα 
μετατρέψει τις πόλεις, τις κω-
μοπόλεις και τις χώρες μας σε 
μια προτροπή προς τους πολίτες 
ώστε να αισθάνονται ελεύθεροι 
να είναι ο εαυτός τους υπό συν-
θήκες ασφάλειας και δικαιοσύ-
νης», τόνισε.
Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές 
ακόμη προκλήσεις, με την πρόε-

δρο της ΕΟΚΕ Christa Schweng 
να δηλώνει ότι «ο καθένας μας 
μπορεί να συμβάλει στην προ-
αγωγή των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία, είτε με τη 
βελτίωση της ευαισθητοποίη-
σης, είτε με την παροχή υποστή-
ριξης, είτε με την ανάληψη πολι-
τικής δέσμευσης». Σήμερα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν 
περίπου 87 εκατομμύρια άτομα 
με κάποια μορφή αναπηρίας και, 
λόγω της γήρανσης της κοινω-
νίας, ο αριθμός των ατόμων με 
αναπηρία θα συνεχίσει να αυξά-
νεται στο μέλλον.
Προς το παρόν, στην εποχή της 
νόσου Covid-19, οι άνθρωποι με 
αναπηρία βιώνουν έναν ακόμη 
αποκλεισμό. Άνθρωποι κλεισμέ-
νοι σε ιδρύματα ή στο σπίτι τους, 
άνθρωποι που μπορεί να έχουν 
χάσει τα αγαπημένα τους πρό-
σωπα (πολλοί πολίτες με αναπη-

ρία, επίσης, αποτέλεσαν θύματα 
της πανδημίας). «Τα ΑμεΑ υπο-
φέρουν και από την αδιαφορία 
αυτών που παίρνουν τις αποφά-
σεις. Η κατάσταση της υγείας και 
η ζωή των ατόμων με αναπηρία 
έχει επίσης σημασία» ανέφερε ο 
Γιάννης Βαρδακαστάνης, μέλος 
της ΕΟΚΕ και πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με 
Αναπηρία. Ο κ. Βαρδακαστάνης 
ζήτησε δε τα άτομα με αναπηρία 
να έχουν προτεραιότητα στον 
εμβολιασμό.
Κατά τη συζήτηση, ο επικεφα-
λής της θεματικής ομάδα «Δι-
καιώματα των ατόμων με ανα-
πηρία» της ΕΟΚΕ Pietro Vittorio 
Barbieri εκτίμησε ότι η στρα-
τηγική της ΕΕ για την αναπη-
ρία κατά την επόμενη δεκαετία 
πρέπει να επιφέρει πραγματική 
αλλαγή νοοτροπίας. «Η στρατη-
γική αυτή μπορεί να αποδειχθεί 
αποτελεσματική μόνον εάν συ-
νεκτιμήσει τις επιπτώσεις της 
πανδημίας και ασκήσει επιρροή 
στις πολιτικές και στις δαπάνες 
των κρατών μελών», προειδο-
ποίησε.
Μία από τις ενέργειες της ΕΟΚΕ, 
τον τελευταίο καιρό, προς την 
κατεύθυνση της ισότητας, της 
ισοτιμίας και της αντιμετώπι-
σης των πολιτών με αναπηρία 
ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, 
είναι η πραγματική κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων ψήφου στις 
ευρωεκλογές. Με γνωμοδότησή 
της, η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 
καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να τροποποιήσουν 
επειγόντως την εκλογική Πρά-
ξη του 1976 κατά τρόπο που να 
εγγυάται πραγματικό δικαίωμα 
ψήφου στις ευρωεκλογές του 
2024 σε όλους τους ευρωπαίους 
πολίτες με αναπηρία. Για πα-
ράδειγμα, σε αρκετά κράτη-μέ-
λη (και στην Ελλάδα), όσοι δεν 
μπορούν να προσέλθουν αυτο-
προσώπως στα εκλογικά κέντρα 
λόγω αναπηρίας ή ασθένειας δεν 
έχουν δυνατότητα εναλλακτικής 
μορφής ψηφοφορίας.
Όπως έχει επισημάνει η Επιτρο-
πή, είναι απαράδεκτο το γεγονός 
ότι, λόγω νομικών και τεχνικών 
εμποδίων που συνεχίζουν να 
υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη, καμία χώρα της ΕΕ δεν 
μπορεί να εγγυηθεί ότι οι εκλο-
γές είναι πλήρως προσβάσιμες 
σε όλους.
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Οι «ψίθυροι συμπάθειας» 
δεν αρκούν

Η προστασία των 
ανθρώπων με ανα-
πηρία δεν μπορεί 
να αποτελεί πράξη 
φιλανθρωπίας αλλά 
δικαίωμα και ζήτη-
μα δικαιοσύνης.
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ΤΆ ΠΡΆΓΜΆΤΆ ΠΟΥ ΜΆΣ ΆΡΕΣΟΥΝ

fFacebook: https://www.facebook.com/hylasband/
Bandcamp: https://hylasband.bandcamp.com/releases
yYoutube: https://www.youtube.com/channel/UC1c2WNtrWppP814lly1c8xw

.Spotify: https://open.spotify.com/artist/5h4WWKaHitGQHURyaocToa
lInstagram: https://www.instagram.com/hylasband
rEmail: hylasband@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

Οι HYLAS, μια τετραμελής instrumental μπάντα από 
την Αθήνα, η οποία σχηματίστηκε το 2015, διαλέγουν 
σήμερα δέκα αγαπημένους τους δίσκους.
Η σύνδεσή τους με τα Γιάννενα είναι… δεδομένη. Η 
μουσική τους κινείται σε progressive post rock ύφος. 
Η πρώτη δισκογραφική τους δουλειά κυκλοφόρησε το 
Σεπτέμβριο του 2019 με το όνομα «Athena». Η ιδέα 
του άλμπουμ γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι μία τιμη-
τική αναφορά στην πόλη που μεγάλωσαν και συνεχί-
ζουν να ζουν τα περισσότερα μέλη του συγκροτήματος.
Τους HYLAS αποτελούν οι Γιάννης Μπουντέκας κιθά-
ρα-φωνή, Κώστας Σπυράτος τύμπανα-φωνή, Μάνος 
Δελώτης μπάσο-φωνή, Πάνος Καλκανάς κιθάρα-φωνή.

Οι HYLAS 
διαλέγουν 
δέκα δίσκους

https://www.facebook.com/hylasband/?__tn__=KH-R&eid=ARBoy-OxDIxhn4_gwlFX8s4yRakDiv8EZNsJiy8NKi1GR6sxxeP5eIo1f18ZOUlfaRhyJGL6PaF9zF0_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ97mj7n328SXEmkD6hw_Keop9irMN3QjPR-T2eQ-5lkRX8jXgJ_HoK0H1l2-dkqZliwIfphdqN-O0GGOknx6Yr6Dm8jSo8yDIGvRP_KU0_AdNGzhAYtJ-YTf1hcbCS63cHIi02fzxZkGZeL0l7YVONMXB6ZzN2HYozvoaitsVDgWgiH_zx7tWWNg129RSzx2kIXL3xdgusi1lbQ2t_mxXSHn-mt7YiJKD8qIIc5m3yo3Mqr_ejPk3v4RxHPk8p9DQ6hxNpeyUZ9oHSskHic7QQfd7NFhilxJXcbbf-m2KQkA3-LGNQSlore8d0Nuua1REoy70zIBUSc4oP3DtPSriTRkFWAkpbThNLOSbC4_dIQHdz38f7molm8BzebSICbDT_d0XkXldclskZbukHcnz2eq3dnPV15mgrL0yWdVERHPjaCuR3LNvSoeyGqWQL1FEZ_j00GmxTIS2VIGJx4WhktRBB2zRh0tVP-X7_swHwj6K-w
https://hylasband.bandcamp.com/releases?fbclid=IwAR3aUlHbx7EWpyXyalGhc_ecR89OvxGyXWkuVFfmfXUK6z4H70YSywGvTA0
https://www.youtube.com/channel/UC1c2WNtrWppP814lly1c8xw?fbclid=IwAR26MYFZI1s7cxzpirtbUbA1YRj64k1p-J9GVQObQ8qqnhTTnoJfUZT16mg
https://open.spotify.com/artist/5h4WWKaHitGQHURyaocToa?fbclid=IwAR0KE8xwGV4ZucS13RNmZzbVh4LxVs1HpYxVk7HGetBGU31MiOO2BIomtbA
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1
Mascaraddiction 
MODREC

Ένας δίσκος γεμάτος οργή, ευ-
αισθησία, dreamy μελωδίες και 
πανέμορφες συνθέσεις, δομη-
μένες όλες σε έναν indie - punk 
κορμό με παρακλάδια που αγ-
γίζουν τα gospel, τις μπαλάντες 
μέχρι και το metal. Η Αθηναϊκή 
μπάντα σε μία φάση νιότης και 
ταυτόχρονα ωριμότητας με 
καταπληκτικά παιξίματα γεμά-
τα ενέργεια και δέσιμο γράφει 
στίχους ανήσυχους με αφετηρία 
το σύγχρονο άνθρωπο (Power is 
religion, religion is disease…) και 
ολοκληρώνει ένα πανέμορφο 
album ηχογραφώντας το live σε 
λιγότερο από 48 ώρες…

2
Οι Ανάσες των Λύκων 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ

Εδώ οι στίχοι του Αγγελάκα δε 
φωνάζουν να τους τραγουδή-
σεις μαζί του, αλλά είναι ήσυχοι, 
εσωτερικοί, περνούν κάτω από 
το δέρμα, ενώ ο Νίκος Βελιώ-
της δημιουργεί ηχοτοπία με το 
βρώμικο, καθαρό, όρθιο, και 
ανάποδο τσέλο του με ονει-
ρεμένα αλλά και ανορθόδοξα 
παιξίματα. Η σύμπραξη αυτή σε 
συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά 
και την ιδιαίτερη πάντα ερμηνεία 
του Αγγελάκα δημιουργούν μία 
δουλειά σφυρηλατημένη μέσα 
στο σκοτάδι αλλά και μία όμορ-
φη συντροφιά στις αλκοολικές 
νύχτες μας…

3
In Rainbows 

RADIOHEAD

Με αυτό το album οι Radiohead 
απομακρύνονται ακόμα περισ-
σότερο από την αρχική indie, 
βρώμικη πλευρά τους και 
δείχνουν να τοποθετούν όλα τα 
μουσικά πρόσωπα των τελευταί-
ων δουλειών τους σε ένα δίσκο. 
Καταφέρνουν να φτιάξουν με 
μαεστρία ένα πολύχρωμο μω-
σαϊκό με ηλεκτρονικά, brit pop, 
alternative και jazzy στοιχεία 
σε συνδυασμό με τα υπέροχα 
φωνητικά και λιγωτικά φαλτσέτα 
του Yorke… 

4
Slow Riot for New 
Zero Kanada
GODSPEED YOU! BLACK 
EMPEROR

Η φράση «Formless and Empty» 
-γραμμένη στα εβραϊ (והֹ֔בָו ּ֙והֹ֙ת)
κά από τη «Γένεση» που υπάρχει 
στο εξώφυλλο συντροφεύει 
το άκουσμα των δύο μεγάλων 
σε διάρκεια κομματιών του 
δίσκου. Βαθιά μελαγχολικό και 
ατμοσφαιρικό με τη συνοδεία 
ηλεκτρικών οργάνων, βιολιού 
και τσέλου συνδυάζει το post με 
την κλασική μουσική και μέσα 
του γεννιούνται μελωδίες έως 
και Χατζιδακικού ύφους και 
κορυφώσεις που σε κάνουν να 
θες να κοιτάξεις ψηλά… 

5
Hand. Cannot. Erase.

STEVEN WILSON 

Ένας δίσκος που δεξιοτεχνικά 
συνδυάζει τον κλασικό prog 
rock ήχο με την ηλεκτρονική 
μουσική. Τα κομμάτια είναι με-
γάλα σε διάρκεια και οι μουσικοί 
έχουν δώσει την ψυχή τους σε 
κάθε νότα που ακούγεται από 
την αρχή μέχρι και το τέλος.

6
Blood Sugar Sex 
Magik
RED HOT CHILI PEPPERS 

Ένα album που ξεχωρίζει γιατί 
σε κάνει να νιώθεις ότι ακούς 
τέσσερις ανθρώπους που δεν 
έχουν να κρύψουν τίποτα απο-
λύτως από τον ακροατή. Είναι ο 
μουσικός ορισμός της συγκεκρι-
μένης μπάντας και η χρυσή τομή 
μεταξύ του heavy funk, που 
έπαιζαν στο παρελθόν, και του 
pop rock που υιοθέτησαν στην 
πορεία.

7
Blackwater Park
OPETH 

Πρόκειται για τον δίσκο που 
θα σε κάνει φανατικό ακροατή 
της μπάντας. Η παραγωγή, οι 
συνθέσεις και οι εκτελέσεις των 
κομματιών έχουν γίνει αριστοτε-
χνικά, τα κιθαριστικά riffs είναι 
φρέσκα και ευφυέστατα. Από 
τον ήχο της κλασικής κιθάρας 
μέχρι βαρύ ασήκωτο metal όλα 
είναι δεμένα με ένα μαγικό 
τρόπο που σε καθηλώνει λεπτό 
προς λεπτό. Από τα album ορό-
σημο για τη metal μουσική.

8
Led Zeppelin IV 

LED ZEPPELIN

Ο δίσκος αυτός καθόρισε τον 
ήχο και το παίξιμο του RnR. Οι 
κιθάρες του Page και η ρυθμική 
αγωγή του μέγιστου Bonham 
καθιερώθηκαν ως «πανεπιστή-
μιο» για τους επερχόμενους 
του είδους όπως επίσης και το 
απίστευτο δέσιμο της μπάντας.

9
Wish You Were Here
PINK FLOYD 

Απ’ τα κορυφαία άλμπουμ του 
γκρουπ. Οι Floyd μπορούν με 
απλά υλικά, μελωδικές γραμμές 
και αρμονίες να φτιάξουν έργα 
διαχρονικά, όπως φάνηκε και 
στη συνέχεια. Τα εξαιρετικά φω-
νητικά και ο ήχος της μπάντας 
χωρίς φανφάρες τους τοποθε-
τούν στην ελίτ της παγκόσμιας 
μουσικής σκηνής. 

10
Bγάλε Φτερά και Πέτα 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 

Φυσικός ήχος, ακουστικά όργα-
να, δυνατές και μερακλίδικες 
μελωδίες και απίστευτη ερμη-
νεία από τον Κώστα Παυλίδη στα 
κομμάτια του Αντώνη Απέργη 
που αποτελεί μουσικό φαινόμε-
νο. Μονοπάτι που σε βγάζει σε 
άλλα μουσικά τοπία…
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Ο ΓΕΡΜΆΝΙΚΟΣ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΆΙ Ο «ΜΆΣΤΟΡΆΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ»

Μα ποιος ήταν αυτός ο Φριτς Λανγκ;

«Μα ποιος ήταν αυτός ο Φριτς Λανγκ;». Αυτή 
είναι μία από τις απορίες των νέων κινημα-
τογραφόφιλων συναντώντας το όνομα του 
ιδιοφυούς Γερμανού σκηνοθέτη, ως σημείο 
αναφοράς στο σύγχρονο κινηματογράφο, σε 
ταινίες παντός είδους, που γυρίζονται ανελ-
λιπώς μέχρι και σήμερα.
Ο Φριτς Λανγκ, βασικός εκπρόσωπος του 
γερμανικού εξπρεσιονισμού στον κινηματο-
γράφο, μαζί με τον Φρίντριχ Βίλχελμ Μουρ-
νάου, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους 
σκηνοθέτες, που μεγαλούργησε για πολλά 
χρόνια και ειδικά στη γερμανική εποχή του 
και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του 
στην 7η Τέχνη, δημιουργώντας μία αξεπέρα-
στη σχολή.
Το κινηματογραφικό κίνημα του γερμανικού 
εξπρεσιονισμού θα έχει διάρκεια όσο υπάρ-
χουν άνθρωποι, η τρέλα της εξουσίας, η χει-
ραγώγηση του πλήθους, οι ιδεολογίες του 
μίσους. Κι αυτό διότι δεν είναι απλώς ένα 
κινηματογραφικό ύφος, μια τεχνική, αλλά 
μία βαθιά ματιά στην ιστορία της Ευρώπης, 
που πηγάζει από τον ερχομό του Χίτλερ στη 
Γερμανία, του μακάβριου, του δυσοίωνου, σε 
συνδυασμό με τον σουρεαλισμό. 
Τα βασικά της χαρακτηριστικά, όπως τα 
διαμόρφωσαν oi Λανγκ - Μουρνάου, συνο-
ψίζονται στα παραμορφωμένα σκηνικά, την 
ανισορροπία, τη λανθάνουσα προοπτική, τις 
έντονες φωτοσκιάσεις, τα φορτωμένα πλάνα 
με πληροφορίες, με τις λεπτομέρειες να 
έχουν την αξία τους και να σηματοδοτούν 
την ψυχική αστάθεια ή την αγωνία του πρω-
ταγωνιστή.



Πρόσωπα|9ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο Φριτς Λανγκ γεννήθη-
κε σαν σήμερα ακριβώς 
πριν 130 χρόνια στη Βι-
έννη (5 Δεκεμβρίου του 

1890). Σπούδασε πολιτικός μη-
χανικός, αλλά γρήγορα στράφη-
κε προς τη ζωγραφική. Για πέντε 
χρόνια (1910-1914) ταξίδεψε σε 
Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αφρι-
κή, ενώ με το ξέσπασμα του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου επέστρε-
ψε στη Βιέννη για να καταταχθεί 
στον στρατό. Το 1916 θα τραυ-
ματιστεί σοβαρά και κατά την 
ανάρρωσή του θα αρχίσει να γρά-
φει σενάρια. Αφού ξεπεράσει τα 
προβλήματα υγείας και τις νευ-
ρικές διαταραχές από τους βομ-
βαρδισμούς, θα δουλέψει λίγο 
ως ηθοποιός, στη συνέχεια ως 
σεναριογράφος, για να στραφεί 
τελικά στη σκηνοθεσία και να 
συνεργαστεί με εταιρείες όπως η 
«UFA» και η «Nero Film», χωρίς, 
ωστόσο, να αφήσει τη συγγραφή 
σεναρίων. 
Με την ηθοποιό Τέα φον Χάρ-
μπου έγραψε μερικά από τα 
πιο εμβληματικά σενάρια της 
σταδιοδρομίας του, όπως «Dr. 
Mabuse der Spieler» (1922), «Die 
Nibelungen» (1924), «Οι Ιππότες 
της Ομίχλης» (1924) «Metropolis» 
(1927), και «Μ» (1931). 
Είναι η χρυσή περίοδος για τον 
ίδιο και το έργο του, καθώς θα 
αναδείξει με μεγαλοπρέπεια 
την εγκληματική φύση, το πε-
πρωμένο, το σκοτεινό βάθος 
της ανθρωπότητας, αλλά και θα 
προφητέψει το αποτρόπαιο μέλ-
λον του ναζισμού, του φασισμού, 
ακόμη και όλων αυτών που θα 
εξαντλήσουν τα όρια της εξουσί-
ας, της τρέλας, του μίσους.

ΞΕΦΕΎΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
«ΑΓΚΑΛΙΑ» ΤΟΎ ΓΚΕΜΠΕΛΣ

Με την Τέα φον Χάρμπου θα πα-
ντρευτούν το 1922 για να χωρί-
σουν το 1933. Τη χρονιά που το Γ’ 
Ράιχ θα απαγορεύσει την προβο-
λή της ταινίας του «Testament 
des Dr. Mabuse», αλλά ταυτό-
χρονα ο Γιόζεφ Γκέμπελς θα του 
προτείνει τη θέση του διευθυντή 

του Γερμανικού Κινηματογρα-
φικού Ινστιτούτου, δηλαδή την 
καρδιά της γερμανικής κινημα-
τογραφικής βιομηχανίας. 
Ο αρχηγός της ναζιστικής προ-
παγάνδας γοητευμένος από τη 
δύναμη των φιλμ του Λανγκ, 
το μεγαλείο των εικόνων και το 
φουτουριστικό ύφος, είχε πρό-
βλημα μόνο με τα μηνύματα και 
τα θέματα των ταινιών του, πι-

στεύοντας ότι αυτά μπορούν να 
διορθωθούν, όπως και οι ατέ-
λειες του ανθρώπινου είδους…. 
Φυσικά, ο Λανγκ αρνήθηκε και 
δεν είχε άλλη επιλογή από το να 
διαφύγει στο Παρίσι κι ένα χρόνο 
αργότερα να φτάσει στις ΗΠΑ.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το 1936, στο Χόλιγουντ πια, θα 

υπογράψει συμβόλαιο με την 
MGM και τα επόμενα 20 χρόνια 
θα σκηνοθετήσει αρκετές ταινί-
ες- ανάμεσά τους και τα εξαιρε-
τικά φιλμ νουάρ «Το Ανθρώπινο 
Κτήνος» (1954), με Γκλεν Φορντ 
και Γκλόρια Γκράχαμ, «Η Μεγάλη 
Κάψα» (1953) με το ίδιο πρωτα-
γωνιστικό δίδυμο, «Τα Ίχνη Ήταν 
Ψεύτικα» (1956) με Τζέιν Φοντέιν 
και Ντάνα Άντριους, «Νέμεσις» 
(1936) με Σπένσερ Τρέισι, «Ενώ 
η Πόλη Κοιμάται» (1956) με Ντά-
να Άντριους, Βίνσεντ Πράις, Άι-
ντα Λουπίνο, Τζορτζ Σάντερς, «Η 
Γαλάζια Γαρδένια» (1954) με Αν 
Μπάξτερ, Ρίτσαρντ Κόντε. 
Επίσης, συναρπαστικά ερωτικά 
δράματα όπως «Η Σκύλα» (1945) 
με Τζόαν Μπένετ και Έντουαρντ 
Τζ. Ρόμπινσον, «Η Γυναίκα της 
Βιτρίνας» (1944) και πάλι με 
Μπένετ και Ρόμπινσον, αλλά και 
κατασκοπικά αντιναζιστικά φιλμ 
με χαρακτηριστικότερα «Αγάπη 
στη Σκιά του Φόβου» (1944), με 
Ρέι Μίλαντ και Μάρτζορι Ρέι-
νολντς, «Και οι Δήμιοι Πεθαί-
νουν» (1943), με Άννα Λι, Μπρά-
ιαν Ντόνλεβ, Γουόλτερ Μπρέναν 
και «Ανθρωποκυνηγητό» (1941), 
με Ουόλτερ Πίντζεον, Τζόαν 
Μπένετ, Τζορτζ Σάντερς και Τζον 
Καραντάιν. 
Θα γυρίσει όμως και έξοχες ρο-
μαντικές περιπέτειες, όπως «Ο 
Τάφος του Ινδού» (1959), «Η Βα-
σίλισσα της Βαγδάτης» (1959), 
«Σειρήνα του Καμπαρέ» (1952) 
με Μάρλεν Ντίντριχ κ.ά,, καθώς 
και γουέστερν με πιο γνωστό το 
«Ματωμένη Χαραυγή», με τον 
Ράντολφ Σκοτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/
Χάρης Αναγνωστάκης

Το άδοξο τέλος

Το 1963 θα παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο, διασκεδάζοντας αφάνταστα ερμηνεύο-
ντας ουσιαστικά τον… εαυτό του, στην περίφημη ταινία του Ζακ Λικ Γκοντάρ «Η Περι-

φρόνηση» δίπλα στους Μισέλ Πικολί και Μπριζίτ Μπαρντό. Τον επόμενο χρόνο, σχεδόν 
τυφλός θα είναι ο πρόεδρος του φεστιβάλ των Καννών. Ο τελειομανής και δύσκολος 
χαρακτήρας δεν είχε πλέον ανάγκη τα μάτια του. Ο κινηματογράφος πλέον είχε διεισ-
δύσει σε κάθε κομμάτι του σώματός του. Από το δέρμα, στα νεύρα, στις αρτηρίες και 
κατευθείαν στο μυαλό και στην καρδιά.
Θα πεθάνει ήσυχα στην Καλιφόρνια το 1976 από εγκεφαλικό επεισόδιο και κηδεύτη-
κε στο Χόλιγουντ Χιλς, χωρίς ιδιαίτερες τιμές. Έπρεπε να περάσουν κάποια χρόνια για 
να αναγνωριστεί η προσφορά του, κυρίως από τα διάσημα Cahiers du cinéma και τους 
Φρανσουά Τριφό και Ζακ Ριβέτ. Αν δεν ήταν αλήθεια θα ήταν ακόμη μια μαύρη, πικρή 
κωμωδία…

Σπένσερ Τρέισι και Σίλβια Σίντεϊ στο Fury (1936)

Μπριζίτ Μπαρντό, Μισέλ Πικολί και Φριτς Λανγκ στην Περιφρόνηση (1963)
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ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΆΤΆ ΤΗΣ COVID-19 ΆΛΛΆΖΕΙ ΤΆ ΔΕΔΟΜΕΝΆ 

Νέα πρόκληση 
η ενημέρωση των πολιτών 

Υπομονή για λίγο ακόμη 
χρόνο ζητούν οι επιστή-
μονες από τους πολίτες, 
με πιστή τήρηση των 

μέτρων για αποφυγή μόλυν-
σης από τον κορονοϊό, φυσικά, 
καθώς πλησιάζει η μεγάλη για 
όλους μας ώρα, που θα αρχίσουν 
οι εμβολιασμοί με ένα εμβόλιο 
από το οποίο προσδοκούμε να 
αποτελέσει το μεγάλο όπλο για 
να νικήσει η ανθρωπότητα και 
αυτή τη μάστιγα. Γι' αυτό άλλω-
στε έγινε και ο διακαής πόθος, 
σχεδόν ολόκληρης της επιστη-
μονικής κοινότητας παγκοσμίως 
και η πορεία ανάπτυξης του εί-
ναι εντυπωσιακή και πρωτοφα-
νής για τα ιστορικά επιστημονι-
κά δεδομένα. 
Είναι εντυπωσιακό ότι κατα-
σκευάστηκαν αποτελεσματικά 
εμβόλια σε τόσο σύντομο χρονι-
κό διάστημα για ένα νέο ιό, του 
οποίου το γονιδίωμα μελετήθη-
κε λιγότερο από ένα χρόνο πριν, 
τονίζουν οι επιστήμονες. Αυτή 
τη στιγμή σε όλο τον κόσμο πε-
ρισσότερα από 42 εμβόλια βρί-
σκονται σε κλινικές μελέτες σε 
ανθρώπους, ενώ δέκα βρίσκο-
νται σε μελέτες της τελικής φά-
σης 3. Συνολικά πάνω από 180 
εμβόλια διαφορετικών ειδών 
βρίσκονται σε διάφορα στάδια 
εξέλιξης.
Μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν 

δείξει ότι τρία εμβόλια ξεπερ-
νούν το 90% σε αποτελεσματι-
κότητα, χωρίς κάποιο να έχει 
ιδιαίτερα ανησυχητικά ευρήματα 
ως προς την ασφάλεια. Τα εμ-
βόλια των Pfizer, Moderna και 
AstraZeneca έχουν δείξει ότι 
επάγουν ανοσολογική απάντη-
ση ικανή να προστατέψει από τη 
λοίμωξη COVID-19. Και τα τρία 
είναι δύο δόσεων με απόσταση 
εβδομάδων μεταξύ της πρώτης 
και δεύτερης.

Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ
 ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΎΣΗΣ
 
Ωστόσο μέχρι να φτάσουμε στην 
ανοσία μέσω του εμβολιασμού 
έχουμε ακόμα δρόμο να διανύ-
σουμε, με τους ειδικούς να υπο-
γραμμίζουν ότι η τήρηση των 
μέτρων προστασίας αποτελεί 
βασικό πυλώνα περιορισμού της 
διασποράς του ιού.
Ο εμβολιασμός είναι ένα τμήμα 
της λύσης ανέφερε σε μήνυμα 
του προς τον ελληνικό λαό ο 
Γενικός Διευθυντής του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας , Χανς 
Κλούγκε.
«Η λήψη του εμβολίου θα αλ-
λάξει τα δεδομένα. Θα είναι ένα 
αποφασιστικό όπλο κατά της 
πανδημίας και θα μας βοηθή-
σει να επιστρέψουμε σταδιακά 
σε μια κανονική κοινωνική και 

Αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο περισ-
σότερα από 42 εμβόλια βρίσκονται σε 
κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, ενώ 10 
βρίσκονται σε μελέτες της τελικής φάσης 
3. Συνολικά πάνω από 180 εμβόλια δια-
φορετικών ειδών βρίσκονται σε διάφορα 
στάδια εξέλιξης
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Το εμβολιαστικό 
σχέδιο της Ελλάδας
 
Κάθε χώρα σχεδιάζει και διαμορφώνει τις εσωτερικές 
της διαδικασίες για τον εμβολιασμό έναντι του SARS-
CoV-2.
Η Ελλάδα έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο για την έναρξη 
εμβολιασμού κατά της COVID-19. Σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό που υπάρχει και εφόσον τα εμβό-
λια λάβουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η Ελλάδα θα είναι 
έτοιμη από τον Ιανουάριο και μετά να ξεκινήσει εμβο-
λιασμούς.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία 1.018 εμβολια-
στικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα και εκτιμάται ότι 
θα μπορούν να εμβολιάζονται μηνιαίως 2.117.440 
πολίτες. Αν η χώρα μας προμηθευτεί περισσότερες 
δόσεις εμβολίων θα υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη του 
σχεδίου για τη δημιουργία επιπλέον εμβολιαστικών 
κέντρων. 
Οι πολίτες θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού για τον 
εμβολιασμό είτε μέσω sms, είτε διαδικτυακά, είτε 
τηλεφωνικά μέσω τηλεφωνικών κέντρων. Πρώτα θα 
εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, θα ακολουθήσουν οι 
ευπαθείς ομάδες άνω των 65 ετών ή με υποκείμενα 
νοσήματα και στη συνέχεια ο γενικός πληθυσμός. Ο 
εμβολιασμός θα είναι εθελοντικός και δωρεάν.
Υπάρχει επίσης σχεδιασμός και για τις συνθήκες 
μεταφοράς των εμβολίων, τα οποία διατηρούνται σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
Η χώρα μας προμηθεύτηκε 14 ψυγεία κατάλληλα για 
την συντήρηση του εμβολίου και τα οποία θα διανεμη-
θούν σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

οικονομική ζωή. Ο συνδυασμός 
εμβολιασμού και συμμόρφωσης 
στις συστάσεις για τη Δημόσια 
Υγεία, θα προσφέρει την καλύτε-
ρη προστασία για τον εαυτό σας 
και θα σας βοηθήσει να προστα-
τεύσετε τους άλλους».
Η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα 
που θα ξεκινήσει άμεσα τους εμ-
βολιασμούς, καθώς η ανεξάρτη-
τη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων 
και Προϊόντων Υγείας (MHRA) 
ενέκρινε το εμβόλιο των εταιρει-
ών Pfizer και BioNTech.
Ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός ελέγ-
χου και ταυτοποίησης φαρμά-
κων και εμβολίων (ΕΜΑ), ακο-
λούθησε μια ταχεία διαδικασία, 
την ονομαζόμενη "διαρκή εξέτα-
ση", προκειμένου να αναλύει τα 
δεδομένα για την ασφάλεια και 
την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων κατά της COVID-19 
αμέσως μόλις αυτά εμφανίζο-
νται. Τα εμβόλια των Pfizer/
BioNTech, Moderna και Oxford/
AstraZeneca έχουν υποβληθεί 
και τα τρία εδώ και εβδομάδες, 
σε αυτήν την διαδικασία.
Η ταχεία αυτή διαδικασία εφαρ-
μόζεται για να αξιολογηθούν 
προϊόντα τα οποία μπορούν να 
ανταποκριθούν σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης για τη δημό-
σια υγεία.
Η EMA αναμένεται να ολο-
κληρώσει την αξιολόγηση του 
υποψήφιου εμβολίου Pfizer και 
BioNTech, κατά της Covid-19 
μέχρι 29 Δεκεμβρίου και ο εμ-
βολιασμός δεν αναμένεται να 
ξεκινήσει νωρίτερα από τον 
Ιανουάριο και ως τις 12 Ιανουα-
ρίου γι' αυτό της αμερικανικής 
Moderna.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προ-
χωρήσει επίσης σε συμβάσεις με 
τις εταιρίες AstraZeneca, Sanofi-
GSK, Janssen Pharmaceutica 
NV και CureVac, για λογαριασμό 
όλων των κρατών μελών της 
και την προμήθεια δόσεων όταν 
τα εμβόλιά τους αποδειχθούν 
ασφαλή και αποτελεσματικά.
Η ΕΕ έχει σχεδιάσει ένα πλάνο 
για τον εμβολιασμό και έχει δι-
ασφαλιστεί ότι η παραλαβή θα 
γίνει δίκαια και στον ίδιο χρόνο 
από όλα τα κράτη μέλη, τα οποία 
για πρώτη φορά κάνουν κοινή 
προσπάθεια προμήθειας εμβολί-
ων και εμβολιασμού.
 
 
H ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το ελληνικό σχέδιο δίνει ιδιαί-
τερη έμφαση στην ενημέρωση 
του πληθυσμού, καθώς η επιτυ-
χία του εμβολιασμού στο γενικό 
πληθυσμό θα εξαρτηθεί από τη 
συμπεριφορά των πολιτών. Επι-
στημονικοί φορείς συγκροτούν 
κοινό μέτωπο ενημέρωσης για 
τα θέματα του εμβολίου και θα 
δώσουν τη δυνατότητα σε όλο 
τον πληθυσμό να καταλάβει ότι, 
τα εμβόλια που θα εγκριθούν εί-
ναι ασφαλή.
«Ενώ τα εμβόλια σώζουν ζωές, 
ο φόβος αφαιρεί ζωές. Είναι φυ-
σιολογικό να υπάρχει προβλημα-
τισμός, αλλά τα εμβόλια που θα 
λάβουν έγκριση, θα είναι ασφα-
λή», τόνισε ο Χανς Κλούγκε.
Διαβεβαίωσε ότι «στην Ελλάδα 
και την ΕΕ, εφαρμόζονται όλες 
οι τυπικές εθνικές ρυθμιστικές 
διαδικασίες και ο ΠΟΥ αξιολο-

γεί όλα τα υποψήφια εμβόλια 
COVID-19, καθώς ολοκληρώ-
νονται οι απαραίτητες κλινικές 
δοκιμές. Όλες οι πληροφορίες 
και τα δεδομένα αξιολογούνται 
διεξοδικά και πληρούνται όλες 
οι στάνταρ απαιτήσεις ασφαλεί-
ας, προτού εγκριθεί ένα εμβόλιο. 
Τα εμβόλια με τα οποία εμβο-
λιάζουμε πάνω από το 95% των 
παιδιών μας με σκοπό την προ-
στασία από την πολιομυελίτιδα, 
την ιλαρά, τη διφθερίτιδα λαμ-
βάνουν έγκριση με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο. Η εμπιστοσύνη σας 
στο εμβόλιο για τον COVID-19 
και στις υπηρεσίες Υγείας που 
θα το παρέχουν, θα είναι ζωτικής 
σημασίας. Σας καλώ να αναζη-
τήσετε αξιόπιστες πληροφορίες 
από αξιόπιστες πηγές. Μην γίνε-
στε μέρος μιας νέας πανδημίας 
παραπληροφόρησης», τονίζει.
«Η επιστήμη, η τεχνολογία, η 
έρευνα, η ιατρική είναι με το 
μέρος μας. Ας ενημερωθού-
με σωστά. Ας ενημερώσουμε 
τον κόσμο σωστά, έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να φύγουμε από 
αυτή την τεράστια κρίση Δημό-
σιας Υγείας. Το επόμενο χρονι-
κό διάστημα θα κριθούμε όλοι 
από τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορέσουμε να στηρίξουμε και 
να εμβολιάσουμε τους συμπο-
λίτες μας. Ξέρουμε τη δύναμη 
της Επιστήμης. Θα τη χρησι-
μοποιήσουμε όλοι μαζί», είπε ο 
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κι-
κίλιας. Κάλεσε τους πολίτες να 
μην πιστεύουν στα fake news 
και να «κλείσουν τα αυτιά τους 
σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να 
δηλητηριάσουν αυτή την εθνική 
προσπάθεια».
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένας Άγγλος, εβραϊκής 
καταγωγής που γεννή-
θηκε στη Νότια Αφρι-
κή και μεγαλούργησε 

αρχικά με διασκευές του Ντίλαν 
και του Σπρίνγκστιν; Μα φυσικά, 
ο Μάνφρεντ ο Μαν, ετών 80 σή-
μερα.
Πριν όμως από 47 χρόνια, όταν ο 
Μαν ήταν ακόμα 33 δηλαδή, κυ-
κλοφορούσε τέτοιες μέρες το τέ-
ταρτο άλμπουμ της μπάντας του, 
των Manfred Mann’s Earth Band.
Οι Γήινοι έκαναν ήδη μια σχετική 
καριέρα με χιτάκια τύπου Do Wah 
Diddy Diddy και το Mighty Quinn 
του Ντίλαν. 
Το 1973 όμως ήδη τα πράγματα 
άλλαζαν. Η μπάντα, από το soft 
pop στιλ είχε περάσει στο prog 
rock και με τη «γερμανικότητα» 
του ονόματος, εύκολα κατατασσό-
ταν στο kraut rock.
Έτσι, μπόρεσε να μετατρέψει το 
«Father of night» του Ντίλαν σε 
μια δεκάλεπτη όπερα, και να κερ-
δίσει το πρώτο της πολύ πετυχη-
μένο άλμπουμ συνολικά, το οποίο 
έμεινε περίπου 4 μήνες στους πί-
νακες επιτυχιών. 
Το ομώνυμο κομμάτι είναι από 
τα καλύτερα της μπάντας και ένα 
από τα εμβληματικότερα του ρο-
κενρόλ, σε αυτό το «χωράφι» του. 
Δύο άλμπουμ αργότερα, θα απο-
γείωναν το Spirits in the Night 
του Σπρίνγκστιν και θα ήταν ήδη 
μια πετυχημένη εμπορικά, αλλά 
και μουσικά μπάντα. Παρεμπιπτό-
ντως, πίσω από τα τύμπανα των 
MM Earth Band, καθόταν ένας τύ-
πος που καμιά δεκαπενταριά χρό-
νια αργότερα είχε παίξει σχεδόν 
με όλες τις μπάντες της γης και 
γινόταν γνωστός ως η αλλόφρο-
να περσόνα στο «Thunderstruck» 
των AC/DC. Ο Κρις Σλέιντ…

Manfred Mann’s Earth 
Band: Solar Fire

Η ΗΛΙΆΚΗ ΦΏΤΙΆ, ΕΤΏΝ 47
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