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Άλλη μια φήμη για 
«βαθύ κόκκινο»
ΟΙ ΥΨΗΛΈΣ καταγραφές των τελευταίων δύο 
εβδομάδων στα Γιάννενα φαίνεται ότι φέρνουν πιο 
κοντά την ένταξη στο «βαθύ κόκκινο» του χάρτη, 
το ένα από τα δύο επίπεδα που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή, δηλαδή. 
https://typos-i.gr/article/allh-mia-fhmh-gia-ba8y-
kokkino

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Τα κλειστά σχολεία και 
τμήματα των Ιωαννίνων
ΣΥΜΦΩΝΑ με το Υπουργείο Παιδείας τα τμήματα 
και σχολεία που είναι κλειστά στα Γιάννενα (μέχρι 
και γυμνάσια, λόγω των περιορισμών εξάπλωσης 
πανδημίας), είναι τα εξής...
https://typos-i.gr/article/ta-kleista-sxoleia-kai-
tmhmata-twn-iwanninwn

Κοντά στο όριο «συνα-
γερμού» τα Γιάννενα
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Πολιτικής Προστασίας Νίκος 
Χαρδαλιάς στην ενημέρωση της Παρασκευής, τό-
νισε ότι το ιικό φορτίο στα Γιάννενα είνια αυξημένο 
και ότι ο νομός είναι κοντά σε συναγερμό: «Επιδει-
νώνονται οι δείκτες και πλησιάζουν το σημείο συνα-
γερμού» είπε για το νομό και για κάποιους ακόμα.
https://typos-i.gr/article/konta-sto-orio-
synagermoy-ta-giannena

Πρόστιμο σε πέντε 
άτομα, σε σπίτι…
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.300 ευρώ σε μια γυναίκα επέβαλε η αστυνομία για «διοργάνωση 
συνάθροισης εντός της οικίας της» όπως αναφέρει το αστυνομικό δελτίο. Εντύ-
πωση προκαλεί ότι οι «συμμετέχοντες στη συνάθροιση» ήταν 4 και ότι τα πρό-
στιμα επιβλήθηκαν μέσα στο σπίτι, σύμφωνα  πάντα με το αστυνομικό δελτίο.
https://typos-i.gr/article/prostimo-se-tessera-atoma-se-spiti



Γιάννενα|3ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

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
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Τα κοινωνικά δίκτυα αλλάζουν τη 
μορφή του εμπορίου. Λόγω της 
παρατεταμένης καραντίνας πολλοί 
επιχειρηματίες πωλούν πλέον τα 

προϊόντα τους κυρίως μέσω Facebook και 
Instagram. Η πλειοψηφία των εμπόρων 
άλλωστε ακόμα και σήμερα, δεν διαθέ-
τει ηλεκτρονικό κατάστημα. Σύμφωνα με 
στοιχεία του Eμπορικού Συλλόγου Αθηνών 
μόλις το 17% των εμπορικών επιχειρήσε-
ων έχουν e-shop. «Στην Ελλάδα είμαστε 
ακόμα στην αρχή αυτού του πράγματος. 
Πάντως, θα προχωρήσουμε», λέει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος Ένωσης Ηλε-
κτρονικού Εμπορίου, Μάκης Σαββίδης.
Το μέγεθος της Παγκόσμιας Αγοράς του 
λεγόμενου «κοινωνικού εμπορίου» ανα-
μένεται να φτάσει σχεδόν τα 2 τρισ. δολά-
ρια μέχρι το 2026, σύμφωνα με το Globe 
Newswire. Η ευκολία στον τρόπο αγορών, 
η χρήση έξυπνων συσκευών και οι δισε-
κατομμύρια λογαριασμοί στις πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν πρό-
σφορο έδαφος. Ο σύγχρονος άνθρωπος, 
περνά πολλές ώρες την ημέρα μπροστά 
στο κινητό ή τον υπολογιστή. Πολύ πε-

ρισσότερες στη διάρκεια της πανδημίας. 
Έτσι, μεγάλες εταιρείες και μικρομεσαίοι 
καταστηματάρχες μπορούν να προσεγγί-
ζουν συνεχώς νέους πελάτες. Επιπλέον, 
το διαδίκτυο επιτρέπει στους καταναλωτές 
να συγκρίνουν και να αποφασίσουν βάσει 
των κριτικών που έχουν κάνει οι πελάτες. 
Σε αρκετές περιπτώσεις όμως οι εξελίξεις 
φέρνουν ανακατατάξεις αλλά και διακοπές 
στις συνεργασίες.
Η ενοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορί-
ου με τα κοινωνικά δίκτυα αναμένεται να 
επηρεάσει σημαντικά τη βιομηχανία τα 
επόμενα χρόνια. «Πολυεθνικές και μεγά-
λες μπράντες ξεκινάνε και πουλάνε οι ίδιες 
τα προϊόντα τους. Για παράδειγμα μεγάλη 
εταιρεία κοσμημάτων έχει σταματήσει όλο 
το δίκτυο στην Ελλάδα και πουλάει είτε 
με τις boutique, είτε με συγκεκριμένους 
πελάτες. Δυο-τρεις σε όλη την Ελλάδα. 
Δεύτερο παράδειγμα, εταιρεία αθλητικών 
ειδών έχει κόψει γύρω στους 80 μεσαί-
ους συνεργάτες που είχε και πουλάει μόνο 
μέσω των μεγάλων συνεργατών. Είτε, 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Έτσι, οι 
μεγάλες εταιρείες πάνε να κεφαλαιοποιή-

σουν τη διαφήμιση και όλη την προώθηση 
που έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια 
για τις μάρκες τους», εξηγεί ο Μάκης Σαβ-
βίδης που είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλε-
κτρονικού Εμπορίου και μέλος στο Δ.Σ.
Παρά το γεγονός ότι η στροφή του εμπο-
ρίου σε μεγαλύτερο μονοπώλιο μοιάζει με 
απειλή, δημιουργεί και ώθηση για νέες 
λύσεις και ευκαιρίες. Μια τέτοια ευκαιρία 
θα ήταν η επιστροφή στην ελληνική με-
ταποίηση παρατηρεί ο Μάκης Σαββίδης. 
«Όταν μεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών 
κόβουν τον Έλληνα λιανέμπορο από το 
δίκτυο τους τότε ο Έλληνας λιανέμπορος 
θα αναγκαστεί να αναζητήσει άλλα προϊ-
όντα και δη ελληνικά. Το είδαμε να γίνε-
ται τη δεκαετία του ‘80 και μέχρι το 1995. 
Τότε κατά κόρον πωλούνταν τα ελληνικά 
προϊόντα και γι'αυτό η οικονομία ήταν σε 
άνθιση σε όλους τους τομείς. Εν προκειμέ-
νω, το ελληνικό παπούτσι ήταν το Accics. 
Παράγονταν στην Ελλάδα και πωλούνταν 
από όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδας. 
Δεν είχε τόσο μεγάλη έκταση το πολυεθνι-
κό προϊόν».

Τα κοινωνικά δίκτυα 
αλλάζουν το εμπόριο 

Όταν μεγάλες εταιρεί-
ες αθλητικών ειδών 
κόβουν τον Έλληνα 
λιανέμπορο από το 
δίκτυο τους τότε ο 
Έλληνας λιανέμπο-
ρος θα αναγκαστεί 
να αναζητήσει άλλα 
προϊόντα και δη ελ-
ληνικά. Το είδαμε να 
γίνεται τη δεκαετία 
του ‘80 και μέχρι το 
1995.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Εδώ και ένα χρόνο, τα σχολεία όλης της 
χώρας και γενικά, ο χώρος της εκπαίδευ-
σης, είναι σε κατάσταση… ακορντεόν.
Μέσα σε 365 μέρες έχουν εκδοθεί συνολι-

κά 9 αποφάσεις κλεισίματος και ανοίγματος των 
σχολείων, χωρίς να υπολογίζονται δομές (τάξεις, 
σχολικές μονάδες) που έμειναν στο μεσοδιάστημα 
κλειστές λόγω κρουσμάτων.
Όλα ξεκίνησαν στις 10 Μαρτίου, όταν ανακοινώ-
θηκε η αναστολή της λειτουργίας εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων για δύο εβδομάδες. Τελικά, άνοιξαν 
πρώτα τα λύκεια, από τη Γ’ τάξη, στις 11 Μαΐου.
Το μεγαλύτερο διάστημα συνεχούς λειτουργίας, 
ήταν αυτό από την επανέναρξη της σχολικής χρο-
νιάς, στις 7 του περασμένου Σεπτεμβρίου.
Έκτοτε έχουν ακολουθήσει άλλα δύο «ανοιγοκλει-
σίματα» μέχρι το επικείμενο στις 16 Μαρτίου 2021.
Την ίδια ώρα, τα πανεπιστήμια της χώρας παρα-
μένουν ουσιαστικά κλειστά. Τα προβλήματα είναι 
πολύ προφανή πλέον, τόσο στην εκπαιδευτική, 
όσο και στην εξεταστική διαδικασία. Εντύπωση 
προκαλεί δε η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 
να προεξοφλήσει την αναστολή λειτουργίας για 
όλο το εξάμηνο, παρότι υποτίθεται «είμαστε στην 
κατηφόρα» όπως λέγεται συνήθως ή «στην τελευ-
ταία ανηφόρα» όπως λέγεται τις τελευταίες μέρες 
που και πάλι, τα μέτρα γίνονται πιο αυστηρά.
Εκτός από τις επαμφοτερίζουσες κατά καιρούς 
δηλώσεις των ειδικών για το αν τα παιδιά μεταδί-
δουν ή όχι τον ιό, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν 
όντως στη διακύμανση των ερευνών που γίνονται 
παράλληλα με την πανδημία, υπάρχει και μια άλλη 
παράμετρος: ότι το Υπουργείο Παιδείας απέτυχε να 
απαντήσει πειστικά σε ανάγκες όπως η κάλυψη 
των αναγκών για υποδομές τηλεκπαίδευσης (τα 
voucher για εξοπλισμό περίμεναν μέχρι την Παρα-
σκευή, την υπογραφή της ΚΥΑ), ενώ όλο αυτό το 
διάστημα η πολιτική του ηγεσία χρεώθηκε αρκετά: 
δυσλειτουργίες των πλατφορμών, υπερμεγέθεις 
μάσκες και πιο πρόσφατα, την παραίτηση της διοί-
κησης του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», της διεύθυνσης που 
οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί τη διαδικασία 
παραγωγής και διανομής των διδακτικών βιβλίων 
σε όλα τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.
Επίσης, όλο αυτό τον χρόνο, το υπουργείο αγνό-
ησε τα αιτήματα για περισσότερες και μεγαλύτε-
ρες αίθουσες, με μικρότερο αριθμό παιδιών ανά 
τάξη. Αρκέστηκε σε εμβαλωματικά μέτρα όπως 
τα ανοιχτά παράθυρα και εξιδανίκευσε την τηλεκ-
παίδευση που, όχι απλά δεν υποκαθιστά τη δια 
ζώσης εκπαίδευση, αλλά και αφήνει πάρα πολλά 
κενά όταν χρησιμοποιείται ως «φάρμακο δια πάσα 
νόσο». 

Ένας χρόνος «άνοιξε-κλείσε» 
στα σχολεία

10 
ΜΑΡ
2020

11 
ΜΑΪ 

2020

18 
ΜΑΪ 

2020

01 
ΙΟΥΝΙ 
2020

07 
ΣΕΠ 

2020

14 
ΝΟΕ

 2020

11 
ΙΑΝ

2021

01 
ΦΕΒ 
2021

16 
ΜΑΡ
2021

Κλείνουν όλα 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
για 14 μέρες

Ανοίγει 
η Γ’ λυκείου

Ανοίγουν οι υπόλοιπες 
τάξεις και τα γυμνάσια

Ανοίγουν 
δημοτικά-νηπιαγωγεία

Ανοίγουν τα σχολεία για 
τη νέα σχολική χρονιά

Κλείνουν και πάλι τα σχολεία, 
πλην της ειδικής εκπαίδευσης

Ανοίγουν τα δημοτικά 
και τα νηπιαγωγεία

Ανοίγουν τα Γυμνάσια 
και Λύκεια Κλείνουν ξανά 

όλα τα σχολεία

Ένα χρονολόγιο 
του «εκπαιδευτικού 

ακορντεόν»*

*αναφέρονται 
μόνο οι κεντρι-
κές αποφάσεις 
και όχι οι κατά 
τόπους αναστο-
λές λόγω περιο-
ριστικών μέτρων 
ή τα κλειστά 
σχολεία λόγω 
κρουσμάτων
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ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΑΡΈΣΟΥΝ

Ο Θοδωρής Γκόγκος 
διαλέγει 7 παραστάσεις

Ο Θοδωρής 
Γκόγκος, 
ηθοποιός 
και σκη-
νοθέτης, 
διαλέγει 
σήμερα 7 
παραστά-
σεις που 
είδε ή συμ-
μετείχε και 
τον επηρέ-
ασαν τόσο, 
ώστε να τις 
επιλέξει ως 
πιο επιδρα-
στικές, μαζί 
με δύο κου-
βέντες για 
τα τεκται-
νόμενα στο 
χώρο του 
θεάτρου και 
της τέχνης.

Είναι άραγε συναρπαστική η 
ζωή του ηθοποιού;
Αν σ’έναν οποιονδήποτε 
άνθρωπο πεις ότι για όλη του 
τη ζωή τίποτα δεν θα είναι 
σταθερό και θα αναζητά νέα 
δουλειά  κάθε τρεις μήνες, 
τότε σίγουρα θα τον καταβά-
λει το άγχος και η κατάθλιψη.
Η ζωή του ηθοποιού είναι 
γεμάτη από ανεργία, ανασφά-
λεια, σκληρή δουλειά, κακούς 
συνεργάτες, παράξενους 
σκηνοθέτες (sic) με παρά-
λογες απαιτήσεις, ανεκπαί-
δευτους συναδέλφους, και 
αρκετές περιπτώσεις όπου 
άθελα του  έρχεται αντιμέτω-
πος με καταστάσεις λεκτικής 
και ψυχολογικής βίας.
Τότε το ερώτημα που προ-
κύπτει είναι, γιατί να γίνει 
κάποιος ηθοποιός;
Και απαντώ:
Γιατί η δουλειά του ηθοποιού 
είναι δημιουργική, μοναδική, 
έχει στιγμές πραγματικής 
χαράς και ψυχικής ανάτασης!
Υπάρχουν στιγμές στη ζωή 
του ηθοποιού όπου πραγ-
ματικά εκπληρώνονται όλες 
οι προσδοκίες του μέσα 
από την τέχνη του θεάτρου. 
Υπάρχουν στιγμές που όλα 
συνωμοτούν ώστε ηθοποιός 
και κοινό να βιώσουν μια 
πραγματική μέθεξη!
Στη μακρά διαδρομή μου στο 
θέατρο μπορώ να θυμηθώ 
κάποιες τέτοιες στιγμές:



Γιάννενα|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Εν αναμονή λοιπόν της επαναλειτουργίας των θεάτρων, και καθώς περιμένουμε στωικά το πότε θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας, να φύγουμε 
από τον κύκλο της βίας και τον απαγορεύσεων, με την ευχή να βγούμε απ’ όλο αυτό υγιείς και ψυχικά και ψυχολογικά σταθεροί, ας θυμόμαστε 
τις καλύτερες στιγμές του παρελθόντος και να συνεχίσουμε να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός απαιτεί 
σεβασμό. Σεβασμό στους ανθρώπους του, στα προβλήματα και τις ανάγκες τους! Σεβασμός στις αξίες του!

Θοδωρής Γκόγκος, Ηθοποιός-Σκηνοθέτης-Καθηγητής Υποκριτικής

Ο Γλάρος 
του Α Τσέχωφ

Το 1987 ο Ζύλ Ντα-
σέν κάνει οντισιόν 
για το έργο αυτό που 
θα παιζόταν στην 
κεντρική σκηνή του 
Εθνικού Θεάτρου. 
Νέος ηθοποιός τότε 
συμμετέχω στην οντι-
σιόν και ο Ντασέν με 
επιλέγει για τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο. 
Έτσι η καριέρα μου 
στο θέατρο αρχίζει 
με ένα μαγικό τρόπο. 
Τότε γνώρισα και την 
Μελίνα Μερκούρη, 
μια καθοριστική στιγ-
μή για εμένα.

Ο Φορτου-
νάτος 

του Μ.Α. Φώσκολου

Ήταν η πρώτη φορά 
που ήρθα σε επα-
φή με το Κρητικό 
θέατρο! Μια εξαι-
ρετική παράσταση 
με μια υπέροχη 
διανομή σε ρόλους  
και σκηνοθέτη τον 
Κανέλλο Αποστόλου, 
έναν σκηνοθέτη της 
παλιάς γενιάς, βαθύ 
γνώστη του θεάτρου.

Κομμάτια 
και θρύψαλα 

του Γ. Σκούρτη

Σε σκηνοθεσία του φίλου μου 
Γιώργου Αρμένη. Ένα θέατρο 
γεννιέται! Οι πρόβες της παρά-
στασης γινόντουσαν παράλληλα 
με την κατασκευή του θεάτρου 
του. Ήταν η πρώτη παράσταση 
που παίχτηκε στο «Νέο Ελληνικό 
Θέατρο Γιώργος Αρμένης».

Το κύκνειο άσμα 

του Α. Τσέχωφ

Μια παράσταση που σκηνοθέτη-
σα μαζί με τη βοηθό μου Σεμέλη 
Παπαοικονόμου, όπου η ερμη-
νεία του Γιάννη Θωμά θα μου 
μείνει βαθιά χαραγμένη στην 
μνήμη και στην καρδιά μου.

Το παλτό
του Νικολάι Γκόγκολ 

Ένα έργο που με έφερε αντιμέ-
τωπο με έναν θηριώδη μονόλο-
γο. Θεωρώ πως είναι ένα από τα 
πιο καίρια σημεία της ζωής μου 
στο θέατρο. Μια παράσταση που 
παίζω εδώ και τέσσερα χρόνια 
και νομίζω ότι δεν θα εγκαταλεί-
ψω ποτέ

Αγαπημένε Elvis 
Αγαπημένη 
Janis 

του Φούριο Μπορντόν

Ένα έργο που ήθελα να ανεβάσω 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 
κατάφερα έχοντας δίπλα μου 
την Μαρβίνα Πιτυχούτη και τη 
Σεμέλη Παπαοικονόμου, σε με-
τάφραση της Έλενας Μουνδρού-
βαλη. Η παράσταση δεν πρόλαβε 
να κάνει τον κύκλο της, καθώς 
τα θέατρα έκλεισαν ακαριαία 
λόγω της πανδημίας.

Οικογένεια 
Νώε 

της Ξένιας 
Καλογεροπούλου

Μια παράσταση στο Θέα-
τρο Πόρτα του Θωμά Μο-
σχόπουλου. Ένας από τους 
καλύτερους σκηνοθέτες της 
γενιάς μου. Μια παραγωγή 
που η Ξένια Καλογεροπούλου 
φρόντισε να γίνει κάτω από τις 
καλύτερες συνθήκες που έχω 
συναντήσει ποτέ στο θέατρο.
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ΈΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΈΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

Ο ξεχωριστός Δημήτρης Χορν

Στο θέατρο και τον κινηματογράφο έλαμπε. Ήταν ξεχω-
ριστός, ανέδυε την εκ γενετής φινέτσα του, το δικό του 
προσωπικό στιλ, την ενέργεια θετικών συναισθημάτων. Ο 
Δημήτρης Χορν, ο κορυφαίος πρωταγωνιστής στο θέατρο 
και το σινεμά, άφησε τη δική του σφραγίδα στην Ελλάδα.
Μπορεί να μην είχε την ομορφιά ενός ζεν πρεμιέ, μπορεί 
να μην είχε την ίδια απήχηση στο κοινό με τους μεγάλους 
κωμικούς μας, που λάτρευε ο ίδιος, αλλά είχε ένα μονα-

δικό τρόπο να γοητεύει. Από φημισμένες καλλιτέχνιδες 
έως και τις κοπελίτσες στα προάστια της Αθήνας. Και μαζί 
πολλούς ανθρώπους του πολιτισμού ή της πολιτικής -μέχρι 
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Άλλωστε η επιρροή του στα 
καλλιτεχνικά πράγματα της χώρας μέχρι το θάνατό του ήταν 
τεράστια. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες εφημερίδες προ-
σλάμβαναν δημοσιογράφους με βασικό κριτήριο ότι μπο-
ρούσαν να του μιλήσουν οποιαδήποτε στιγμή στο τηλέφωνο...
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Στις 9 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 
100 χρόνια από τη γέννησή του 
και η υπενθύμιση του έργου του 
αποτελεί υποχρέωση. Τα πρώτα 

του βήματα στο θέατρο, η καταξίωσή του 
ως πρωταγωνιστής, το ειδύλλιο με την 
Έλλη Λαμπέτη, το στίγμα που άφησε στον 
κινηματογράφο...
Ο Δημήτρης Χορν ήταν γιος του θεατρι-
κού συγγραφέα Παντελή Χορν, καταγω-
γής από την Αυστρία, όπως διευκρίνιζε 
ο ίδιος, λόγω του ξενικού επωνύμου του 
και θέλοντας να ξεκόψει κάθε φήμη ότι η 
οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα με τους 
Βαυαρούς. Νονά του ήταν η σπουδαία 
πρωταγωνίστρια του θεάτρου Κυβέλη, 
αυτή που τον βούτηξε στην κολυμπή-
θρα του θεάτρου, όταν ακόμη μωρό στην 
αγκαλιά της θα έβγαινε στα φώτα της 
σκηνής, για το έργο "Νόρα" του Ίψεν.
Τα παιδικά του χρόνια δεν ήταν εύκολα, 
όπως θα πίστευε κανείς. Μπορεί η κα-
ταγωγή του να είχε την υγρασία της αρι-
στοκρατίας, αλλά ο ίδιος μεγάλωσε σε 
σκονισμένες αλάνες- να παίζει μπάλα, με 
τρύπια παπούτσια και ρούχα που έμπα-
ζαν στο κρύο, με αγοροπαρέες έτοιμες για 
καυγά, με τα τσιγάρα που έπρεπε να κό-
ψουν στη μέση, για να τα μοιραστούν.

ΓΕΝΝΑΙΌΔΩΡΌΣ

Αυτές οι εμπειρίες του μαζί με την έμφυ-
τη γενναιοδωρία του, θα τον βοηθήσουν 
να γίνει ο αγαπητός της παρέας, ο άνθρω-
πος που ήθελαν να έχουν όλοι δίπλα τους. 
Αυτό το χάρισμα που έχουν ορισμένοι άν-
θρωποι και που τελικά βγαίνει και σε ό,τι 
κάνουν. Ο Χορν διάλεξε να γίνει ηθοποιός, 
μετά από μία κουβέντα του πατέρα του, 
όταν αντιλήφθηκε ότι πρέπει να δώσει 
εξετάσεις. Όταν έδωσε ο ίδιος εξετάσεις 
θα τον κόψουν πριν πει τέσσερις πέντε 
στίχους από κάποιο ποίημα. Θα νομίσει ότι 
απέτυχε, μέχρι να δει τυχαίως την επομέ-
νη στο κέντρο της Αθήνας τον Βεάκη, ο 
οποίος θα του πει «δεν μπορείς να φαντα-
στείς πόσο μας δρόσισες μέσα σ’ αυτή την 
ανομβρία». Έτσι μπήκε στο θέατρο, όπου 
μεγαλούργησε παίζοντας δίπλα στα μεγα-
λύτερα ονόματα της εποχής και παίζοντας 
μία ευρεία γκάμα κλασικών έργων, αν και 
λάτρευε του μεγάλους λαϊκούς κωμικούς 
μας. Μπορεί ο Χορν να είχε κάτι από τον 
Κάρι Γκραντ, μια χολιγουντιανή λάμψη, 
ένα υπόβαθρο που έμοιαζε βγαλμένο από 
τη μεγάλη βρετανική σχολή, αλλά στα θε-
μέλια της υποκριτικής του ικανότητας βρι-
σκόταν πάντα το μεγαλείο του λαϊκού θε-
άτρου. Άλλωστε ο ηθοποιός που θαύμαζε 
απεριόριστα ήταν ο Βασίλης Λογοθετίδης.

Ό ΓΑΜΌΣ, Η ΕΛΛΗ ΚΑΙ Η ΠΙΑΦ

Στα πρώτα του βήματα στο σανίδι θα συ-
νεργαστεί με τον θίασο της Μαρίκας Κο-

τοπούλη και της Κυρίας Κατερίνας. Σε 
ηλικία μόλις 23 χρόνων θα συγκροτήσει 
το δικό του θίασο με τη Μαίρη Αρώνη και 
λίγο μετά με τη Βάσω Μανωλίδου. Είχε 
προηγηθεί ο γάμος του με την Ρίτα Φιλίπ-
που. Μία μικρή παρένθεση στην ιστορία 
του με τις γυναίκες, αφού η φλογερή σχέ-
ση του με την Έλλη Λαμπέτη ήταν θρυ-
λική, όπως και ο έρωτας της Έντιθ Πιαφ, 
όπως αποκαλύφθηκε χρόνια μετά.

ΧΕΙΡΌΚΡΌΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΌ ΣΙΝΕΜΑ

Θα πρωτοεμφανιστεί στον κινηματογρά-
φο στο μελόδραμα «Η Φωνή της Καρ-
διάς» του Δημήτρη Ιωαννόπουλου το 
1943, ενώ τον επόμενο χρόνο θα παίξει 
στην πρώτη ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα 
«Χειροκροτήματα» δίπλα στον σπουδαίο 

Αττίκ. Ο ελληνικός κινηματογράφος είναι 
ακόμη στα σπάργανα. Θα περάσουν πέντε 
χρόνια για να παίξει σε μία από τις πρώτες 
μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού κινημα-
τογράφου, στον «Μεθύστακα», δίπλα στον 
τεράστιο Ορέστη Μακρή και σε σκηνοθε-
σία και πάλι του Τζαβέλλα. Στο θέατρο 
είχε προηγηθεί η συνεργασία του με την 
Μελίνα Μερκούρη.

ΣΤΌ ΣΑΝΙΔΙ

Στο θέατρο όμως θα συνεχίσει με τερά-
στια επιτυχία, σε κλασικά έργα. Μερικά 
απ’ αυτά είναι το «Σλουθ» δίπλα στον 
Αλεξανδράκη, «Ερρίκος ο Δ’», «Άρχουσα 
Τάξη», ενώ η τελευταία του εμφάνιση στο 
σανίδι ήταν το 1984 στον «Αρχιμάστορα 
Σόλνες».

Από το 1967 είχε παντρευτεί την Άννα 
Γουλανδρή, με την οποία έζησαν μαζί 
μέχρι το θάνατό της το 1988. Ίδρυσαν το 
«Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν» για την προ-
αγωγή του ελληνικού πολιτισμού. Τον 
πρώτο χρόνο της μεταπολίτευσης μετά 
από παράκληση του στενού του φίλου 
Κωνσταντίνου Καραμανλή ανέλαβε για 
τέσσερις μήνες τη γενική διεύθυνση του 
τότε ΕΙΡΤ.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια της ζωής 
του (πέθανε στις 16 Ιανουαρίου 1998) 
έπασχε από Αλτσχάιμερ. Ζούσε απομονω-
μένος χάνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά 
του: Το πνευματώδες χιούμορ του, το στιλ 
του, το κέφι για ζωή. Κι όμως παρέμενε 
ένα σύμβολο, όπως ακόμη και τώρα 22 
χρόνια μετά το θάνατό του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Μια Ζωή την Έχουμε
Το 1951 φεύγει με υποτροφία ενός έτους του Βρετανι-
κού Ινστιτούτου για την Αγγλία, ενώ θα ταξιδέψει και 
μέχρι τις ΗΠΑ, όπου θα διευρύνει τις γνώσεις του πάνω 
στην τέχνη του. Θα γυρίσει στην Ελλάδα το 1952 για να 
συγκροτήσει θίασο με τον Γιώργο Παππά και την Έλλη 
Λαμπέτη και να ζήσει ταυτόχρονα τον μεγάλο έρωτα της 
ζωής του, που θα λήξει άδοξα μετά από επτά χρόνια.
Με την Λαμπέτη θα παίξει και σε τρεις ταινίες: «Το Κο-
ρίτσι με τα Μαύρα», «Πρωινό Ξεκίνημα» σε σκηνοθεσία 
Κακογιάννη, καθώς και σε μια ιστορία από την σπονδυ-

λωτή ταινία «Η Κάλπικη Λίρα» του Τζαβέλλα. 
Συνολικά έπαιξε μόλις σε δέκα ταινίες. Το 1958 θα πρω-
ταγωνιστήσει στην κομεντί «Μια Ζωή την Έχουμε» αν 
και ο Χρήστος Τσαγανέας «είμαι τράπεζα εγώ...» και κυ-
ρίως ο Βασίλης Αυλωνίτης ως Χαράλαμπος Μπαζούκας 
σχεδόν θα του κλέψουν την παράσταση. Το 1961 θα κάνει 
την τελευταία ουσιαστικά εμφάνισή του στον κινηματο-
γράφο με το «Αλίμονο στους Νέους» του Σακελλάριου, 
ενώ είχε προηγηθεί η μέτρια κομεντί παρεξηγήσεων 
«Μια του Κλέφτη» του Ιωαννόπουλου.

Βασίλης Αυλωνίτης (αριστερά), Δημήτρης Χορν στην ταινιά «Μια Ζωή την Έχουμε»
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Επιστήμονες γιατροί, 
πρακτικοί και τσαρλατάνοι 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΈΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ’21

Έλληνες γιατροί που σπού-
δασαν την Ιατρική ,κατά τη 
διάρκεια της Τουρκοκρα-
τίας, σε πανεπιστήμια ευ-
ρωπαϊκών πόλεων όπως η 
Πάδος, η Παβία, η Πίζα και 
η Βιέννη επέστρεφαν στην 
υπόδουλη πατρίδα τους, 
με διπλώματα που έφεραν 
την αναφορά «Natione 
Graecus». 
Κάποιοι από αυτούς 
απέκτησαν αξιώματα στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
κάποιοι άλλοι οργάνωσαν 
φιλελληνικά κομιτάτα ενώ 
δεκάδες από αυτούς μετεί-
χαν στη Φιλική Εταιρεία. 
Εκτός όμως από τους 
επιστήμονες Έλληνες 
ιατρούς στη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας υπήρχαν και 
οι πρακτικοί ή εμπειρικοί 
γιατροί που ασκούσαν τη 
λεγόμενη «δημώδη Ιατρι-
κή», κυρίως στις ορεινές 
περιοχές της χώρας ενώ 
δεν έλειπαν οι τσαρλατάνοι 
και οι κομπογιαννίτες οι 
οποίοι είχαν ως σκοπό να 
αποκομίζουν οικονομικό 
όφελος.
Για τους επιστήμονες για-
τρούς κατά την επανάσταση 
του 1821, αλλά και για τους 
πρακτικούς/εμπειρικούς 
γιατρούς καθώς και για 
τους τσαρλατάνους μίλησε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κοσμήτο-
ρας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΑΠΘ, καθηγητής 
Υγιεινής- Κοινωνικής Ια-
τρικής Θεόδωρος Δαρδα-
βέσης.
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«Κατά τη διάρκεια της Τουρ-
κοκρατίας, αρκετοί νέοι 
από διάφορες περιοχές της 
υπόδουλης Ελλάδος, πή-

γαιναν σε πανεπιστήμια ευρωπαϊκών πό-
λεων για να σπουδάσουν, κατά προτίμηση 
Ιατρική. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Μαυ-
ροκορδάτος και ο Νικούσιος έγιναν Μεγά-
λοι Διερμηνείς ανερχόμενοι στην κλίμακα 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ορισμέ-
νοι, όπως ο Ηπίτης, οργάνωσαν φιλελλη-
νικά κομιτάτα στην Ευρώπη ενώ κάποιοι 
άλλοι όπως ο Αδαμάντιος Κοραής κατέ-
στησαν διαφωτιστές του έθνους ή πολιτι-
κοί της επανάστασης, όπως ο Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος και ο Ιωάννης Κολέττης. 
Επίσης υπήρχαν γιατροί που πλαισίωσαν 
τον Ρήγα Φεραίο και στήριξαν τον αγώνα 
του, όπως ο Ιωάννης Εμμανουήλ από την 
Καστοριά, ο Νικόλαος Πολύζος, ο Ιωάν-
νης Κυρίτσης, ο Δημήτριος Νικολαϊδης, ο 
Πέτρος Φράγκος και οι φοιτητές Ιατρικής 
Κωνσταντίνος Καρακάσης, Χριστόφορος 
Περαιβός και Γεώργιος Σακελλάριος. 
Αλλά και στη Φιλική Εταιρεία συμμετεί-
χαν ως μέλη δεκάδες ιατροί, ενώ αργότε-
ρα υπήρξαν ευεργέτες του αγώνα, όπως ο 
Αρσάκης από την Ήπειρο, ο Δελλαπόρτας 
από την Κεφαλλονιά, ο Σακελλάριος από 
την Κοζάνη και ο Φλέβας από την Νάου-
σα. Τέλος, ιατρός ήταν ο πρώτος Κυβερ-
νήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστρι-
ας» σημειώνει ο κ . Δαρδαβέσης.
 
ΕΛΑΧΙΣΤΌΙ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΕΣ 
ΙΑΤΡΌΙ ΕΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ 
ΣΤΌΝ ΕΝΌΠΛΌ ΑΓΩΝΑ

Όπως αναφέρει ο κ Δαρδαβέσης από τους 
επιστήμονες ιατρούς, λίγοι, επέλεξαν να 
εμπλακούν στο ένοπλο σκέλος της εθνε-
γερσίας και να προσφέρουν υπηρεσίες 
στους αγωνιστές της επανάστασης.
«Όσοι τελικά ενεπλάκησαν, ασχολήθηκαν 
περισσότερο με την αντιμετώπιση παθο-
λογικών καταστάσεων και ελάχιστα με τη 
φροντίδα τραυμάτων και κακώσεων, με 
συνέπεια η ιατρονοσηλευτική περίθαλψη 
να στηριχθεί σε φιλέλληνες και αλλοδα-
πούς ιατρούς και κυρίως στους λεγόμε-
νους πρακτικούς ή εμπειρικούς ιατρούς, 
οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τους 
κομπογιαννίτες και τους τσαρλατάνους» 
εξηγεί ο κ. Δαρδαβέσης.
 
ΠΡΑΚΤΙΚΌΙ ΓΙΑΤΡΌΙ 
ΜΕ ΕΝΕΡΓΌ ΕΜΠΛΌΚΗ 
ΣΤΌΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΌ ΑΓΩΝΑ

Οι πρακτικοί ή εμπειρικοί ιατροί όπως 
αναφέρει ο κ Δαρδαβέσης ασκούσαν τη 
λεγόμενη «Δημώδη Ιατρική», κυρίως 
στις ορεινές περιοχές της χώρας και ήταν 
ιδιαίτερα επιδέξιοι, κυρίως, στην ανάτα-
ξη εξαρθρώσεων και καταγμάτων, στην 
περιποίηση τραυμάτων και στην πραγ-

ματοποίηση μικροεπεμβάσεων, με συνέ-
πεια να καλούνται και «ιατροχειρουργοί» 
ή και «ιατροφαρμακοποιοί», γιατί, εκτός 
των ιατρικών πράξεων που επιτελούσαν, 
παρασκεύαζαν φάρμακα και συνέλεγαν 
βότανα, τα οποία χορηγούσαν, κατά περί-
πτωση, σε ασθενείς και τραυματίες. 
Οι πρακτικοί ιατροί διακρίνονταν σε εξο-
χότατους, σε καλογιατρούς και βοτανο-
πώλες και έχαιραν εκτίμησης, διότι ήταν 
κοντά στους απλούς ανθρώπους και προ-
σέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς ή με 
συμβολική αμοιβή.
«Συνήθως, η μετάδοση των γνώσεων και 
των εμπειριών στην άσκηση της πρακτι-
κής ιατρικής ήταν οικογενειακή υπόθεση 
και περνούσε από τον πατέρα στα παιδιά 
του. 
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί η λει-
τουργία πρακτικών ιατροφαρμακευτικών 
σχολείων στην Αθήνα, το Καρπενήσι, 
τη Σπάρτη, τη Χίο και αλλού, στα οποία 
διδάσκονταν σχετικά μαθήματα και δε-
ξιότητες. Ένα τέτοιο ιατροφαρμακευτικό 
σχολείο ιδρύθηκε στο Μυστρά από τον 
Παναγιώτη Γιατράκο πριν από την έναρ-
ξη του απελευθερωτικού αγώνα. Στο σχο-
λείο αυτό μαθήτευσαν οι πέντε νεότεροι 
αδελφοί του και άλλοι πρακτικοί ιατροί, 

όπως ο Καστάνης, ο Παπαδάκης, ο Πετι-
μεζάς, ο Στρατάκης και ο Χασανάκος.
Ορισμένοι εξ αυτών εκτελούντες δι-
πλά καθήκοντα γιατρού και πολεμιστή, 
έπεσαν ενδόξως μαχόμενοι. Στη Φιλική 
Εταιρεία με τον βαθμό του κατηχητή συμ-
μετείχαν οι πρακτικοί ιατροί Γιατράκος., 
Πελοπίδας και Χρυσοσπάθης, ενώ ενερ-
γό εμπλοκή στον απελευθερωτικό αγώνα 
είτε παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες, είτε 
μαχόμενοι, είχαν δεκάδες άλλοι πρακτικοί 
ιατροί. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται τουλάχι-
στον μία γυναίκα, η Ελένη, σύζυγος του 
οπλαρχηγού Βάσου Μαυροβουνιώτη» 
αναφέρει ο κ. Δαρδαβέσης.
 
ΚΌΜΠΌΓΙΑΝΝΙΤΕΣ 
ΚΑΙ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΌΙ 
ΣΤΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 
αγώνα δεν έλειψαν και κομπογιαννίτες 
και οι τσαρλατάνοι , οι οποίοι ήταν ψευ-
τογιατροί που απέβλεπαν αποκλειστικά 
στο οικονομικό όφελος. Όπως αναφέρει ο 
κ. Δαρδαβέσης έφεραν ειδική ένδυση και 
κάλυπταν το κεφάλι τους με σαμαροκάλ-
πακο, στο οποίο τοποθετούσαν, εμφανώς, 

φάρμακα πρώτης ανάγκης. «Συνήθως, 
είχαν ως συνοδεία έναν βοηθό, ο οποίος 
διαλαλούσε ''γιατρός ! γιατρικά ! βότανα 
για κάθε αρρώστια και πληγή !'', ενώ με-
ταξύ τους μιλούσαν μια ιδιαίτερη συντε-
χνιακή διάλεκτο. Είχαν τα προσωνύμια 
''Βικογιατροί'', όταν συγκέντρωναν βότα-
να από την κοιλάδα του Βίκου ή ''Ματσο-
κάριδες'', γιατί κρατούσαν, πάντα, ρόπαλο 
(mazuca), κυρίως για να αμύνονται από 
τις επιθέσεις των συγγενών του ασθε-
νούς, σε περίπτωση αποτυχίας της θε-
ραπείας που εφάρμοζαν. Η θεραπευτική 
αγωγή που συνιστούσαν, απαιτούσε αφε-
νός υλικά για την παρασκευή φαρμάκων, 
τα οποία ήταν σχεδόν αδύνατο να εντοπι-
στούν (π.χ. αριστερό πόδι νυχτερίδας, που 
φώλιαζε σε ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία 
!) και αφετέρου υιοθέτηση οδηγιών ιδιαί-
τερα πολύπλοκων στην εφαρμογή τους, 
ώστε σε περίπτωση κακής έκβασης της 
ασθένειας ή του τραύματος, η ευθύνη να 
βαρύνει τον ασθενή και τους οικείους του. 
Στην ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση ίασης 
του ασθενή ή του τραυματία, που ήταν 
πάντα σύμπτωση, εδραιώνονταν η φήμη 
του κομπογιαννίτη, ο οποίος γινόταν πρό-
σθετα περιζήτητος, αλλά και πρόσθετα 
επικίνδυνος» σημειώνει ο κ Δαρδαβέσης.

Ευρω-
παίος 
γιατρός 
περι-
θάλπει 
Έλληνα 
αγωνιστή. 
Λιθο-
γραφία 
από την 
έκδοση 
Histoire 
d’une 
Epingle et 
Bluettes 
του 
σχεδιαστή 
H. Gerard 
Fontallard
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1977 οι καμπάνες στα παντελόνια δεν 
ήταν πιο τόσο επισκοπικές και οι γιακάδες 
είχαν μικρύνει σε επίπεδο κάτω του ορί-
ου ασφαλείας για απογείωση, τις μέρες με 

ισχυρούς ανέμους.
Επίσης, το πανκ ήταν μια πραγματικότητα και εμπνε-
όταν από πράγματα που ενώ υπήρχαν, στη μουσική 
και στην κοινωνία, ήταν κάπως αδιόρατα. Και όπως 
είχε πει και ο Ζαμπέτας, πάντα χρειάζεται κάποιος να 
πηδάει ψηλότερα από τους άλλους και να φτάνει τα 
ωραία τραγούδια που υπάρχουν κάπου ψηλά.
Δύο τέτοιοι ήταν ο μακαρίτης εδώ και μια πενταετία 
Άλαν Βέγκα και ο Μάρτιν Ρεβ που ζει και βασιλεύει. 

Οι δύο τους, έφτιαξαν τους Suicide, μια μπάντα που 
τέτοιες μέρες πριν από 44 ολόκληρα χρόνια, κυκλο-
φόρησε τον πρώτο της και ομώνυμο δίσκο.
Οι Suicide ήταν μια άλλη ιστορία, μέσα στο χαμό 
από μπύρες, παραμάνες και πέτσινα του πανκ. Οι 
ωδές στο συνθετικό μινιμαλισμό, οι αβαν γκαρντ 
μουσικές και τα πολλά-πολλά synths και drum 
machines, δεν ήταν καθόλου εστέτ στα μυαλά και 
στα χέρια των δύο συντελεστών.
Το δε άλμπουμ ήταν (και είναι) μνημείο της μουσι-
κής. Ενώ ξεκάθαρα οι τύποι αναφέρονται σε προ-
σωπικούς τους ήρωες, στο παλιακό ροκενρόλ  του 
Τζιν Βίνσεντ και του Έλβις, τα κομμάτια τους ήταν 
σαν να «ξεχτένιζαν» το πολύ ζελέ από τις κομμώ-
σεις των ροκάδων στα ‘50s. 

Ακούστε το Frankie Teardrop για παράδειγμα, 
ένα από τα πιο εκφραστικά και ψυχωμένα κομμά-
τια του ροκενρόλ, όπου τα όργανα είναι θαμμένα 
σχεδόν σε επίπεδο «λευκού ήχου» και ταυτόχρονα 
είναι σε πρώτο πλάνο. 
Ο Ρεβ(ερμπι) και ο Βέγκα, που κανονικά λεγόταν 
Μπορούχ Άλαν Μπέρμοβιτς έβαλαν στο άλμπουμ 
όλη τους την παραξενιά και το ταλέντο, ανοίγο-
ντας το δρόμο σε καλλιτέχνες που ούτε καν μπο-
ρεί να φανταστεί κανείς σήμερα, ότι αναφέρονται 
σε αυτούς ως επιρροές. 
Επίσης, ήταν μια από τις πρώτες πάντες που χρη-
σιμοποιούσαν τον όρο «punk» στις αφίσες τους, 
την εποχή που οι Pistols ακόμα δοκίμαζαν ρούχα 
στου μακ Λάρεν…

Suicide: Δύο Νεοϋορκέζοι 
παίρνουν ένα synth
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