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Μια εκδήλωση 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τέσσερα βιβλία 
για την Επανάσταση

Ένα κείμενο για τους 
«κινηματογραφικούς» αρματολούς
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Παραμένουν στο «βαθύ 
κόκκινο» Θεσπρωτία, 
Γιάννενα και Μέτσοβο
Παραμένουν στο βαθύ κόκκινο η Θεσπρωτία και 
οι Δήμοι Ιωαννιτών και Μετσόβου. Βγαίνει από το 
«βαθύ κόκκινο» ο νομός Άρτας.
https://typos-i.gr/article/dwrean-rapid-test-apo-
telos-martioy

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Έφυγε από τη ζωή 
ο Άγγελος Κήτας
Πέθανε σήμερα σε ηλικία 81 ετών ο Άγγελος Κήτας. 
Ο Άγγελος Κήτας ήταν παντρεμένος με τη Μαλβίνα 
και είχε δύο κόρες, την Εύη και τη Λένα. 
https://typos-i.gr/article/efyge-apo-th-zwh-o-
aggelos-khtas

Η οδός Μουλαϊμίδου 
τη δεκαετία του ‘80
Η ΟΔΟΣ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΟΥ, στο εμπορικό κέντρο 
της πόλης των Ιωαννίνων, είναι από τους πρώτους 
δρόμους που πεζοδρομήθηκαν. Η πεζοδρόμησή της 
έγινε το 2008 (μαζί με τη γειτονική οδό Μπότσαρη).
https://typos-i.gr/article/h-odos-moylaimidoy-th-
dekaetia-toy-80

Στο Συνήγορο του Πολίτη 
οι καταγγελίες για το ΠΓΝΙ
H ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) στο νομαρχιακό τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ, περιγράφει πολύ αναλυ-
τικά το περιστατικό της καταγγελίας δύο νοσηλευτριών του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου και πώς έγινε δεκτή, τόσο από τη διεύθυνση του νοσοκομείου, όσο και από το 
σύλλογο εργαζόμενων.
https://typos-i.gr/article/sto-synhgoro-toy-polith-oi-kataggelies-gia-pgni
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι διαστάσεις της επανάστασης 
του ’21, διακόσια χρόνια μετά, 
κυμαίνονται σε όλα τα επίπεδα 
ανάγνωσης, έρευνας, ακόμα και 

προσδοκιών θα έλεγε κανείς. Ο εορτασμός 
σε κεντρικό επίπεδο μπορεί να άφησε 
ακόμα και… ιλαρές αναμνήσεις και η παν-
δημία να έχει μειώσει σημαντικά την εν-
δεχόμενη συνεισφορά στη βαρύτητα της 
απάντησης στην ερώτηση: Ποιο είναι τε-
λικά το νόημα της επανάστασης σήμερα;
Η εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, διαδικτυακή ένεκα η συνθήκη 
covid, με ομιλητές δύο καθηγητές του 
Ιστορικού-Αρχαιολογικού, έδωσε μερικές 
κατευθύνσεις.

Η ΆΝΝΆ ΜΆΝΔΥΛΆΡΆ

Η Άννα Μανδυλαρά στην ομιλία της, τό-
νισε μεταξύ άλλων ότι η ημερομηνία κα-
θαυτή, είναι ένα συμβολικό σημείο και 
όχι μια πραγματική έναρξη: «Σίγουρα δεν 
είναι γεγονός με αρχή συγκεκριμένη ώρα 
και μέρα έναρξης, όπως αποφάσισε το 
1838 ο Όθωνας» είπε χαρακτηριστικά.
Επίσης, οι επαναστάτες, είναι οι άνθρωποι 
της εποχής τους, ο λαός: «Οι άνθρωποι της 
εποχής τους, με διάφορα επαγγέλματα, 
φόβους, πάθη και ελπίδες, οι οποίοι μετα-
μορφώθηκαν μέσα στην επανάσταση».
Τα ιστορικά γεγονότα και η μαμή της 
ιστορίας που τόσο εύκολα γίνεται αντε-
πιχείρημα στις μέρες μας, στο όνομα ενός 

ψευδεπίγραφου πολιτικού καθωσπρεπι-
σμού, συναντήθηκαν σε πολύ περισσότε-
ρες στιγμές και με πολύ λιγότερη ηρωική 
αφήγηση, από αυτή που προσδόθηκε 
μετά.
Η κα Μανδυλαρά μίλησε για τα γεγονότα 
του Φεβρουαρίου του 1821 στη Μολδο-
βλαχία, που πυροδότησαν επίσημα την 
επαναστατική διαδικασία, η οποία πέρα-
σε στην Ήπειρο και εδραιώθηκε κυρίως 
σε Πελοπόννησο και Στερεά. 
Μίλησε ακόμα για το μεγαλεπήβολο σχέ-
διο της Φιλικής Εταιρείας με επανάσταση 
και στην Κωνσταντινούπολη, κάψιμο του 
τουρκικού στόλου κ.λπ, την ήττα στο Δρα-
γατσάνι, αλλά την ταυτόχρονη εκκίνηση 
της επανάστασης στην Ελλάδα, τον πό-
λεμο ελιγμών και την πολιορκία των κά-
στρων που ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά 
και τελικά, τις νίκες, που «δημιούργησαν 
θετικές συνθήκες για την πολιτική».
Μίλησε επίσης για τους δύο εμφυλίους: «Δεν 
ήταν ‘μαύρη σελίδα’, αλλά γέννημα της επα-
ναστατικής διαδικασίας, όχι σχετικές με τη 
‘φύση των ελλήνων’, ούτε μοναδικό ελληνι-
κό φαινόμενο» είπε μεταξύ άλλων.
Μίλησε ακόμα για το «σβήσιμο» της επα-
νάστασης και το διακύβευμα της μερικής 
αυτονομίας ή του ανεξάρτητου κράτους 
και τελικά, τις διεθνείς πολιτικές συμμα-
χίες και το Ναυαρίνο.
Κατέληξε λέγοντας: «Η αποστολή μας 
σήμερα δεν είναι να αναφωνούμε ‘ζήτω 
το έθνος’, αλλά να αγωνιζόμαστε για ένα 
καλύτερο κράτος, στην υπηρεσία των σι-
ωπηλών τάξεων που αυτή η επανάσταση 

έφερε στο προσκήνιο της ιστορίας και 
έδωσε, μαζί με άλλες επαναστάσεις της 
νεωτερικότητας, τη δυνατότητα στους 
λαούς να παλεύουν για την ευημερία τους 
ενάντια σε κάθε είδους αυταρχικότητα, 
ανισότητα και υποκρισία». 

Ο ΛΆΜΠΡΟΣ ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ

Ο Λάμπρος Φλιτούρης στάθηκε ιδιαίτερα 
στη διάσταση της επανάστασης ως ευρω-
παϊκό γεγονός και υπόθεση, «πολύ πριν από 
τη γέννησή της» και την επιρροή της Γαλ-
λικής Επανάστασης, αλλά και την επιθυμία 
ανατροπής του Παλαιού Καθεστώτος.
Τα επαναστατικά χαρακτηριστικά της 
πρωτοπορίας, των λίγων χειραφετημέ-
νων που θα «δράσουν προς όφελος» των 
πολλών, ήταν διάσπαρτα στην Ευρώπη 
του 1820, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 
Ιβηρική, Λατινική Αμερική, Ιταλία, Γερ-
μανία, γίνονται κοιτίδες κινημάτων που 
ζητούν πράγματα. 
Ο κ. Φλιτούρης σημείωσε ακόμα πως, 
παρότι η ελληνική επανάσταση στόχευε 
σε μια αλλόθρησκη εξουσία που απειλού-
νταν, η ευρωπαϊκή καθεστηκυία τάξη δεν 
ήθελε τη διατάραξη της ισορροπίας. 
Η υιοθέτηση πιο φιλελεύθερων πολιτι-
κών, ειδικά από την Αγγλία, λειτούργησε 
θετικά, με αποκορύφωμα τη διάσωση της 
επανάστασης στο Ναυαρίνο.
Πρόσθεσε κάτι ενδιαφέρον: ότι η ανάγκη 
για διπλωματική υποστήριξη του εγχει-
ρήματος, τόνισε περισσότερο τις διαφο-
ρές από τις κοινωνικές εξεγέρσεις της 

εποχής, αλλά ταυτόχρονα, «ανταποκρι-
νόταν και στην διασφάλιση των διακρι-
τών κοινωνικών διαφοροποιήσεων που 
υπήρχαν στους κόλπους του έθνους ήδη 
από την προεπαναστατική περίοδο».
Σε άλλο σημείο του λόγου του, είπε ότι η 
επανάσταση του ’21 ήταν μεν ένα «ένα ευ-
ρωπαϊκό γεγονός ενταγμένο στην εποχή 
των επαναστάσεων», αναγκάστηκε δε «να 
προσαρμοστεί, να συμβιβαστεί και ισως 
και να αυτό-αναιρεθεί ως ριζοσπαστική 
για να επιβιώσει», καθώς ο ευρωπαϊκός 
φιλελευθερισμός στην δεκαετία του 1820 
ηττήθηκε.
Η επανάσταση του 1821 όμως, «κατάφερε 
να προκαλέσει το πρώτο μεγάλο ρήγμα 
στην Ιερή Συμμαχία και στις απολυταρχί-
ες της Ευρώπης» σε μια περίοδο που έγι-
νε η «μαμή» για μια νέα εποχή. 
«Έτσι  η εθνική αποκατάσταση θα προ-
ηγηθεί έναντι μίας ριζικά ανατρεπτικής 
πολιτικής και κοινωνικής συγκρότησης 
όπως θα αποδείξουν κυρίως τα παρα-
δείγματα της ιταλικής και γερμανικής 
ενοποίησης  από το 1848 και μετά. Ο 
συνδυασμός εθνικής αποκατάστασης 
και  φιλελεύθερου κοινωνικού μετασχη-
ματισμού θα διαρραγεί προς όφελος της 
πρώτης και οι διεκδικητές της κοινωνι-
κής αλλαγής θα πρέπει να περιμένουν 
την εποχή της γαλλικής Κομμούνας του 
1870 και την μεγάλη ρωσική επανάσταση 
του 1917 για να δουν την ριζοσπαστική 
διεκδίκηση των ανολοκλήρωτων επανα-
στατικών οραμάτων των αρχών του 19ου 
αιώνα», κατέληξε.

Η επανάσταση του ’21, 
οι σκοποί και οι ελιγμοί
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[ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*]

Η ελληνική επανάσταση του 1821 
υπήρξε η καταστατική συνθή-
κη γέννησης του νεοελληνικού 
κράτους. Η Ελλάδα είναι από 

τις λίγες χώρες στον ευρωπαϊκό χώρο που 
ιδρύθηκαν μέσα από την οδύνη μιας επα-
νάστασης. Το ελληνικό έθνος ως υποκεί-
μενο, μέσα από παλινωδίες, εμφύλιες συ-
γκρούσεις και κοινωνικές ανακατατάξεις, 
διεκδίκησε την πολιτική του συγκρότηση 
και κατάφερε να επιβάλλει την εδαφική 
και πολιτειακή του οντότητα.
Ο κινηματογράφος ως υποκείμενο της 
ιστορίας συχνά αναζητά να μιλήσει στο 
κοινό μέσα από σχήματα που αφορούν το 
παρελθόν. Τα σχήματα αυτά άλλοτε ταυ-
τίζονται με την κυρίαρχη εθνική ιδεολο-
γία ενώ άλλοτε αποκλίνουν από αυτήν. 
Ενίοτε, μέσω υβριδισμών, συνομιλούν 
ταυτόχρονα με τις διαφορετικές εκδοχές 
του εθνικού φαντασιακού και της εθνικής 
ταυτότητας.
Θα περίμενε κανείς ότι μία επανάσταση 
όπως η ελληνική, που οδηγεί στη συ-
γκρότηση του ελληνικού έθνους κράτους, 
θα έβρισκε συχνά τον δρόμο της στις εξει-
κονίσεις των κινηματογραφικών ταινιών. 
Ιδιαίτερα το είδος των ιστορικών ταινιών 
είναι, συχνά, ένα προνομιακό πεδίο πολυ-
ποίκιλων εθνικών αναπαραστάσεων.
Ο ελληνικός μεταπολεμικός κινηματο-
γράφος, λαϊκός και δημοφιλής (popular), 
δεν ασχολήθηκε συχνά με την γενέθλια 
πράξη του ελληνικού κράτους αυτή κα-
θαυτή. Περισσότερες ταινίες εξεικόνισαν 
τους λήσταρχους, κλέφτες και ληστα-
ντάρτες της ελληνικής ιστορίας και μυ-
θιστορίας παρά την ίδια την επανάστα-
ση. Φυσικά το ίδιο συνέβη και με πολλά 
άλλα σημαντικά ιστορικά γεγονότα, κά-
ποια από αυτά τραυματικά (μικρασιατική 
καταστροφή, εμφύλιος). Δεν είναι μόνο 
η έλλειψη μέσων υλοποίησης, εξαιτίας 
των αυξημένων οικονομικών μέσων που 
απαιτεί μία ιστορική παραγωγή, αλλά και 
η δυνατότητα να μιλήσει ελεύθερα ένας 
δημιουργός για την πλέον εθνικώς μυθο-
ποιημένη εποποιία της επανάστασης του 
21. Λίγες ταινίες αναφέρονται, λοιπόν, 
στην ίδια την επανάσταση ενώ υπάρχουν 
αρκετές ταινίες που αφορούν το οθωμα-
νικό παρελθόν ή το «μετά» της επανάστα-

σης. [1] 
Εάν εξαιρέσουμε κάποιες προσπάθειες 
ταινιών για το 21 στην προϊστορία του 
ελληνικού κινηματογράφου, [2] οι ταινίες 
μεταξύ 1958 έως 1974 που θίγουν έμμεσα 
ή άμεσα το θέμα αυτό είναι περίπου 15. 
Και από αυτές, ωστόσο, όσες καταπιά-
νονται ευθέως με την επανάσταση είναι 
πολύ λίγες. Αντίθετα, υπάρχουν αρκετές 
που παρουσιάζουν εμμέσως την προετοι-
μασία και τελειώνουν με την έναρξη του 
αγώνα, αρκετές αναφέρονται στον Αλή 
Πασά και κάποιες αφορούν σκόρπια ιστο-
ρικά ζητήματα, λογοτεχνικές διασκευές 
και αισθηματικά ειδύλλια. [3]

Έτσι, αν και η επανάσταση, ως μυθοποι-
ητικό γεγονός, είναι κυρίαρχο θέμα στην 
σχολική ιστορία, στον κινηματογράφο εμ-

φανίζεται σποραδικά και επανέρχεται σε 
αυτόν με ένταση κατά τις διάφορες επε-
τείους των 100, 150 και 200 χρόνων. [4] Τα 
150 χρόνια συμπίπτουν με την ελληνική 
χούντα στο πολιτικό πεδίο και η επανά-
σταση εικονοποιείται από την πιο χαρα-
κτηριστική ταινία της εποχής εκείνης, 
την Μεγάλη στιγμή του 21: Παπαφλέσσας 
(Ανδρέου, 1971). [5] Επίσης, έχουμε την 
Μαντώ Μαυρογένους (Καραγιάννης 1971) 
και τους Σουλιώτες (Παπακωνσταντής, 
1972). Κατά τη διετία 1970-72, άλλωστε, 
γυρίστηκαν περίπου 32 ταινίες με ιστο-
ρικό – πολεμικό θέμα! Ο Παπαφλέσσας 
ήρθε δέκατος την κινηματογραφική χρο-
νιά 1971-72 κόβοντας επισήμως τριακό-
σιες χιλιάδες εισιτήρια στην πρώτη προ-
βολή.

Ωστόσο, η επιτυχής πορεία της ταινίας 
αυτής συνεχίζει ακάθεκτη εδώ και πενή-
ντα χρόνια και έχει την τιμητική της σε 
κάθε επέτειο στην ελληνική τηλεόραση. 
Πρόκειται, λοιπόν, στην πραγματικότητα 
για εκατομμύρια πολλαπλές θεάσεις! 
Aν και η ταινία του Ανδρέου αναφέρεται 
στην προσωπική ιστορία του Παπαφλέσ-
σα, ωστόσο, σε αντίθεση για παράδειγμα 
με τη Mαντώ Mαυρογένους ή, παλιότερα, 
την Mπουμπουλίνα, όπως και πολλές άλ-
λες ιστορικές ταινίες οι οποίες αναφέρο-
νται σε συγκεκριμένα πρόσωπα (biopics), 
εδώ η προσωπική ιστορία είναι το όχημα 
για τη γενικότερη περιγραφή των επανα-
στατικών και πολεμικών γεγονότων.
H επανάσταση του 1821 παρουσιάζεται 
ως εθνική παλιγγενεσία, συναντώντας 

Το 1821 στον μεταπολεμικό 
λαϊκό κινηματογράφο 

H αφίσα της ταινίας του 1971 «Παπαφλέσσας»
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ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

[1] Για μια αναλυτική παρουσίαση βλ. Χ. Δερ-
μεντζόπουλος, «Κινηματογράφος και επανά-
σταση. Αναπαραστάσεις της επανάστασης του 
1821 στον ελληνικό κινηματογράφο των ειδών 
(1950-1975)» στο, Διαπραγματεύσεις για τον πό-
λεμο: Αναπαραστάσεις του πολέμου στον ελλη-
νικό κινηματογράφο, Κινηματογραφικό Αρχείο, 
Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Διπλωματι-
κού και Ιστορικού Αρχείου, Παπαζήσης, Αθήνα 
2006, σσ. 239-253.
[2] Πρόκειται για τις ταινίες: Αι τελευταίαι ημέ-
ραι του Οδυσσέως Ανδρούτσου (Το χάνι της 
Γραβιάς) του Καμινάκη (1928), Το λάβαρο του 
’21 (25η Μαρτίου 1821) του Λελούδα (1929) και 
Μαρία Πενταγιώτισσα του Μαδρά, (1929). Πι-
θανά γυρίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης εκα-
τονταετηρίδας η οποία απλώθηκε ως το 1930 
(εξαιτίας του μικρασιατικού πολέμου).
[3] Πρόκειται για τις ταινίες. Ζάλογγο, το Κά-
στρο της Λευτεριάς, (Τατασόπουλος, 1958), Ο 
Αλή πασάς και η κυρά Φροσύνη, (Στρατηγός 
1959), Μπουμπουλίνα, (Ανδρίτσος, 1959), Η 
λίμνη των στεναγμών (Γρηγορίου, 1960), Τα Σα-
ράντα Παλικάρια, (Πετρίδης 1961), Σταυραετοί, 
(Κωνσταντίνου 1963), Η έξοδος του Μεσολογ-
γίου, (Δούκας 1965), Καλάβρυτα 1821 (Ζιάγκος 
1970) (βασίζεται στο λαϊκό μυθιστόρημα Εσμέ 
η Τουρκοπούλα), Βαβυλωνία (Διζικιρίκης 
1970), Παπαφλέσσας (Ανδρέου, 1971), Μαντώ 
Μαυρογένους (Καραγιάννης, 1971), Σουλιώτες 
(Παπακωνσταντής 1972), Ελευθερία ή Θάνατος 
(Λαμπέτης, ο γιός του Αστραπόγιαννου), (Χα-
τζηκυριάκος, 1972) είναι ελεύθερη διασκευή 
του ποιήματος του Α. Βαλαωρίτη, Εσμέ, η 
Τουρκοπούλα, (Κοντούλης 1974), Η Δίκη των 
Δικαστών, (Γλυκοφρύδης 1974).
[4] Για την πρώτη εκατονταετηρίδα δες παρα-
πάνω σημ. 2. Για τα 150 χρόνια δες παρακάτω 
στο κείμενο. Για τα φετινά 200 χρόνια μπορού-
με να αναφέρουμε την τριλογία από το πουθε-
νά του Β. Τσικάρα: Έξοδος (2017), Πολιορκία 
(2019) και η τρίτη ταινία που αναμένεται φέτος 
(για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης). Και οι 
τρεις ταινίες έχουν φόντο τα χρόνια εκείνα. Είχε 
προηγηθεί το 1992 η ταινία του Ν. Κούνδουρου, 
Μπάιρον: η μπαλάντα για έναν δαίμονα.  Πρό-
κειται για μια ιδιαίτερη λόγια/λοξή ματιά στο 
τέλος του Μπάιρον στο Μεσολόγγι. Τέλος, ανα-
φορές στο 1821 και στον Γέρο του Μωριά, με 
γκροτέσκο, μάλλον, αποτέλεσμα, υπάρχουν και 
στην ταινία του Γ. Σμαραγδή, Ο Θεός αγαπάει το 
χαβιάρι (2012). Υπάρχει και η αμερικανική ται-
νία Οι βράχοι της ελευθερίας / Cliffs of Freedom 
(Van Ling, 2019) που έχει ως φόντο, επίσης, την 
ελληνική επανάσταση και περιγράφει τον φλο-
γερό αλλά άτυχο έρωτα μίας Ελληνίδας χωρια-
τοπούλας και ενός Οθωμανού αξιωματούχου.
[5] Όπως έγραψε ειρωνικά ο Bασίλης Pαφαη-
λίδης στον Σύγχρονο  Kινηματογράφο, θεωρη-
τικό και πολεμικό όργανο του Nέου Eλληνικού 
Kινηματογράφου της εποχής: «H ταινία πέτυχε 
απόλυτα την αρχική της πρόθεση, δηλαδή τη 
συμβολή του ελληνικού κινηματογράφου στον 
σχολικό εορτασμό της 150ης επετείου της ελ-
ληνικής επαναστάσεως». Παρατίθεται από τον 
Γ. Σολδάτο,  Ιστορία του Ελληνικού κινηματο-
γράφου, 4ος τόμος, Αιγόκερως, 1991, σ. 129.
[6] O Γιάννης Kιουρτσάκης εύστοχα θα παρατη-
ρήσει πως «το ηρωικό ρεπερτόριο του μπερντέ, 
το οποίο ακολουθεί, σχεδόν πάντα, λόγια πρό-
τυπα, καθρεφτίζει ως ένα βαθμό την άλωση 
της λαϊκής παράδοσης από το λογιοτατισμό», 
Kαρναβάλι και Kαραγκιόζης. Oι ρίζες και οι 
μεταμορφώσεις του λαϊκού γέλιου, Aθήνα, Kέ-
δρος, 1985, σ. 229.
[7] Χ. Δερμεντζόπουλος, ό.π., σ. 251.
[8] Nίκος Θεοτοκάς, «Παράδοση και νεοτερικό-
τητα: Σχόλια για το “Eικοσιένα”», Tα Iστορικά, τ. 
17, 1992, σ. 349.
[9] Βλ. Χ. Δερμεντζόπουλος, ό.π., σ. 251-252.

τις παλιές αντιλήψεις του ιστορικού 
Kωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου 
και παραπέμποντας, ταυτόχρονα, στο 
ιδεολόγημα της συνέχειας του ελλη-
νικού έθνους από την αρχαιότητα ως 
τις μέρες μας. Oι λέξεις και οι φράσεις 
που χρησιμοποιούνται στον λόγο των 
πρωταγωνιστών είναι χαρακτηριστι-
κές: Γένος, Eλληνισμός, Pωμιοσύνη, 
λύτρωση, «το γένος ξαναγεννιέται από 
τις ίδιες του τις ρίζες», «το γένος ετοι-
μάζεται από καιρό», «απόγονοι του Πε-
ρικλέους», κ.τ.τ. H συνέχεια του Eλλη-
νισμού, η οποία καταλύθηκε με τα 400 
χρόνια σκλαβιάς, αποκαθίσταται τώρα 
με την επανάσταση.
Είναι σαφές, πλέον, ότι η ταυτότητα του 
ελληνικού κινηματογράφου δεν συμπί-
πτει, όπως λανθασμένα υποστηρίχτηκε 
παλιότερα, με την ταυτότητα του κυρί-
αρχου πολιτισμού, αλλά αποκλίνει από 
αυτήν, υιοθετώντας, πολλές φορές, 
αντιθετική κατεύθυνση. Όπως και νά-
ναι, η ταυτότητα του ελληνικού λαϊκού 
κινηματογράφου αφενός αναδεικνύει 
την ετερογένεια της ελληνικής κουλ-
τούρας αφετέρου σχοινοβατεί μεταξύ 
της αποδοχής και της συναίνεσης, από 
τη μια πλευρά, και της αμφισβήτησης, 
της ρήξης και της άρνησης, από την 
άλλη, μέσω ιδιαίτερων υβριδισμών.
Ωστόσο, τα αντικείμενα της λαϊκότρο-
πης κουλτούρας, όταν πραγματεύονται 
ηρωικά, πατριωτικά ή εθνικά θέματα 
(στην ίδια περίπτωση ανήκουν και τα 
ηρωικά έργα του θεάτρου σκιών[6]), τα 
οποία δεν προέρχονται μέσα από μια 
μακραίωνη λαϊκή παράδοση αλλά ει-
σάγονται στο σώμα των έργων μέσα 
από την καθημερινή και, πολλές φο-
ρές, βιωμένη εμπειρία των υποκει-
μένων στο πλαίσιο του νεοελληνικού 
κράτους και των εκπαιδευτικών μη-
χανισμών του, είναι πολύ δύσκολο να 
αποστασιοποιηθούν από την κυρίαρχη 
ιδεολογία. [7] «Tο εθνικό πρόταγμα οδή-
γησε στην άρθρωση ενός ιδεολογικού 
λόγου, ο οποίος, δίχως να προσβάλλει 
τις θεμελιώδεις παραστάσεις της πα-
ραδοσιακής κοινωνίας, υπέβαλε και-
νούργιες προτεραιότητες στις αρχές 
που διέθετε ο λαϊκός πολιτισμός για 
την κατανόηση και την αξιοδότηση του 
κόσμου». [8]

Στις λίγες ταινίες με θέμα την επανά-
σταση του 1821, η οπτική παρουσι-
άζεται απόλυτα συναινετική προς τα 
μοντέλα της κυρίαρχης εθνικής ιδεο-
λογίας και, κατά συνέπεια, τα έργα αυτά 
συνιστούν, σε μεγάλο βαθμό, ομόλογες 
ιδεολογικές δομές με αυτές της ιδεολο-
γίας του ελληνικού έθνους-κράτους. O 
κυρίαρχος πολιτισμός και ο εθνικισμός 
συσχετίζονται, ως στοιχεία εκσυγχρο-
νισμού, με παραδοσιακές νοοτροπίες 
και αντιλήψεις και, έτσι, στις ταινίες 

αυτές ξαναβρίσκουμε τις ίδιες εικόνες 
για το παρελθόν τις οποίες αποδίδει ο 
γραπτός ιστορικός λόγος της επίσημης 
ιστορίας καθώς και αυτός της δημόσιας 
ιστορίας. [9]  

* Ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος είναι Κα-
θηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πάνω αφίσα της ταινίας του 1959 
«Ζάλογγο το κάστρο της λευτε-
ριάς» και κάτω της ταινίας του 
1972 «Σουλιώτες»
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Τέσσερα βιβλία 
και ένα podcast για το ‘21

Η συγγραφική δραστηριότητα με την ευκαιρία των 200 ετών από την επανάσταση του 1821 είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Θεω-
ρίες και αναλύσεις επαναδιατυπώνονται για το κορυφαίο και διαρκές ιστορικό γεγονός των Βαλκανίων, εκδόσεις ανιχνεύουν 
τις πιο άγνωστες και «σκοτεινές» εκδοχές του, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, συγγραφείς σταχυολογούν πηγές, γνωστές και άγνω-

στες. Εδώ, είναι τέσσερα βιβλία για το 1821 που έχουμε ξεχωρίσει:

1821: Ενάντια σε 
φρούρια και τείχη, 
του Γ. Μαργαρίτη 
(Διόπτρα)
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιστορίας του 
ΑΠΘ Γιώργος Μαργαρίτης είναι 
ένας από τους σημαντικότερους 
ακαδημαϊκούς τούτης της περι-
όδου. Το βιβλίο του «Ενάντια σε 
φρούρια και τείχη - Μια μικρή 
εισαγωγή για την ελληνική επα-
νάσταση», είναι μια εισαγωγή, 
αυτό που λέει δηλαδή, αναπτύσ-
σοντας το πλαίσιο της τελευταί-
ας περιόδου πριν την επανάστα-
ση και την προετοιμασία της, 
αλλά και το πρώτο της κομβικό 
σημείο, την άλωση της Τριπολι-
τσάς. 
Το βιβλίο αποτυπώνει διαστά-
σεις, όχι ιδιαίτερα «δημοφιλείς» 
στο αποκλειστικά ηρωικό αφή-
γημα. Η άλωση της Τριπολιτσάς 
που έδωσε ουσιαστικά διοικη-
τική υπόσταση στο «κυοφορού-
μενο» ελληνικό κράτος, ήταν 
μια εξαιρετικά επίπονη και βίαια 
διαδικασία, που συντέλεσε ιδι-
αίτερα στην ιστορική εξέλιξη. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι 
αναλύσεις για το τι ήταν ακριβώς 
η Φιλική Εταιρεία και τι υπόστα-
ση και αντίκτυπο είχαν τα σχέδιά 
της, αλλά και ο ρόλος που έπαι-
ξαν τα «απόκεντρα» εξουσίας, 
όπως αυτής του Αλή Πασά στην 
Ήπειρο, στην έκβαση της επανά-
στασης.
Το βιβλίο συνοδεύει και μια σει-
ρά podcasts που μπορείτε να 
ακούσετε εδώ.

Μια λοξή ματιά στην ιστορία, 
του Δ. Ελευθεράτου (Τόπος)
Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Διονύσης Ελευθεράτος δεν καταπιάνεται πρώ-
τη φορά με ιστορικά γεγονότα και πηγές. Το έχει κάνει ξανά, με την 
ιστορία της «ποδοσφαιρικής πολιτικής» στην Ελλάδα, αλλά και με 
την περίοδο της χούντας. Τώρα, στο νέο βιβλίο του ασχολείται, όχι 
τόσο με το ’21 καθαυτό, αλλά με ό,τι ακολούθησε, μέχρι σχετικά 
πρόσφατα. Τα γεγονότα και τα πρόσωπα δεν είναι πάντα αυτά που 
φαίνονται ή δηλώνονται. Αντίθετα με το πρόσφατο αφήγημα για το 
ποιος τελικά γράφει την ιστορία, οι νικητές και η εξουσία έχουν πά-
ντα το μολύβι, το χαρτί (και το μαχαίρι) στα δικά τους χέρια. Το βιβλίο 
ανατρέχει λοιπόν σε ένα φάσμα σχεδόν 150 ετών, εξετάζοντας μέσω 
πηγών, κυρίως τον κατά καιρούς Τύπο, γεγονότα και το ρόλο των 
προσώπων, πολιτικών και μη, στην ελληνική ιστορία.

21 ρωγμές στην επίσημη ιστορία για το 1821, 
του Σπ. Αλεξίου (Τόπος)
 
Ο εκπαιδευτικός Σπύρος Αλεξίου κάνει κάτι αντίστοιχο με τον Ελευθεράτο, 
αλλά σε πολύ πιο συγκεκριμένα χρονικά σημεία και πολύ πιο επιδραστικά στην 
ίδια την επαναστατική διαδικασία. Γράφει 21 ιστορίες για λιγότερο γνωστά 
πρόσωπα όπως οι Βλαδιμηρέσκου, Καρατζάς, Οικονόμου, ανιχνεύει τις «άλλες 
πλευρές» ανθρώπων όπως ο Μαυροκορδάτος και ο Καραϊσκάκης, ανατρέχει 
στην «οριζόντια» διαστρωμάτωση της εποχής του ’21 και αργότερα και το πόσο 
δεκτικοί ήταν στην επανάσταση οι προύχοντες, η εκκλησία, ο απλός λαός.  

1821 - Γυναίκες και Επανάσταση, 
της Β. Λάζου (Διόπτρα)
Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ του ΑΠΘ Βασιλική Λάζου προσθέτει ένα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον βιβλίο, για ένα θέμα που μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν 
κυρίως μέσω αφηγήσεων και αναφορών σε κεντρικά πολιτικά πρό-
σωπα. Η θέση της γυναίκας όμως στην προεπαναστατική και μετε-
παναστατική περίοδο, δεν ερευνήθηκε ενδελεχώς σε ό,τι αφορά τη 
ζωή στην οθωμανική κοινωνία και στο μετέπειτα ανεξάρτητο ελλη-
νικό κράτος. Δικαιώματα, καταπίεση, συμμετοχή στο κοινωνικό γί-
γνεσθαι και αρκετά… Γιάννενα περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

https://soundcloud.com/dioptrabooks/sets/podcast-1821
https://soundcloud.com/dioptrabooks/sets/podcast-1821
https://soundcloud.com/dioptrabooks/sets/podcast-1821
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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
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Η ξεχωριστή Σιμόν Σινιορέ, 
το Όσκαρ και η Μέριλιν 

Μπορεί να μην είχε κάποια σχέση με το 
πολύτιμο μπιζού της γαλλικής κινηματο-
γραφίας, την Μπριζίτ Μπαρντό, τη σπάνια 
ομορφιά της Ανούκ Εμέ ή την εκρηκτική 
προσωπικότητα της Ζαν Μορό, αλλά η 
Σιμόν Σινιορέ διέθετε μια διαχρονική 
γοητεία, μία περιζήτητη υποκριτική ικανό-
τητα και μία ζηλευτή προσωπικότητα για 
το χώρο του θεάματος.
Ήταν καλλιεργημένη, διανοούμενη, μία 
ισχυρή προσωπικότητα, με τεράστια απο-
δοχή στους κύκλους πνευματικών ανθρώ-
πων, με αυτοπεποίθηση και ερμηνείες 
που την έκαναν ένα από τα στέρεα σύμ-
βολα του παγκόσμιου σινεμά. Λέγεται ότι 
αυτοί ήταν και οι λόγοι που τη ζήλευε η 
Μέριλιν Μονρόε, το απόλυτο sex symbol, 
η οποία ταλαιπωρήθηκε από τον σκοτεινό 
κόσμο του Χόλιγουντ, πολλές δεκαετί-
ες πριν το «Me Too», όταν η σεξουαλική 
κακοποίηση -ακόμη και ανηλίκων- ήταν 
απλώς ένα νομικό πρόβλημα, αλλά βασι-
κά ένα κοινό μυστικό, ένα καθεστώς για 
τα πολυτελή σαλόνια και γραφεία των 
μεγαλοπαραγωγών και παραγόντων του 
Χόλιγουντ. 
Η Μονρόε θα συνάψει ερωτική σχέση 
με τον άνδρα της Σινιορέ, Υβ Μοντάν, θα 
πληγώσει ανεπανόρθωτα την Γαλλίδα 
ηθοποιό και θα δημιουργήσει μία ρωγμή 
στο γάμο της με τον γόη σταρ, αλλά ποτέ 
δεν της πήρε αυτά που είχε κατακτήσει 
στη διαδρομή της.
Συμπληρώνοντας 100 χρόνια από τη γέν-
νησή της, θα πρέπει να σταθούμε σε ορι-
σμένες σημαντικές στιγμές της καλλιτε-
χνικής της σταδιοδρομίας και φυσικά στο 
εμβληματικό φιλμ «Οι Διαβολογυναίκες», 
όπως και το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, 
το πρώτο, που κέρδισε Γαλλίδα ηθοποιός.
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Η Σιμόν Ενριέτ Σαρλότ Καμινκέρ, 
που έγινε διάσημη ως Σιμόν 
Σινιορέ, υιοθετώντας το επί-
θετο της μητέρας της, Ζορζέτ 

Σινιορέ, θέλοντας να κρύψει τις εβραϊκές 
ρίζες του πατέρα της στη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, γεννήθηκε στις 25 
Μαρτίου του 1921, στο Βισμπάντεν της 
Γερμανίας από Γάλλους γονείς. Όταν η οι-
κογένειά της εγκαταστάθηκε σε προάστιο 
του Παρισιού δίπλα στον Σηκουάνα, η Σι-
νιορέ συναναστράφηκε με διανοούμενους 
και όταν ενηλικιώθηκε δίδασκε λατινικά 
και αγγλικά. Κατά την περίοδο της γερ-
μανικής κατοχής στη Γαλλία, έγινε μέλος 
μιας ομάδας καλλιτεχνών και αποφάσισε 
να γίνει ηθοποιός.

«ΕΛΕΥΘΕΡΏΝ ΗΘΏΝ»

Η γοητεία της, η γήινη ομορφιά της και 
το πάθος που έβγαζε στο ανδρικό κοινό, 
κατά τα πρώτα της βήματα στο σινεμά, 
παραλίγο να τη βάλουν στη μανιέρα της 
ηθοποιού που έπαιζε κυρίως την γυναί-
κα «ελεύθερων ηθών». Οι τίτλοι μερικών 
ταινιών της δεκαετίας του ‘40 είναι ενδει-
κτικοί: «Μπολερό», «Ο Άγγελος της Νύ-
χτας», «Κορίτσι για Όλα», «Γυναίκες στο 
Πεζοδρόμιο», «Μετά την Αμαρτία», «Το 
Κορίτσι του Δρόμου», «Εμπόριο Σαρκός», 
«Η Αφροδίτη του Υποκόσμου», «Ερωτικό 
Γαϊτανάκι»...

ΔΙΆΒΟΛΟΓΥΝΆΙΚΆ...

Όμως όλα θα αλλάξουν για την Σιμόν 
Σινιορέ τη δεκαετία του ‘50 και σύντομα 
θα καθιερωθεί ως κορυφαία πρωταγωνί-
στρια, πολύ πιο σύνθετων ρόλων, χωρίς 
να υποτιμώνται οι ερμηνείες των πρώτων 
της ταινιών. 
Η αρχή έγινε με την τεράστια επιτυχία 
του Μαξ Όφιλς «Σχολείο του Έρωτα», μια 
ταινία που απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ λόγω 
υποτιθέμενης ανηθικότητας. Το 1952 θα 
κερδίσει το βραβείο της βρετανικής ακα-
δημίας κινηματογράφου (BAFTA) για το 
«Χρυσό Κράνος», ένα φιλμ απαγορευμέ-
νου έρωτα και εγκλήματος, που γύρισε ο 
Ζακ Μπεκέρ.
Η άνοδός της θα είναι σημαντική και στις 
επόμενες ταινίες, αλλά το 1955 θα απο-
γειωθεί το όνομά της, πρωταγωνιστώντας 
σε ένα από τα καλύτερα φιλμ νουάρ όλων 
των εποχών, που γύρισε ο σπουδαίος Ανρί 
Κλουζό. Πρόκειται για το κλασικό πια 
φιλμ «Οι Διαβολογυναίκες». Πεσιμισμός, 
μουντή, ζοφερή ατμόσφαιρα, αγωνία που 
κόβει την ανάσα και μία γοητεία που δια-
τηρεί αναλλοίωτη μέχρι και σήμερα. 
Το θέμα, για την εποχή της, τουλάχιστον 
πρωτότυπο. Δυο γυναίκες, σύζυγος και 
ερωμένη, δολοφονούν τον βάναυσο σύ-
ζυγο και εραστή. Η ταινία φτάνει στα 
όρια του τρόμου, με πολλά μεταφυσικά 

στοιχεία και πολυεπίπεδη θεματολογία, 
ενώ καταφέρνει να ανεβάζει συνεχώς τις 
στροφές της αγωνίας. Η Σιμόν Σινιορέ 
παίζει δίπλα στη σύζυγο του σκηνοθέτη, 
την επίσης, υπέροχη και αδικοχαμένη, 
Βέρα Κλουζό και τους Σαρλ Βανέλ και 
Πολ Μερίς.

Η ΠΛΗΓΗ

Ωστόσο, όπως λέγεται, ο σοβαρότερος 
λόγος της μη εγκατάστασης της στο Χόλι-
γουντ υπήρξε η γνωστή ιστορία της ερω-
τικής «αταξίας» του Υβ Μοντάν, όταν κατά 

τη διάρκεια των γυρισμάτων του εύθυμου 
μιούζικαλ «Έλα να Αγαπηθούμε» (1960) 
θα συνάψει ερωτική σχέση με την Μέρι-
λιν Μονρόε, η οποία ήταν τότε παντρεμέ-
νη με τον Άρθουρ Μίλερ. Η αποκάλυψη 
του «παράνομου» έρωτα θα την πληγώσει 
και θα στιγματίσει τη σχέση της με τον 
Μοντάν, παρότι δεν θα χωρίσουν ποτέ, 
μέχρι και τον πρόωρο χαμό της το 1985, 
από καρκίνο.
Τα τελευταία δέκα χρόνια της πορείας 
της στον κινηματογράφο, θα γυρίσει ορι-
σμένες αξιόλογες ταινίες ακόμη, όπως το 
θαυμάσιο αντιπολεμικό δράμα «Η Μεγά-

λη Στρατιά των Αφανών Ηρώων» του πε-
ρίφημου Ζαν Πιέρ Μελβίλ, την «Ομολο-
γία» του Κώστα Γαβρά και «Μαντάμ Ρόζα» 
δίπλα στον Αλέν Ντελόν.
Η Γαλλία δεν σταμάτησε να βγάζει σημαντι-
κές ηθοποιούς και τις επόμενες δεκαετίες, 
αλλά η Σιμόν Σινιορέ θα είναι πάντα μία 
ανάμνηση εποχών που έχουν περάσει ανε-
πιστρεπτί. Ίσως γιατί δεν ήταν μόνο η ερμη-
νευτική της ικανότητα, αλλά ο χαρακτήρας 
της, η προσωπικότητά της και οι επιλογές 
της που σχεδόν ποτέ δεν ξέπεσαν στη μετρι-
ότητα και την προσοδοφόρα ευκολία.

Χάρης Αναγνωστάκης

Το πρώτο Όσκαρ σε Γαλλίδα
Ή ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΉ πορεία της θα συνεχιστεί με ένα ακόμη 
BAFTA το 1957, για την ερμηνεία της στις «Μάγισσες του 
Σάλεμ», του Ρεϊμόντ Ρουλό. Ενώ το 1959 θα είναι η πρώτη 
Γαλλίδα ηθοποιός που θα κατακτήσει το Όσκαρ, αλλά και το 
βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών, για το ρομαντικό 
δράμα «Στον Ανεμοστρόβιλο των Παθών», σε σκηνοθεσία Τζακ 
Κλέιτον κι έχοντας δίπλα της τον Λόρενς Χάρβεϊ. Μετά την 

παγκόσμια αναγνώρισή της θα έχει πολλές προτάσεις από 
το Χόλιγουντ, αλλά προτίμησε να συνεχίσει να δουλεύει στην 
Ευρώπη. Πάντως, θα παίξει τη δεκαετία του ‘60 σε κάποιες 
ταινίες του Χόλιγουντ, με σημαντικότερες «Ο άνθρωπος με το 
στίγμα» (1962) πλάι στον Λόρενς Ολίβιε και «Το πλοίο των τρε-
λών» (1965) σε σκηνοθεσία Στάνλεϊ Κράμερ, που της χάρισε 
μια ακόμη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου.

Η Σιμόνε Σινιορέ με τον Τσάρλτον Ίστον και τον Γουίλιαμ Γουάιλερ στην απονομή των βραβείων Όσκαρ το 1960
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Ο Μάνος 
Ελευθερίου 
ξεδιπλώνει 
τη ζωή του 

βήμα προς βήμα

Ποιητής, στιχουργός αγαπημένων 
και διάσημων τραγουδιών, συγ-
γραφέας επιτυχημένων ιστορικών 
μυθιστορημάτων με επίκεντρο το 

μουσικό θέατρο της Σύρου και επιμελητής 
πολλών έργων για τον πολιτισμό του γενέ-
θλιου τόπου του, της Ερμούπολης και της 
Σύρου (από λευκώματα μέχρι λογοτεχνικές 
ανθολογίες και χρονικά), ο Μάνος Ελευθε-
ρίου έφυγε από τη ζωή το 2018, σε ηλικία 80 
ετών, αλλά ο λόγος του επανέρχεται τώρα 
ολοζώντανος και ακμαίος, για να μας υπεν-
θυμίσει τη μακρά του πορεία στη λογοτε-
χνία και τη μουσική, χάρη στο βιβλίο «Μα-
λαματένια λόγια», που μόλις κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
Το βιβλίο αποτελεί μια αυτοβιογραφική 
αφήγηση εφ’ όλης της ύλης και αποτελεί-
ται από σειρά συνομιλιών τις οποίες είχε ο 
Ελευθερίου με τον Σπύρο Αραβανή και τον 
Ηρακλή Οικονόμου μεταξύ 2010 και 2013 
στο σπίτι του στο Ψυχικό (συναντιούνταν 
κάθε Κυριακή πρωί). Η έκδοση περιλαμ-
βάνει επίσης ανέκδοτο αρχειακό υλικό, με 
σελίδες γραμμένες από τον ίδιο και φω-
τογραφίες, καθώς κι ένα παράρτημα με 
επιλεγμένα κομμάτια από τα ημερολόγιά 
του. Με ζεστή, άμεση φωνή, η οποία όμως 
αποφεύγει προσεκτικά οποιαδήποτε αισθη-
ματολογία και απομακρύνεται ευθύς εξαρ-
χής από τον οποιονδήποτε ναρκισσισμό, 
ο Ελευθερίου ξεδιπλώνει για λογαριασμό 
των δύο φίλων και συνεργατών του όσα 
τα κομμάτια του βίου του προσδιόρισαν τη 
διαδρομή και την ταυτότητά του: από τα 

παιδική ηλικία στην Ερμούπολη και τα αρ-
χικά, διερευνητικά βήματα στην ποίηση και 
στο τραγούδι μέχρι τις κατοπινές γνωριμίες 
με συνθέτες και ερμηνευτές, αλλά και ως 
την εποχή των μεγάλων κυκλοφοριακών 
επιτυχιών των μυθιστορημάτων τα οποία 
ξεκίνησε να δημοσιεύει όταν είχε μπει πια 
στην καλλιτεχνική και την ηλικιακή του 
ωριμότητα.
Μιλώντας για τους άπειρους στίχους που 
έγραψε, δίνοντας κομμάτια στους πιο διαφο-
ρετικούς συνθέτες και ερμηνευτές, ο Ελευ-
θερίου ανοίγει μιαν εντυπωσιακή βεντάλια: 
τη βεντάλια του ελληνικού τραγουδιού από 
τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 μέχρι 
τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης αλλά 
και ως τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώ-
να. Οι πάντες παρελαύνουν από εδώ: Μίκης 
Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Κώστας 
Καπνίσης, Χρήστος Λεοντής, Δήμος Μού-
τσης, Σταύρος Κουγιουμτζής, Γιάννης Μαρ-
κόπουλος, αλλά και Νινή Ζαχά, Γρηγόρης 
Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Βίκυ 
Μοσχολιού και Σωτηρία Μπέλλου.
Το τραγούδι έχει την τιμητική του στις 
εξομολογήσεις του Μάνου Ελευθερίου, 
δεν λείπουν, όμως, από την αφήγησή του 
και οι παραπομπές στη λογοτεχνία, όπου 
άλλοτε ανακαλεί τον τρόπο με τον οποίο 
υποδέχθηκε η κριτική τις παρθενικές του 
επιδόσεις στην ποίηση και στο διήγημα και 
άλλοτε καταθέτει τις σκέψεις του για το τι 
μπορεί να επιδιώκει και να επιζητεί κανείς 
γράφοντας θέατρο ή μυθιστόρημα. Από 
κοντά και οι επιδράσεις ή οι αναγνωστικές 

αγάπες – χωρίς σειρά και τάξη, όπως ανε-
βαίνουν συνειρμικά στη μνήμη τα λατρευ-
τά ονόματα: από Άγγελο Σικελιανό, Γιώργο 
Σεφέρη, Κωστή Παλαμά, Γιάννη Ρίτσο, 
Κ.Π. Καβάφη, Διονύσιο Σολωμό, Νικηφόρο 
Βρεττάκο και Οδυσσέα Ελύτη μέχρι Τόμας 
Μαν και Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι.
Κάπου εδώ θα βρούμε και τη γοητεία που 
άσκησε, πριν από τη δικτατορία των συ-
νταγματαρχών του 1967, στον νεαρό Μάνο 
το περιοδικό της Αριστεράς «Επιθεώρηση 
τέχνης», όταν μεσουρανούσε στα ζητήμα-
τα του πολιτισμού, προωθώντας κρίσιμες 
συζητήσεις για την τέχνη στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Και δίπλα στην «Επιθεώρηση 
τέχνης», η θητεία στη Δραματική Σχολή του 
Εθνικού Θεάτρου, η γνωριμία με τον Άγγε-
λο Τερζάκη (έναν από τους σημαντικότε-
ρους πνευματικούς παράγοντες της Γενιάς 
του 1930), καθώς και η φάση της στρατι-
ωτικής θητείας και της γραφικής εργασίας 
την οποία αναλαμβάνει εκεί ο άρτι στρατευ-
μένος. Ο Ελευθερίου αναφέρεται επίσης δια 
μακρών στην περίοδο της χούντας, μεταδί-
δοντας κάτι από τον παλμό όλων εκείνων 
οι οποίοι βιάζονταν να απαλλαγούν από 
τη σκοτεινή παρουσία της, περιπλανιέται 
στη Μεταπολίτευση και φτάνει μέχρι και 
τις ημέρες μας, χωρίς να παραμερίζει ή να 
ξεχνά ποτέ την ποίηση, η οποία (ας μην το 
ξεχάσουμε ποτέ κι εμείς από τη μεριά μας) 
τον τρέφει από την αρχή μέχρι το τέλος – 
ό,τι κι αν σκεφτεί, ό,τι κι αν νιώσει, ό,τι κι 
αν πρόκειται να κάνει ή να κοιτάξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου



Μουσική|11ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Κυκλοφορούν και πάλι 
τα τρία πρώτα άλμπουμ 
των Fleetwood Mac 

ΣΤΑ ΤΕΛΉ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, η Christine McVie των 
Fleetwood Mac υπαινίχθηκε στο BBC ότι η μπάντα εν-
δέχεται να κάνει και πάλι τουρνέ, αλλά χωρίς τη Stevie 
Nicks ή τον John McVie. Μιλώντας στο περιοδικό Rolling 
Stone, παραδέχθηκε ότι αυτό που είπε ήταν μια «θρασεία 
απάντηση» σε ερώτηση για το μέλλον του συγκροτήμα-
τος· και όχι, υποχρεωτικά, αλήθεια. Αν και το μέλλον των 
Fleetwood Mac ως μπάντα σε τουρνέ είναι στον αέρα, η 
αναβίωση του δισκογραφικού παρελθόντος τους είναι 
γεγονός: ήδη η αναγεννημένη θρυλική δισκογραφική 
εταιρεία Blue Horizon έχει προχωρήσει σε επανέκδοση, 
σε βινύλιο, των τριών πρώτων άλμπουμ τους.
Η Blue Horizon επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Η 

εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τη δισκογραφική καριέρα των 
Fleetwood Mac και εξέδωσε δίσκους με την προηγούμε-
νη μπάντα της Christine McVie, τους Chicken Shack, μαζί 
με σιγκλ και άλμπουμ κλασικών Μαύρων μπλουζ μουσι-
κών, ήταν, τη δεκαετία του 1960, το επίκεντρο της έκρη-
ξης της βρετανικής μπλουζ σκηνής. Τώρα, πάνω από 
μισό αιώνα αργότερα, η εταιρεία αναγεννήθηκε στα χέ-
ρια του θρύλου της δισκογραφικής βιομηχανίας – και για 
χρόνια εταίρου στην παλιά Blue Horizon-, του Seymour 
Stein, ο οποίος συνεργάζεται με τον Matthew Johnson, 
συνιδρυτή της δισκογραφικής Fat Possum (που μας γνώ-
ρισε τους The Black Keys).
Τα άλμπουμ των Fleetwood Mac που ξανακυκλοφόρη-

σε η αναγεννημένη Blue Horizon είναι το Fleetwood Mac 
και το Mr. Wonderful (και τα δύο, του 1968) καθώς και 
το The Pious Bird of Good Omen του 1969· το τελευταίο 
είναι μια συλλογή από σιγκλ και B-sides η οποία περι-
λαμβάνει το κλασικό ινστρουμένταλ «Albatross» και το 
«Black Magic Woman» του Peter Green (που αργότερα, 
το έπλασε εκ νέου ο Carlos Santana). Θα ακολουθήσουν 
και άλλα από τον κατάλογο του συγκροτήματος. «Ο Bukka 
White (σ.σ. ο μπλουζ κιθαρίστας και τραγουδιστής Booker 
T. Washington) και κάποιοι άλλοι δίσκοι που έβγαλε η Blue 
Horizon είναι σπουδαίοι. Οπότε, βεβαίως και είπα ‘ναι’. 
Πολλοί από αυτούς του δίσκους δεν ήταν διαθέσιμοι και 
πρέπει να τους βγάλουμε» δήλωσε ο Matthew Johnson.

Τα 50ά γενέθλια του Déjà Vu γιορτάζουν 
αυτή την άνοιξη οι Crosby, Stills, Nash and 
Young με διευρυμένη επανέκδοση του αξέ-
χαστου άλμπουμ η οποία θα κυκλοφορήσει 

στις 14 Μαΐου από τη δισκογραφική εταιρεία Rhino. 
Θα περιλαμβάνει σε τέσσερα CD και ένα LP τον 
αρχικό δίσκο και άγνωστα demo, κομμένα τραγού-
δια και εναλλακτικές ερμηνείες. Deluxe έκδοση 
πέντε βινυλίων του box set είναι ήδη διαθέσιμη 
για προπαραγγελία. 
Ως πρόγευση, η Rhino έδωσε στη δημοσιότητα ένα 
ακυκλοφόρητο demo του «Birds» του Neil Young, 
ο οποίος το ηχογράφησε με τον Graham Nash.
Η πανδημία και οι αναπόφευκτες δυσκολίες που 
προκύπτουν όταν ένα συγκρότημα έχει διαλυθεί 
και είναι τεταμένες οι σχέσεις μεταξύ των πρώην 
μελών του καθυστέρησαν για έναν ολόκληρο χρό-
νο τον εορτασμό· το άλμπουμ ορόσημο κυκλοφό-
ρησε στις 11 Μαρτίου του 1970.
Ο David Crosby, που πρόσφατα πώλησε τον κα-
τάλογο έργων του στον Iconic Artists Group του 
Irving Azoff παραδέχθηκε, σε πρόσφατη τηλεφω-
νική συνέντευξη, ότι δεν ενεπλάκη ευθέως στο 
πρότζεκτ. 
«Είμαι πολύ περήφανος για τον δίσκο, αλλά αυτό 
είναι σαν ξαναπακετάρισμα. Ο τύπος που κοιτά 

πίσω και κάνει τέτοια πράγματα είναι ο Nash. Πά-
ντα το έκανε» είπε. 
Από την πλευρά του, ο Young πρόσφερε αρκετά 
bonus τραγούδια αλλά τελικά τα απέσυρε και άφη-
σε το «Birds» και ένα καθηλωτικό «Harmonica» 
παιγμένο σε φυσαρμόνικα.
Παρ' όλα αυτά, το box set είναι γεμάτο διαμα-
ντάκια. Μεταξύ αυτών, ένα πολύ εσωτερικό «Our 
House» από τον Nash και την Joni Mitchell, το 
σπάνιο «Ivory Tower» του Stephen Stills και μια 
διάρκειας 10 λεπτών εναλλακτική ερμηνεία του 
«Almost Cut My Hair» του David Crosby. 
Για πρώτη φορά θα ακούσουμε τη δεύτερη ηχογρά-
φηση του «4 + 20»· την έκανε ο Stills για να διορ-
θώσει ένα σημείο στην πρώτη ηχογράφηση όπου 
τα είχε κάνει μαντάρα. Παρόντα θα είναι επίσης 
και demo των «Song With No Words (Tree With 
No Leaves)» και «Laughing» του David Crosby, δυο 
τραγουδιών που κατέληξαν στο σόλο ντεμπούτο 
του, το «If I Could Only Remember My Name».
«Αυτή η έκδοση θα σας δώσει μια καλή ιδέα του πώς 
έγινε αυτός ο δίσκος» είπε ο Graham Nash. «Όλοι 
μας, ήμασταν τέσσερις δυνατοί τραγουδοποιοί. Όλοι 
μας, ήμασταν τέσσερις δυνατοί τραγουδιστές. Δεν 
πιστεύω ότι υπάρχει μπάντα στον κόσμο με τέσσερις 
τραγουδοποιούς και τέσσερις τραγουδιστές».

Διευρυμένη επανέκδοση 
για τα 50ά γενέθλια του Déjà Vu 
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1976, στις 26 του Μάρτη, οι Thin Lizzy, 
ένα τετραμελές συγκρότημα από το  Δου-
βλίνο, κυκλοφορούσε τον έκτο και καλύτε-
ρο δίσκο του.

Το Jailbreak ήταν ένα θαύμα που βγήκε από το 
μυαλό του Phil Lynott, ο οποίος ήταν μαύρος, παι-
δί της Φιλομένα Λάινοτ και του Σέσιλ Πάρις, που 
καταγόταν από τη βρετανική Γουιάνα.
Το ’76 λοιπόν, ο Λάινοτ ήταν 27 χρονών μόλις και 
πίσω του είχε συνεργασίες με τον κολλητό του, Γκά-
ρι Μουρ. Τότε όμως, ηγούνταν μιας μπάντας που όλα 
τα μέλη της ήταν ένας κι ένας: Ο Μπράιαν Ντάουνι 

στα ντραμς και δύο από τους καλύτερους «σκλη-
ρούς» κιθαρίστες (όσο και παλιόπαιδα) του ροκεν-
ρόλ: Ο Μπράιαν Ρόμπερτσον και ο Σκοτ Γκόραμ.
Η μπάντα προσπαθούσε να γαντζωθεί κάπως στους πί-
νακες επιτυχιών και να γνωρίσει την εμπορική γλύκα. 
Η λύση ήρθε σχεδόν από το πουθενά και φυσι-
κά, όχι με το καλύτερο τραγούδι του δίσκου. Το 
The boys are back in town ήταν Β-side είτε στο 
Jailbreak, είτε στο καλύτερο κομμάτι του δίσκου, 
του Emerald. 
Η επικρατούσα θεωρία για την έμπνευση που γέν-
νησε το κομμάτι, ήταν μια συμμορία που έδρασε 
στα ‘60s κυρίως, στο Μάντσεστερ, η Quality Street 
Gang. H βρετανική αστυνομία θεωρούσε τη συμ-

μορία ως υπεύθυνη για μια σειρά εγκλήματα. Από 
την άλλη, θεωρούνταν «αλάνια του Άνκοατς», μιας 
βιομηχανικής γειτονιάς στο βόρειο Μάντσεστερ. 
Πέρα από το The Boys Are Back in Town, το οποίο 
έγινε και ξανάγινε επιτυχία στο πέρασμα των ετών, 
τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία 30 χρόνια, 
αλλά και το Emerald, ο δίσκος είχε το ομώνυμο 
Jailbreak, επίσης μεγάλη επιτυχία του γκρουπ, 
αλλά και ένα από τα πιο προσωπικά τραγούδια της 
μπάντας: το Warriors, που έγραψε ο Λάινοτ με τον 
Γκόραμ.
To Jailbreak είχε την ανάλογη συνέχεια στο Johnny 
the Fox που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, αλλά 
και στο Bad Reputation του ’77.

Καλώς τα παιδιά
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