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«Βαθύ κόκκινο» 
οι Δήμοι Ιωαννιτών 
και Κόνιτσας
ΠΑΡΑΜΈΝΈΙ στο βαθύ κόκκινο ο Δήμος Ιωαν-
νιτών και εντάσσεται, από Σάββατο πρωί ο Δήμος 
Κόνιτσας, σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής 
Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.
https://typos-i.gr/article/ba8y-kokkino-oi-dhmoi-
iwannitwn-kai-konitsas

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Το open mall 
ξεκινά τον Μάιο…
ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ της σύμβασης με την ανά-
δοχο εταιρία για την υλοποίηση της αναβάθμισης 
εμπορικών οδών στο ιστορικό κέντρο, του αποκα-
λούμενου open mall (ανοικτό κέντρο εμπορίου), 
προχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών. Σύμφωνα με τα όσα 
ανακοινώθηκαν, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινή-
σουν μέσα στον Μάιο. 
https://typos-i.gr/article/open-mall-3ekina

Τι συμβαίνει 
με τη «Δωδώνη»;
ΈΝΑ ΔΗΜΟΣΙΈΥΜΑ του Money Review -έκδο-
ση της Καθημερινής- αναφέρει ότι η «Δωδώνη» 
είναι «προ των πυλών» πώλησης στο επενδυτικό 
κεφάλαιο CVC Capital Partners και ουσιαστικά, στη 
Vivartia, της οποίας το fund έχει αποκτήσει τον 
έλεγχο.
https://typos-i.gr/article/ti-symbainei-me-th-
dwdwnh

Τι ισχύει σε Δίστρατο και κα-
ταυλισμό Ρομά από Σάββατο
ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Απριλίου στις 6 το πρωί, το Δίστρατο Κόνιτσας 
και ο οικισμός των Ρομά στο Πέραμα Ιωαννίνων, μπαίνουν σε ειδικό 
καθεστώς
https://typos-i.gr/article/ti-isxyei-se-distrato-kai-kataylismo-roma-apo-
sabbato
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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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Το ΤikTok έχει δημιουργήσει 
σχεδόν κάθε παράξενη τάση 
που μπορεί να φανταστεί 
κανείς.

Χρήστες της πλατφόρμας κοινωνι-
κής δικτύωσης παρουσίασαν σε εκ-
δοχή μιούζικαλ την ταινία animation 
της Pixar «Ratatouille». Από το 
TikTok αναδείχθηκε η αισθητική 
#cottagecore αναπαράσταση της ζωής 
στην εξοχή με εικόνες στη φύση, άνε-
τα ρούχα, αέρινα φορέματα, φαρδιά 
πουλόβερ, λουλούδια στα μαλλιά και 
ενασχόληση με το πλέξιμο, ζαχαρο-
πλαστική και άλλα.
Τώρα, εμφανίστηκε μια άλλη τάση, 
αλλά αυτή τη φορά με μια εκπαιδευ-
τική πτυχή. Είναι το BookTok. Τα μυ-
θιστορήματα - παλιά και νέα - έγιναν 
viral χάρη σε ένα νέο κύμα influencers 
που αγαπούν το βιβλίο που συζητούν 
για τις λογοτεχνικές τους επιλογές.
Το hashtag #BookTok έχει συγκε-
ντρώσει πάνω από 5,8 δισεκατομμύ-
ρια προβολές και ορισμένοι συγγρα-
φείς έχουν δει δεκαπλάσια αύξηση 
στις πωλήσεις βιβλίων λογοτεχνικών 
έργων τους που κυκλοφόρησαν πριν 
από δεκαετίες, σύμφωνα με δημοσί-
ευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας Evening Standard.
Ακόμα και τα βιβλιοπωλεία αξιοποι-
ούν την τάση. Ο ιστότοπος του δικτύ-
ου βιβλιοπωλείων Barnes & Noble 
έχει τώρα μια σελίδα «BookTok» αφι-
ερωμένη στα πιο δημοφιλή βιβλία του 
στο TikTok και τα αμερικανικά κατα-
στήματά του έχουν δημιουργήσει ενό-
τητες με τίτλους που έχουν γίνει viral 
στην πλατφόρμα.
Το BookTok είναι η ταχύτερη λέσχη 
βιβλίων που θα επισκεφθείτε ποτέ. 
Σε λιγότερο από ένα λεπτό, οι χρήστες 
παρουσιάζουν σε βίντεο προτεινόμενα 
βιβλία, καταγράφουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα τους εαυτούς τους να δια-
βάζουν ή δείχνουν τις αντιδράσεις τους 
για το τέλος ενός μυθιστορήματος.
Στο #BookTok δημοσιεύονται κριτι-
κές, στις οποίες περιλαμβάνονται πλη-
ροφορίες που αποκαλύπτουν την πλο-
κή, εικόνες με βιβλιοθήκες με βιβλία 
ταξινομημένα ανά χρώμα εξώφυλλου 
και ακόμη βίντεο με χρήστες που ανα-
παριστούν λογοτεχνική σκηνή μάχης, 
με πλήρη εξοπλισμό.
Τα λογοτεχνικά έργα στο BookTok 
κατηγοριοποιούνται με βάση λίστες 
όπως «βιβλία που με έκαναν να κλά-
ψω», «βιβλία που με κατέστρεψαν», 
«βιβλία που με κράτησαν ξάγρυπνο 
έως τις 3 τα ξημερώματα», «βιβλία 
που θα πουλούσα την ψυχή μου για να 
διαβάσω ξανά».
Μέσω του BookTok δημιουργήθη-
καν και φιλίες, ομάδες βιβλιόφιλων 
που ανταλλάσσουν βιβλία, αλλά είναι 
επίσης χώρος για διαφωνίες και αρ-
νητισμό, όπως περιγράφουν οι ίδιοι οι 
χρήστες.
Το βιβλίο της Μάντλιν Μίλερ «Το 
τραγούδι του Αχιλλέα» (The Song of 
Achilles) που κυκλοφόρησε το 2012 
γνωρίζει νέα επιτυχία χάρη στη νέα 
τάση.
Δημοφιλείς τίτλοι είναι το «Six of 
Crows» μυθιστόρημα φαντασίας του 
Λι Μπαρντούγκο, το «From Blood 
and Ash» της Τζένιφερ Άρμεντράουτ 
και το «The Cruel Prince» της Χόλι 
Μπλακ, όπως και η σειρά «A Court of 
Thorns and Roses» (Αγκάθια και τρια-
ντάφυλλα) της Σάρα Τζ. Μάας.
Αρκετές νέες συγγραφείς όπως οι Φι-
όνα Λούκας, η Έλι Χινζ και η Άνα Χου-
άνγκ χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 
για να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανα-
γνωστών ή να συζητήσουν πρακτικά 
βήματα για την είσοδο στον κόσμο της 
λογοτεχνίας.

BookTok: 
Η νέα τάση 
στο TikTok 

Η τάση στο TikTok που στέλνει παλιά βιβλία  
στη λίστα των bestseller
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η τηλεκπαίδευση, η οποία είναι 
η βασική μέθοδος εκπαίδευ-
σης σε όλες τις βαθμίδες, στην 
Ελλάδα, τους περισσότερους 

από τους 13 τελευταίους μήνες, είναι ένα 
ανοιχτό κεφάλαιο, συχνά πρόβλημα και 
σίγουρα, μια πρόσκαιρη και ενδιάμεση 
λύση για την εκπαιδευτική διαδικασία, 
που δεν πρέπει ποτέ να υιοθετηθεί ως 
βασική, σε «κανονικές» εποχές.
Πολύ συχνά έχει γίνει επίδικο πολιτικής 
αντιπαράθεσης. Το Υπουργείο Παιδείας 
επιμένει ότι όλα έχουν πάει άριστα ή σχε-
δόν άριστα, οι εκπαιδευτικοί έχουν αρκε-
τές ενστάσεις και υποσημειώσεις.
Το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της 
ΟΛΜΕ προχώρησε σε μια έρευνα για την 
τηλεκπαίδευση, η οποία έγινε από τις 19 
Ιανουαρίου ως τις 10 Φεβρουαρίου 2021, 
σε 4.324 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας, 
οι 87 από την Ήπειρο.
Καταρχάς, η έρευνα εντοπίζει τα προβλή-

ματα: Χωρίς καμία έκπληξη, το συνη-
θέστερο και μεγαλύτερο ήταν οι συνδέ-
σεις στο ίντερνετ, σε ποσοστό 57,9%. Οι 
εταιρίες έχουν επανειλημμένα αποτύχει 
στην Ελλάδα, να προσφέρουν ποιοτικές 
συνδέσεις σε αντίστοιχες τιμές και συνή-
θως, υπερκοστολογούν κακές ή το πολύ, 
μέτριες συνδέσεις. Η τηλεκπαίδευση και 
τηλεργασία απλά ανέδειξε τη «γύμνια».
Το αμέσως επόμενο πρόβλημα ήταν τα 
προσωπικά μέσα. Το 50,1% των ερωτη-
θέντων απάντησε ότι ή δεν είχαν τα απα-
ραίτητα/επαρκή/κατάλληλα μέσα ή ότι 
δεν χρηματοδοτήθηκαν επαρκώς. Έτσι 
και αλλιώς, τα διαβόητα vouchers του 
Υπουργείου Παιδείας ξεκίνησαν να δια-
τίθενται μόλις πριν από μερικές ημέρες, 
ενώ η σχολική χρονιά έχει μπει στην τε-
λική ευθεία…
Άλλο ενδιαφέρον σημείο της έρευνας, εί-
ναι ο χρόνος που απαιτεί η προετοιμασία: 
Υπερπολλαπλάσιος της δια ζώσης εκπαί-
δευσης, εκτίμησε η συντριπτική πλειο-
ψηφία των εκπαιδευτικών, οι 8 στους 10.

Το 49% εκτιμάει αρνητικά τη συνολική 
εμπειρία, ουδέτερα το 30,8% και θετικά, 
το 20,2%.
Ακόμα: Οι 7 στους 10 αναφέρουν ότι δεν 
είχαν επιμορφωθεί πριν ξεκινήσει η τη-
λεκπαίδευση και όταν τελικά αυτό έγι-
νε, το αποδίδουν στους συντονιστές εκ-
παιδευτικού έργου του κλάδου τους και 
στα πανεπιστήμια και πολύ λιγότερο στο 
υπουργείο.
Οι περισσότεροι-ες πάντως, «βρήκαν 
άκρη» με προσωπική ενασχόληση.
Η άποψη για το πώς λειτούργησε η τη-
λεκπαίδευση στο σχολείο τους, το 39,1% 
αποφάνθηκε «αρκετά», το 31,9% «μέτρια» 
και το 19,3% «πολύ καλά».
Ακόμα: Πάνω από τους μισούς, άλλαξαν 
το σύνολο των παιδαγωγικών μεθόδων 
και πρακτικών, σε σχέση με τη διαδικασία 
στην τάξη.
Το 43% θεωρεί ότι τα εργαστηριακά μα-
θήματα στα ΕΠΑΛ δεν μπορούν να υλο-
ποιηθούν αποτελεσματικά και το 40,2% 
πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

ελάχιστα. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά 
για μαθήματα όπως η γυμναστική και τα 
καλλιτεχνικά.
Σε θέματα κάλυψης της ύλης, οι εκπαι-
δευτικοί θεωρούν ότι η τηλεκπαίδευση 
καλύπτει λιγότερη, από ό,τι στο μάθημα 
στην τάξη.
Στα πιο ουσιαστικά: Οι εκπαιδευτικοί θε-
ωρούν σε συντριπτικό ποσοστό (87,2%) 
ότι οι μαθητές-τριες αφομοιώνουν λιγό-
τερο την ύλη, με την τηλεκπαίδευση.
Ακόμα, πιστεύουν ότι δεν μπορεί να είναι 
αντικειμενική η αξιολόγηση των μαθη-
τών φέτος, παρότι θεωρούν σε ποσοστό 
44% θεωρούν ότι η συμμετοχή των μα-
θητών-τριών στην τηλεκπαίδευση είναι 
«σχετικά καλή».
Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, οι εκπαι-
δευτικοί θεωρούν κατά σειρά απαραίτη-
τα μέτρα τη μείωση αριθμού μαθητών, 
τα επαναλαμβανόμενα τεστ, την αύξηση 
του προσωπικού καθαριότητας, των δρο-
μολογίων για τη μεταφορά στα σχολεία 
κ.ο.κ.

Πώς βλέπουν οι εκπαιδευτικοί 
την τηλεκπαίδευση

εμπόδια στην ομαλή 
κοινωνικοποίηση 

των παιδιών:  

Οι εκπαιδευτικοί προειδοποιούν ότι η τηλεκπαίδευση άνοιξε το χάσμα των ανισοτήτων, 
εις βάρος ειδικά των ευάλωτων ομάδων και επίσης δημιουργεί:

εμπόδια στην 
αλληλεπίδραση 

ανάμεσα σε εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές-τριες:  

εμπόδια 
στην αλληλεπίδραση 
των μαθητών-τριών 

μεταξύ τους: 

επιπλέον εκπαιδευτι-
κές απαιτήσεις με τις 
οποίες επιφορτίζονται 

εκπαιδευτικοί 
και μαθητές-τριες:  
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«Τα γεγονότα»: 
Ένα έργο για τους «άλλους»

 

Το σπουδαίο έργο «Τα γεγονότα» του διεθνούς φήμης Σκoτσέζου θεατρικού συγγραφέα Ντέιβιντ Γκρέιγκ, σε μουσική και 
στίχους του Τζων Μπράουν, έρχεται στην GNO TV, τη νέα διαδικτυακή τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η παράσταση 
αποτελεί συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ με εννέα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και θα είναι διαθέσιμη 
στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 16 Απριλίου έως τις 13 Μαΐου 2021 με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Η πα-

ραγωγή και η δημιουργία της GNO TV υλοποιούνται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.
SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 
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«Τα γεγονότα» είναι ένα πο-
λιτικό έργο που εξετάζει 
την άνοδο της ακροδεξιάς, 
του νεοφασισμού και της 

ξενοφοβίας μέσα από μια απόπειρα να 
προσεγγίσει το ίδιο το «τέρας». Στο έργο 
πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν ερασιτεχνι-
κές χορωδίες. Εμπνευσμένο από τη μα-
ζική σφαγή 69 ατόμων από τον ‹Αντερς 
Μπρέιβικ το 2011 στη Νορβηγία, το έργο 
επιχειρεί να κατανοήσει το αδιανόητο και 
να εξερευνήσει τα όρια της συγγνώμης 
ενώπιον μιας θηριωδίας. Τη σκηνοθεσία 
και τη μετάφραση υπογράφει ο Αλέξαν-
δρος Ραπτοτάσιος, ενώ η μουσική επιμέ-
λεια, η διδασκαλία των χορωδιών και η 
διασκευή της μουσικής και των στίχων 
είναι του Κωνσταντίνου Θωμαΐδη. 
«Τα γεγονότα» ήταν αρχικά προγραμματι-
σμένο να περιοδεύσουν σε εννέα Δημοτικά 
Περιφερειακά Θέατρα της Ελλάδας με τη 
συμμετοχή συνολικά 21 τοπικών χορωδι-
ών, όμως λόγω της πανδημίας η περιοδεία 
ανεστάλη. Η παράσταση βιντεοσκοπήθη-
κε στην Εναλλακτική Σκηνή τον Δεκέμ-
βριο του 2020 με τη συμμετοχή του Πειραϊ-
κού Φωνητικού Συνόλου Libro Coro. 
Η σύμπραξη ενός κρατικού καλλιτεχνι-
κού φορέα με έναν τόσο μεγάλο αριθμό 
περιφερειακών θεάτρων, στη βάση μιας 
ισότιμης συνεργασίας, είναι μια σημα-
ντική πρωτοβουλία, που αναδεικνύει τις 
δυνατότητες των συνεργειών μεταξύ φο-
ρέων του κέντρου και της περιφέρειας. 
Στην περίπτωση των «Γεγονότων» η συμ-
μετοχή τοπικών χορωδιακών σχημάτων 
ενισχύει ακόμη περισσότερο την ουσία 
του εγχειρήματος και αναδεικνύει το πο-
λιτικό του στίγμα. Η Εναλλακτική Σκηνή 
της ΕΛΣ έχει πραγματοποιήσει τα τελευ-
ταία χρόνια σειρά συνεργασιών με φορείς 
της περιφέρειας, σε μια προσπάθεια να 
ενισχύσει τον καλλιτεχνικό διάλογο. 
«Τα γεγονότα» παρουσιάζονται για δεύτε-
ρη φορά στην Ελλάδα, αλλά για πρώτη 
φορά σε περιοδεία, που επαναπρογραμ-
ματίζεται για το άμεσο μέλλον, και με τη 
συμμετοχή τοπικών χορωδιών - σύμφω-
να με την πρόθεση του συγγραφέα και 
των υπόλοιπων δημιουργών της πρώτης 
παράστασης. 
Το έργο δημιουργήθηκε μετά από ανάθε-
ση της Actors Touring Company και πρω-
τοπαρουσιάστηκε στο Traverse Theatre 
του Εδιμβούργου (Φεστιβάλ Fringe 2013) 
σε σκηνοθεσία Ράμιν Γκρέυ. Έλαβε διθυ-
ραμβικές κριτικές και χαρακτηρίστηκε ως 
ένα σημαντικό, πρωτοπόρο έργο. Αμέσως 
μετά την πρεμιέρα του ακολούθησε διε-
τής περιοδεία στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ 
στη συνέχεια παρουσιάστηκε σε θέατρα 
ανά την Ευρώπη και στη Νέα Υόρκη. 
Τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση υπο-
γράφει ο Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος. 
Ο ίδιος σημειώνει για την παράσταση: 
«Μια πραγματική χορωδία βρίσκεται 

πάνω στη σκηνή, ανυποψίαστη για το πε-
ριεχόμενο της παράστασης που θα ακο-
λουθήσει. Καθημερινοί άνθρωποι, εθελο-
ντές, πολίτες, συνταξιούχοι, ένα πλήθος 
που εμφανίζεται, τραγουδάει και παραμέ-
νει επί σκηνής, μάρτυρας των γεγονότων. 

Απέναντί της το κοινό, συνυπεύθυνο, μέ-
ρος της ‘σκηνικής διαπραγμάτευσης, σχε-
δόν ‘σαν καθρέφτης της χορωδίας. Ανά-
μεσά τους δύο ηθοποιοί προσπαθούν να 
βρουν τι οδήγησε έναν νεαρό άνδρα στο 
να δολοφονήσει μια ολόκληρη χορωδία 

αποτελούμενη από τους ‘άλλους’. Μπρο-
στά στα μάτια μας επιχειρούν μια δημό-
σια ανατομία της ανόδου της ακροδεξιάς, 
στα πρότυπα της αρχαίας τραγωδίας: δύο 
ηθοποιοί και ο χορός. 
Μόνο που εδώ ο χορός είναι ανυποψία-
στος, μέρος της τοπικής κοινωνίας και 
αλλάζει κάθε βράδυ. 
Τοπικές χορωδίες από την Αθήνα, τον 
Πειραιά, τα Γιάννενα, τη Λάρισα, την Κέρ-
κυρα, την Κρήτη, τις Σέρρες, την Κοζάνη, 
την Καλαμάτα, τα Χανιά, το Ηράκλειο και 
το Αγρίνιο -πόλεις που έχουν πρόσφατα 
δεχτεί πληθυσμούς προσφύγων- δημι-
ουργούν έναν καινούριο χορό κάθε βράδυ. 
Όταν ξεκίνησα το εγχείρημα αυτό πριν 
δύο χρόνια με τον Κωνσταντίνο Θωμαΐδη, 
ήμουν πεπεισμένος πως για να έχει νόημα 
αυτό που πάμε να κάνουμε θα πρέπει να 
εμπλακούν χορωδίες, φορείς και το κοινό 
της περιφέρειας, πως πρέπει να εμπλα-
κούν άνθρωποι που τους αφορά αυτό το 
θέμα άμεσα, στην καθημερινότητά τους, 
άνθρωποι που μπορεί να μη συμφωνούν 
μεταξύ τους. Όπως και με προηγούμενες 
δουλειές μου, με ενδιαφέρει να προκλη-
θεί μια πραγματική συνάντηση κατά τη 
διάρκεια της παράστασης, και γι› αυτό με 
γοητεύει αυτό το έργο που εξαρχής κάνει 
κάθε παράσταση -κάθε βραδιά- διαφορε-
τική και απρόβλεπτη. Δεν με ενδιαφέρει 
να κάνω θέατρο για να πω την άποψή 
μου ή να βγω και απλά να καταδικάσω 
ή να εκθειάσω κάτι. Ζούμε σε μια εποχή 
ακραίας πόλωσης, όπου αρνούμαστε να 
ακούσουμε διαφορετικές απόψεις και 
κλεινόμαστε σε εικονικές πραγματικό-
τητες που επαναλαμβάνουν τις απόψεις 
με τις οποίες ήδη συμφωνούμε. Πολλές 
φορές το θέατρο κάνει το ίδιο πράγμα. Το 
ζήτημα για μένα είναι η αναγνώριση των 
αντιφάσεων και των θεμάτων που αντι-
μετωπίζουμε σήμερα ως κοινωνία και ο 
δημόσιος διάλογος που μπορεί να γίνει 
πάνω σε αυτά μέσα από το θέατρο». 
Το σκηνικό επιμελήθηκε ο Δήμος Κλι-
μενώφ σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη, 
μέσα στο πλαίσιο των μέτρων που επι-
βλήθηκαν λόγω της COVID-19, και ο στό-
χος του είναι να τοποθετήσει τις τοπικές 
χορωδίες ως έναν αντικατοπτρισμό του 
κοινού, ενώ οι ηθοποιοί διαχειρίζονται 
ένα εργαστήριο γεγονότων, αναμνήσεων 
και ιδεολογιών ανάμεσά τους. Στον ίδιο 
άξονα η Ελίζα Αλεξανδροπούλου σχεδί-
ασε τα φώτα εξετάζοντας αυτό που μας 
ενώνει, που μας μετακινεί από την ατομι-
κότητα στο σύνολο. Τα κοστούμια επιμε-
λήθηκε η Μαρία-Σεσίλ Ιγγλέση. 
H προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 9 
Απριλίου 2021. 

Ν.Μπ. 

*Τις φωτογραφίες παραχώρησε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ η Εθνική Λυρική Σκηνή. Photo 
Gredit:Ε. Ζαχαροπούλου.

Τοπικές χορωδίες από την Αθήνα, 
τον Πειραιά, τα Γιάννενα, τη Λάρισα, 
την Κέρκυρα, την Κρήτη, τις Σέρρες, 
την Κοζάνη, την Καλαμάτα, τα Χανιά, 
το Ηράκλειο και το Αγρίνιο -πόλεις 
που έχουν πρόσφατα δεχτεί πληθυ-
σμούς προσφύγων- δημιουργούν 
έναν καινούριο χορό κάθε βράδυ. 
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ΜΠΕΡΝΆΡΝΤΟ ΜΠΕΡΤΟΛΟΎΤΣΙ:

Ο τελευταίος μιας θρυλικής 
γενιάς δημιουργών 

Ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι έχει χαρακτηριστεί ως ο τελευταίος αυτοκράτορας 
της ιταλικής κινηματογραφίας. Ίσως υπερβολικά. 
Σίγουρα, όμως, είναι ένα από τα ονόματα που έρχονται στο μυαλό του κινη-
ματογραφόφιλου, όταν θέλει να αναφερθεί στους μεγάλους Ευρωπαίους 
σκηνοθέτες. Ίσως γιατί το εύηχο όνομα του και η ανάμνηση των παλαιών 
αριστουργημάτων του, δημιουργεί αίσθηση, μία καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. 
Γιατί όπως έλεγε και ο ίδιος, «κάθε ταινία έχει τη δική της ατμόσφαιρα, ο 
θεατής θυμάται πάντα την ατμόσφαιρα».
Ο δημιουργός των αριστουργημάτων «Ο Κονφορμίστας», «1900», «Η 
Στρατηγική της Αράχνης» της πρώτης περιόδου του, αλλά και των 
ταινιών της δεύτερης περιόδου του, πιο εμπορικές, που προσέγ-
γισε με τον δικό του τρόπο το κυρίαρχο ρεύμα, «Ο Τελευταίος Αυ-
τοκράτορας», «Τσάι στη Σαχάρα», είναι από τους τελευταίους της 
θρυλικής γενιάς Ιταλών σκηνοθετών που έφυγε 
από κοντά μας, το 2018. Μιας γενιάς που 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μας χάρισε 
ανεπανάληπτες δημιουργίες, επηρέασε τον 
παγκόσμιο κινηματογράφο και θα μας θυμί-
ζει πάντα ότι οι τέχνες και ειδικά το σινεμά δεν 
είναι ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε οι σούπερ τεχνολογι-
κές ευκολίες ή ακόμη και οι τεχνικές γνώσεις. 
Μια γενιά, μέλος της οποίας και ο Μπερτολούτσι, που μας χάρισε τον 
νεορεαλισμό, την κωμωδία αλά ιταλικά, το πολιτικό σινεμά ή το ξε-
χωριστό κινηματογραφικό σύμπαν των Βισκόντι, Φελίνι, Αντονιόνι, 
Παζολίνι και πολλών άλλων, που μπορούν να γεμίσουν σελίδες με το 
έργο τους. Και από κοντά ιερά τέρατα της υποκριτι-
κής, εμπνευσμένοι σεναριογράφοι, μάγοι της 
φωτογραφίας, της καλλιτεχνικής διεύ-
θυνσης και της κινηματογραφικής 
μουσικής.
Συμπληρώνοντας 80 χρόνια 
από τη γέννηση του Μπερ-
τολούτσι, θα θυμηθούμε τα 
πρώτα του βήματα, τις ποιη-
τικές ανησυχίες του, τα λίγο 
πολύ ξεχασμένα αριστουρ-
γήματά του, αλλά και το 
πώς προσαρμόστηκε 
στις νέες απαιτήσεις και 
πώς μεταμορφώθηκε 
σε γητευτή της αμερι-
κανικής ακαδημίας 
κινηματογράφου, 
χωρίς βεβαίως να 
πετά τα κύρια 
χαρακτηριστικά 
του προσωπι-
κού του έργου, 
αυτά που τον 
έκαναν σύμβο-
λο των σινεφίλ.
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Ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι γεν-
νήθηκε στις 16 Μαρτίου του 1941, 
στην Πάρμα, μέσα στην άνεση και 
την πολυτέλεια της διανόησης, 

αλλά σε εποχές σκοτεινές και δύσκολες. 
Γράφει ποίηση από πολύ μικρή ηλικία, 
ενώ ο πατέρας του Ατίλιο Μπερτολούτσι 
-ποιητής και κριτικός του κινηματογρά-
φου- τον έκανε να αγαπήσει το σινεμά.
Στα 15 του, ο Μπερτολούτσι δημιούργησε 
δύο παιδικές ταινίες, ενώ λίγο αργότερα 
η Ιταλία γνώρισε για πρώτη φορά το συγ-
γραφικό του ταλέντο. 
Το πρώτο του βιβλίο, η μοναδική δημο-
σιευμένη ποιητική του συλλογή, με τίτλο 
«Ψάχνοντας το Μυστήριο», κέρδισε το 
λογοτεχνικό βραβείο Premio Viareggio. 
Σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης 
Σύγχρονη Λογοτεχνία. 
Εκεί, γύρω στο 1960 θα γνωριστεί με 
τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι, ενώ δίπλα 
του ξεκινά ουσιαστικά τη διαδρομή του 
στο σινεμά ως βοηθός του στην ταινία 
«Accatone». Ήταν γύρω στα 20 όταν εγκα-
ταλείπει το Πανεπιστήμιο της Ρώμης για 
να μελετήσει τον κινηματογράφο.
Λίγο μετά τα 21 του χρόνια, θα κάνει το 
πρώτο του βήμα στον κινηματογράφο, γυ-
ρίζοντας το δράμα μυστηρίου «Βίαιος Θά-
νατος», σε σενάριο Παζολίνι, δείχνοντας τα 
πρώτα ψήγματα του ταλέντου του. 
Δύο χρόνια μετά, το 1964, θα γυρίσει την 
πρώτη του δυνατή ταινία, αποδεικνύοντας 
ότι ωριμάζει πολύ γρήγορα. Πρόκειται για 
την ταινία «Πριν την Επανάσταση», με την 
οποία γνωρίζουμε το δικό του προσωπικό 
βλέμμα, αφήνει πίσω του την επιρροή του 
Παζολίνι και του νεορεαλισμού, ενώ ταυ-
τόχρονα θα μιλήσει για τις επερχόμενες 
αλλαγές και τον Μάη του ‘68.
 
Η «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ»
 
Το 1970 θα γυρίσει μία από τις καλύτερες 
ταινίες του, τη «Στρατηγική της Αρά-
χνης», που εισάγει τον θεατή σε ένα λα-
βύρινθο, ακολουθώντας τον ήρωα που 
προσπαθεί να ανακαλύψει τον ήρωα ή 
να αποκαλύψει τον προδότη. Ελεύθερη 
διασκευή μιας νουβέλας του Μπόρχες, με 
τη βεβαιότητα της επιφάνειας να συντρί-
βεται από το βαθύ σκάψιμο της ιστορίας. 
Ένα συγκλονιστικό φιλμ, στο οποίο πρω-
ταγωνιστεί εξαίσια ο Τζούλιο Μπρότζι, 
ενώ δίπλα του βρίσκεται η θεσπέσια Αλί-
ντα Βάλι. Ένα φιλμ που πρέπει να ανακα-
λύψουν όσοι αγαπούν τον κινηματογρά-
φο.
 
Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ «ΚΟΝΦΟΡΜΙΣΤΑΣ»

 
Την ίδια χρονιά, στην πιο δημιουργική 

εποχή της ζωής του, ο Μπερτολούτσι 
θα γυρίσει τον φημισμένο «Κονφορ-
μίστα», ένα διαχρονικό δράμα, βα-
σισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα 

του Αλμπέρτο Μοράβια, για τον φασισμό, 
αλλά και τη θλιβερή στάση πολλών συ-
μπατριωτών του, που με ευκολία υπο-
κύπτουν στις πιο ζοφερές ιδεολογίες και 
καταστάσεις για να ενταχθούν στην στα-
θερότητα της ασφάλειας, στο μοντέλο της 
κανονικότητας που κυριαρχεί. Ο Ζαν Λουί 
Τρεντινιάν κάνει την ερμηνεία της ζωής 
του, ενώ ο Βιτόριο Στοράρο στη φωτογρα-
φία κάνει πραγματικά θαύματα.
Το 1972 θα έρθει η ώρα του περίφημου 
σκανδαλώδους ερωτικού δράματος «Το 
Τελευταίο Τανγκό στο Παρίσι», με Μάρ-
λον Μπράντο και Μαρία Σνάιντερ, ενώ το 
1976 θα γυρίσει το επικό δράμα «1900», 

μία θαυμάσια ταινία 5 ωρών, για την ιστο-
ρία μιας χώρας μέσα από τους αγώνες 
των αγροτών, έχοντας ένα πολυπρόσωπο 
και πολυεθνικό καστ, από Μπαρτ Λάνκα-
στερ, Ζεράρ Ντεπαρτιέ και Ρόμπερτ Ντε 
Νίρο μέχρι Ντομινίκ Σαντά, Ντόναλντ Σά-
δερλαντ και Αλίντα Βάλι, ενώ και πάλι ο 
Στοράρο στη φωτογραφική διεύθυνση και 
τον Ένιο Μορικόνε στη μουσική.
 
«Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ»
 
Και αφού θα περάσει από μία περίοδο 
κάμψης, με μία μικρή παρένθεση τη 
δραματική κωμωδία «Η Τραγωδία Ενός 

Γελοίου Ανθρώπου», που θα δώσει την 
ευκαιρία στον τεράστιο Ούγκο Τονιάτσι να 
κερδίσει στις Κάννες το βραβείο καλύτε-
ρης ερμηνείας, θα έρθει η καταξίωση στο 
Χόλιγουντ. 
Μιλάμε για το διάσημο, ακόμη και στους 
νεότερους, βιογραφικό επικό δράμα «Ο 
Τελευταίος Αυτοκράτορας» (1987), ενός 
αρτιότατου φιλμ, που κέρδισε εννέα 
Όσκαρ (μεταξύ των οποίων καλύτερης 
ταινίας, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας και 
καλλιτεχνικής διεύθυνσης), αλλά κάπως 
στομφώδες και φλύαρο. Κυρίως, όμως, 
δείχνει ότι ο Μπερτολούτσι απομακρύ-
νεται από τον κινηματογράφο που έκανε 
εκατομμύρια ανθρώπους να τον λατρέ-
ψουν και να δουν τη ζωή αλλιώς.
Το 1990 θα γυρίσει την τελευταία μεγάλη 
επιτυχία του, το υπαρξιακό δράμα «Τσάι 
στη Σαχάρα», στο οποίο μπορούμε να δι-
ακρίνουμε την ψυχή του Μπερτολούτσι, 
πέρα από την δυνατή σκηνοθεσία του 
και τη γνώριμη καλλιτεχνική αρτιότητα, 
έχοντας και πάλι εξαίρετους συνεργάτες 
(φωτογραφία Στοράρο, μουσική Σακαμό-
το κλπ) και ένα υπέροχο πρωταγωνιστικό 
ζευγάρι, τον Τζον Μάλκοβιτς και την Ντέ-
μπρα Γουίνγκερ.
Ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι θα πεθάνει 
πριν περίπου τρία χρόνια στη Ρώμη, στις 
26 Νοεμβρίου του 2018, από καρκίνο του 
πνεύμονα. Θα είναι ο τελευταίος μεγάλος 
μιας σπουδαίας κινηματογραφικής γε-
νιάς, που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλο κόσμο να αγαπήσουν το ιταλικό 
σινεμά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Μαρία Σνάιντερ και Μάρλο Μπράντον υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι στο «Τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι»
Κάτω, ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι με τον Βιττόριο Στοράρο στα γυρίσματα του «Κονφορμίστα»
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Πλησιάζει η ώρα για μια από 
τις πιο αναμενόμενες στιγ-
μές της σεζόν. Για τον αγώ-
να που επισκιάζει όλα τα 

ντέρμπι. Για το γεγονός που καθηλώ-
νει τους απανταχού λάτρεις του ποδο-
σφαίρου και όχι μόνο. Δεν πρόκειται 
μόνο για μία αναμέτρηση μεταξύ δύο 
ιστορικών αντιπάλων, αλλά και μετα-
ξύ δύο ομάδων με πλούσιο ατομικό 
ταλέντο και εξαιρετική ικανότητα στο 
σκοράρισμα.
Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε δύο παίκτες 
που ξεχωρίζουν σε αυτό το Clasico 
(Ρεάλ-Μπαρτσελόνα, 10/4, 22:00), αυ-
τοί θα ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη ο 
Λιονέλ Μέσι και ο Κάριμ Μπενζέμα.
Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Λιο-
νέλ Μέσι, δεν είναι απλώς κορυφαίος 
σκόρερ του συλλόγου του, αλλά είναι 
επίσης στην κορυφή της σχετικής 
λίστας στο πρωτάθλημα, έχοντας ση-
μειώσει 23 γκολ στην εφετινή LaLiga 
Santander σε 2.303 λεπτά συμμετο-
χής, ενώ ήταν βασικός σε 25 από τους 
27 αγώνες της ομάδας στο πρωτά-
θλημα.
Από την πλευρά της, η Ρεάλ υπερη-
φανεύεται για τον Καρίμ Μπενζεμά, 
ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ 
των Μαδριλένων με 18 τέρματα. Έχει 
αγωνιστεί συνολικά 2.203 λεπτά και 
είναι ουσιαστικά ο ηγέτης στο πλάνο 
του Ζινεντίν Ζιντάν, έχοντας θέση βα-
σικού και στους 25 αγώνες εφετινούς 
αγώνες.
Πρόκειται αναμφίβολα για δύο εξαι-
ρετικές προσωπικότητες του ποδο-
σφαίρου που αφήνουν το σημάδι 
τους κάθε φορά που βρίσκονται στο 
γήπεδο.
Ωστόσο, αυτό που προσφέρουν ως 
ποδοσφαιριστές διαφέρει, με τον 
Γάλλο και τον Αργεντινό να διαθέ-
τουν διαφορετική τεχνική, αλλά και 
ικανότητες σκοραρίσματος.

ΟΙ ΔΥΟ «ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ»

Αρχικά, εστιάζοντας στον Μέσι, 
μπορούμε να διακρίνουμε ότι, όσον 
αφορά την ικανότητα συνδυασμού 
με τους συμπαίκτες του και την ανά-
πτυξη του παιχνιδιού, αποτελεί τον 
βασικό «τροφοδότη» των «μπλαου-
γκράνα» με μέσο όρο 71,6 πάσες ανά 
αγώνα, έχοντας ακρίβεια 82%. 
Εκτός από το γεγονός ότι έχει σκορά-
ρει το 34% των γκολ της ομάδας του, 
έχει μοιράσει και οκτώ ασίστ αυτή τη 

Βασικός 
«τροφοδότης» 
με μέσο όρο 71,6 
πάσες 
ανά αγώνα, 
έχοντας 
ακρίβεια 82%

Έχει σκοράρει 
το 34% των γκολ 
της ομάδας του, 
έχει μοιράσει και 
οκτώ ασίστ αυτή 
τη σεζόν

Έχει μέσο όρο 
5,7 σουτ για κάθε 
94 λεπτά, εκ των 
οποίων τα 3 είναι 
στο στόχο

Το 24% των 
προσπαθειών 
του να προέρχο-
νται από τη μικρή 
περιοχή

Clasico: Μέσι
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σεζόν, με τις οποίες βρίσκεται «αγκα-
λιά» στη δεύτερη θέση της λίστας με 
τον Ιάγκο Άσπας της Θέλτα και τον 
Μάρκος Γιορέντε της Ατλέτικο Μα-
δρίτης.
Εάν λάβουμε υπόψη τα τελειώματα, 
ο Αργεντινός σταρ έχει μέσο όρο 5,7 
σουτ για κάθε 94 λεπτά, εκ των οποί-
ων τα 3 είναι στο στόχο. Όσον αφορά 
τα 23 γκολ του τη σεζόν 2020-21, τα 17 
προήλθαν από ανοιχτό παιχνίδι, ενώ 
τα έξι μέσα από τη διάσπαση «κλει-
στών» αμυνών, με τον Μέσι να επιτυγ-
χάνει ποσοστό μετατροπής 17%.
Παρόλο που οι περισσότερες από 
αυτές τις εκτελέσεις έγιναν εκτός μι-
κρής περιοχής, ο Μέσι δε διστάζει να 
«χτυπά» και εντός, με σχεδόν το 24% 
των προσπαθειών του να προέρχο-
νται από τη μικρή περιοχή.
Ο Καρίμ Μπενζεμά έχει ένα συγκρι-
τικά μικρό αριθμό σε πάσες ανά αγώ-
να - μέσο όρο 38 -, αλλά το ποσοστό 
επιτυχίας του Γάλλου από αυτές είναι 
υψηλό 83%. Έχει δημιουργήσει σε 
αυτή τη σεζόν έξι γκολ, που τον τοπο-
θετεί μαζί με τον Σέρχιο Κανάλες της 
Μπέτις και τον Μικέλ Οριαρθάμπαλ 
της Σοσιεδάδ στην έκτη θέση της λί-
στας των «δημιουργών» στη LaLiga 
Santander.
Παρά το γεγονός ότι είναι ένας παί-
κτης που αναζητά συνεχώς χώρο 
εντός και εκτός μικρής περιοχής, το 
40,9% των σουτ του προέρχεται κο-
ντινή απόσταση. Το 18,3% των εκτε-
λέσεων του 33χρονου βρίσκει δίχτυα, 
ενώ από τα 18 εφετινά γκολ του τα 16 
προήλθαν από το ανοιχτό παιχνίδι και 
μόνο δύο από «σετ» παιχνίδι.
Όσον αφορά τα αμυντικά καθήκοντα, 
οι Μπενζεμά και Μέσι έχουν παρό-
μοια στατιστικά στοιχεία στη διεκδί-
κηση της μπάλας, με τον τελευταίο 
να έχει ανακτήσει την κατοχή 53 φο-
ρές, αλλά μόνο μία περισσότερη από 
τον Γάλλο.
Όλοι είναι έτοιμοι να απολαύσουν 
μια υπέροχη σύγκρουση μεταξύ των 
κορυφαίων σκόρερ. Δύο αστέρων 
που θα τρέξουν σε όλο το γήπεδο και 
αναμφίβολα θα γεμίσουν άγχος τις 
εστίες των αντίπαλων τερματοφυλά-
κων.
Οι δύο τους προσφέρουν ποδοσφαιρι-
κή... τέχνη και έχουν ήδη κατακτήσει 
μια θέση στα βιβλία της Ιστορίας, συ-
νεχίζοντας να συντρίβουν το ένα ρε-
κόρ μετά το άλλο...

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΘΟΔΩΡΗΣ ΨΩΜΑΣ

38 ο μέσος όρος 
σε πάσες ανά 
αγώνα, αλλά το 
ποσοστό επιτυ-
χίας του Γάλλου 
από αυτές είναι 
υψηλό 83%

Έχει δημιουργήσει 
αυτή τη σεζόν έξι γκολ 
και τοποθετείται στην 
6η θέση της λίστας 
των «δημιουργών» 
στη LaLiga Santander

Το 40,9% των σουτ
 του προέρχεται κοντινή 
απόσταση. Το 18,3% 
των εκτελέσεων του 
33χρονου βρίσκει δίχτυα

Από τα 18 εφετινά 
γκολ του τα 16 προ-
ήλθαν από το ανοιχτό 
παιχνίδι και μόνο δύο 
από «σετ» παιχνίδι

Μπενζεμά
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τον Απρίλιο του 1978, 43 χρόνια πριν, τέ-
τοιες μέρες οι Rainbow κυκλοφορούσαν 
τον τρίτο και τελευταίο αξιόλογό τους δί-
σκο. To Long Live Rock’n’Roll ήταν από 

την αρχή ως το τέλος επικό.  Ηχογραφήθηκε κα-
ταρχάς σε ένα μεσαιωνικό σατώ κοντά στο Παρίσι 
και εκτός από τον ήχο και τις μεσαιωνικές αφηγη-
ματικές εμμονές του Μπλάκμορ και του Ντίο, είχε 
και… γοτθικές γραμματοσειρές.
Πέρα όμως από τους συμβολισμούς, ο δίσκος ήταν 
και παραμένει ένα έπος, το ίδιο μεγάλο όσο και ο 
προηγούμενος δίσκος τους, το Rising. 
Εκείνη την εποχή οι Rainbow ήταν βασικά τρεις: Ο 

Μπλάκμορ στην κιθάρα και δύο από τους ανθρώ-
πους που μπορούσαν (ακόμα) να τον αντέξουν. Τύ-
χαινε αυτοί βέβαια να είναι ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, η 
«Φωνή» και ο Κόζι Πάουελ στα ντραμς, ένας από 
τους τρεις κορυφαίους ντράμερ του χαρντ ροκ. Αμ-
φότεροι δεν ζουν πια.
Παρά την τρομερή δύναμη των συνθέσεων του 
ντουέτου Μπλάκμορ-Ντίο και το χαρακτηρισμό 
τους ως «παραμυθάδων», από το δίσκο δεν έλει-
ψαν πιο καθαρά ροκενρόλ στιγμές, όπως το LA 
Connection και το ομώνυμο Long Live Rock ’n’ 
Roll. Μαζί με αυτά συνυπάρχουν μια μελιστάλαχτη 
(και τρομερή) μπαλάντα που αντιγράφηκε από όλο 
το συρφετό των ‘80s, το  Rainbow Eyes, αλλά και 
τα φέροντα τη σφραγίδα του συνθετικού ντουέτου, 
το Lady of the Lake (ίσως του καλύτερου κομμα-

τιού που έγραψαν οι Rainbow στην ιστορία τους) 
και το Gates of Babylon.
O Πάουελ συνεισφέρει μόνο σε ένα κομμάτι, που εί-
ναι όμως και το πιο χαρακτηριστικό του άλμπουμ: 
Το Kill the King είναι ένας οδοστρωτήρας τεσσερά-
μισι λεπτών που δείχνει το δρόμο στις power metal 
μπάντες των ‘80s, πριν καν οι Manowar φορέσουν 
πέτσινα μαγιό.
Λίγο αργότερα, ο Μπλάκμορ αποφάσισε ότι ήθελε να 
πάει τη μπάντα σε πιο εμπορικούς δρόμους και να 
τη βγάλει από τη θεματολογία «σπαθί και μαγικά».
Ευτυχώς από μια άποψη, γιατί ο Ντίο έφυγε, πήγε 
στους Sabbath και μαζί τους έβγαλε το Heaven and 
Hell. Οι δε Rainbow έγιναν εμπορικοί και επιτυχη-
μένοι, ωστόσο ο Μπλάκμορ ξανάβγαλε αξιόλογο δί-
σκο επτά χρόνια αργότερα. Με τους Deep Purple…

Οι βασιλοκτόνοι 
με το ουράνιο τόξο
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