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Μιχαέλα Φίλιου: μια ερευνήτρια 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και ένα βραβείο
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«Δωδώνη»: Μια όχι 
απλή εξαγορά
ΠΡΙΝ ΑΠΌ μερικές μέρες η «Δωδώνη» άλλαξε και 
επίσημα χέρια, οκτώ χρόνια μετά την κατάργηση 
του συνεταιριστικού της χαρακτήρα και την είσοδό 
της στον ιδιωτικό τομέα. Τότε, οι αντιδράσεις ήταν 
πάρα πολύ έντονες, το πολιτικό παιχνίδι γύρω από 
την εξαγορά διαπερνούσε τους πολιτικούς χώρους, 
κεντρικοί και τοπικοί παράγοντες έπαιξαν το ρόλο 
τους με κυρίως παρελκυστικά πολιτικό τρόπο.
https://typos-i.gr/article/dwdwnh-mia-oxi-aplh-
e3agora

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ξανά στη στοά Λιάμπεη
Η ΣΤΌΑ ΛΙΑΜΠΕΗ είναι μία από τις τέσσερις 
στοές που σώζονται σήμερα και  που στο παρελθόν 
αποτελούσαν πιθανότατα δρόμους του καμένου πα-
ζαριού. Σήμερα, είναι μια από τις πιο χαρακτηριστι-
κές στοές του ιστορικού κέντρου, με πολλές από τις 
παλιές αποθήκες να διατηρούνται και αρκετά μπαρ 
να βρίσκονται εκεί.
https://typos-i.gr/article/3ana-sth-stoa-liampeh

Μητρόπολη Ιωαννίνων: 
Οδηγίες για τη Μεγάλη 
Εβδομάδα
ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ των ακολουθιών της Μεγά-
λης Εβδομάδας και τις οδηγίες για την τήρηση των 
μέτρων κατά του Covid-19 περιλαμβάνονται σε 
εγκύκλιο του μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμου
https://typos-i.gr/article/mhtropolh-iwanninwn-
odhgies-gia-th-megalh-ebdomada

«Προσοχή» στην Ήπειρο
Ό ΥΦΥΠΌΥΡΓΌΣ Πολιτικής Προστασίας Νίκος 
Χαρδαλιάς ανακοίνωσε τις «μεταβολές υγειονομι-
κού χάρτη», που έχουν πλέον να κάνουν μόνο με την 
υγειονομική κατάσταση, καθώς τα μέτρα πλέον έχουν 
αλλάξει και είναι «οριζόντια».
https://typos-i.gr/article/prosoxh-sthn-hpeiro
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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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Μιχαέλα Φίλιου: Οι προκλήσεις 
στη σύγχρονη έρευνα

O ερευνητής είναι ίσως το πιο «αθόρυβο» κομμάτι ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος. Ώρες 
πολλές σε ένα εργαστήριο, επιμονή, υπομονή, δεδομένα, πειράματα και ξανά πειράματα, 
αναλύσεις, αιτήσεις για χρηματοδότηση, και πολλές προσδοκίες για ένα αποτέλεσμα για το 
οποίο μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια. 
Η έρευνα δεν αποδίδει ποτέ αμέσως. Χωρίς αυτήν όμως, η επιστήμη δεν προχωρά, η κοινω-
νία δεν κάνει βήματα. Κάπου κάπου δίνεται η ευκαιρία στους ερευνητές να βγουν μπροστά, 
και να υπενθυμίσουν ότι και στην Ελλάδα γίνονται πράγματα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
παλεύουν για την κατάκτηση της νέας γνώσης, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Μία τέτοια πε-
ρίπτωση είναι η Μιχαέλα Φίλιου, μία από τις τρεις ερευνήτριες που τιμήθηκαν φέτος με τα 
εθνικά βραβεία L’Oréal-UΝESCO «Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη». 

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ ]

O ερευνητής είναι ίσως 
το πιο «αθόρυβο» 
κομμάτι ενός πανεπι-
στημιακού ιδρύματος. 

Ώρες πολλές σε ένα εργαστή-
ριο, επιμονή, υπομονή, δεδο-
μένα, πειράματα και ξανά πει-
ράματα, αναλύσεις, αιτήσεις 
για χρηματοδότηση, και πολ-
λές προσδοκίες για ένα αποτέ-
λεσμα για το οποίο μπορεί να 
χρειαστούν αρκετά χρόνια. 
Η έρευνα δεν αποδίδει ποτέ 
αμέσως. Χωρίς αυτήν όμως, 
η επιστήμη δεν προχωρά, η 
κοινωνία δεν κάνει βήματα. 
Κάπου κάπου δίνεται η ευκαι-
ρία στους ερευνητές να βγουν 
μπροστά, και να υπενθυμίσουν 
ότι και στην Ελλάδα γίνονται 
πράγματα. Ότι υπάρχουν άν-
θρωποι που παλεύουν για την 
κατάκτηση της νέας γνώσης, 
σε πολύ δύσκολες συνθήκες. 
Μία τέτοια περίπτωση είναι η 
Μιχαέλα Φίλιου, μία από τις 
τρεις ερευνήτριες που τιμήθη-
καν φέτος με τα εθνικά βρα-
βεία L’Oréal-UΝESCO «Για τις 
Γυναίκες στην Επιστήμη». 
Η Μιχαέλα Φίλιου είναι επί-
κουρη καθηγήτρια και υπεύθυ-
νη του εργαστηρίου Βιοχημείας 
στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρ-
μογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και συνεργαζόμενη ερευνήτρια  
στο Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευ-
νών του Ινστιτούτου Μοριακής 
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας. Για 13 χρόνια, βρι-
σκόταν στο εξωτερικό όπου 
έκανε μεταπτυχιακές σπουδές, 
εργάστηκε ως υποψήφια διδά-
κτορας και μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια στο Max Planck 
Institute of Psychiatry στο 
Μόναχο και ως επισκέπτρια 
ερευνήτρια, με υποτροφία, στο 
Harvard Medical School στη 
Βοστώνη των ΗΠΑ.

Η Μιχαέλα Φίλιου. Photo credit: εθνικά βραβεία L’Oréal-UΝESCO
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Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται στη 
μελέτη των μοριακών μηχανισμών των 
νευροψυχιατρικών διαταραχών και στη 
διερεύνηση θεραπευτικών προσεγγίσεων 
για τις διαταραχές αυτές.

Είστε μία από τρεις ερευνήτριες 
που τιμήθηκαν φέτος από τα ελληνι-
κά βραβεία «L'Oréal-UNESCO Για τις 
Γυναίκες στην Επιστήμη». Τι σημαί-
νει για σας αυτό το βραβείο;

Το βραβείο αυτό για μένα επιβεβαιώνει 
ότι δεν έκανα λάθος που επέστρεψα στην 
Ελλάδα για να συνεχίσω την έρευνά μου.
Είναι επίσης μεγάλη χαρά για την ερευνη-
τική μας ομάδα στο εργαστήριο Βιοχημεί-
ας στο ΒΕΤ, ώστε να εξακολουθούμε να 
δουλεύουμε με όρεξη για να πραγματο-
ποιήσουμε τους στόχους μας.
Και σίγουρα, τα συγκεκριμένα βραβεία 
αποτελούν μια εξαιρετική πρωτοβουλία 
ώστε να αναδεικνύεται το επιστημονικό 
έργο ερευνητριών που βρίσκονται στα 
πρώιμα στάδια της επιστημονικής τους 
πορείας και να ενθαρρύνονται νέοι άν-
θρωποι να ασχοληθούν με την έρευνα.

Η μελέτη σας έχει τον τίτλο: «Δι-
ερευνώντας νέες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις για νευροψυχιατρικές 
διαταραχές». Από την παρουσίαση 
της μελέτης προκύπτει ότι τα ερευ-
νητικά σας ενδιαφέρονται εστιάζο-
νται στον ρόλο των μιτοχονδρίων 
στο στρες και τη σύνδεσή τους με 
παθήσεις. Μπορείτε να μας εξηγή-
σετε τη σχέση αυτή;

Tα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια στα κύττα-
ρα που παράγουν ενέργεια και κάνουν και 
πολλά άλλα πράγματα.
Όταν λοιπόν τα μιτοχόνδρια δεν δουλεύ-
ουν σωστά, αυτό έχει αντίκτυπο σε ποικί-
λες ενεργειακά εξαρτώμενες διαδικασίες 
στους οργανισμούς.
Ειδικότερα, όργανα με υψηλές απαιτήσεις 
σε ενέργεια όπως είναι ο εγκέφαλος, επη-
ρεάζονται σημαντικά από αλλαγές στη 
λειτουργία των μιτοχονδρίων.
Κατά συνέπεια, προβλήματα σε μιτοχον-
δριακές διαδικασίες στον εγκέφαλο μπο-
ρούν να συνδιαμορφώσουν παθολογικές 
καταστάσεις, όπως είναι οι νευροψυχια-
τρικές διαταραχές. Αυτό είναι και το αντι-
κείμενο μελέτης μας.

Ποιες είναι ακριβώς οι προσδοκίες 
σας από τη μελέτη;

Πέρα από το να κατανοήσουμε τι συμβαί-
νει σε μοριακό επίπεδο στις νευροψυχια-
τρικές διαταραχές, θέλουμε να βρούμε και 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να τις 
αντιμετωπίσουμε.
Μελετώντας το ρόλο των μιτοχονδρίων 
στο άγχος, το στρες και σχετικές παθολο-
γίες, αποσκοπούμε στον εντοπισμό νέων 
φαρμακολογικών στόχων που βασίζονται 
στα μιτοχόνδρια.

Η γνώση αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση 
για να διερευνήσουμε νέες, βελτιωμένες θε-
ραπείες για νευροψυχιατρικές διαταραχές.

Πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσει 
ένας ερευνητής στην Ελλάδα; Λει-
τουργεί η έρευνα στην Ελλάδα σε… 
ένα δαρβινικό πλαίσιο;

Οι ερευνητές στην Ελλάδα λαμβάνουν 
πολύ καλή εκπαίδευση στα ελληνικά πα-
νεπιστήμια και έχουν ενθουσιασμό, ικα-
νότητες, θέληση και φρέσκιες ιδέες. 
Παρόλα αυτά, μία τερατώδης γραφειο-
κρατία δυσχεραίνει την έρευνα στην Ελ-
λάδα, δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό της 
οποίας επωμίζονται οι ίδιοι οι ερευνητές, 
με αποτέλεσμα να έχουν ελάχιστο χρόνο 
να ασχοληθούν με την επιστήμη τους. Η 
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο 
συγκεκριμένο θέμα είναι αποκαρδιωτική.
Για να επιβιώσει η έρευνα στην Ελλάδα, 
χρειάζεται πρώτον, να μειωθεί σε θεσμι-
κό επίπεδο η γραφειοκρατία της έρευνας 
και δεύτερον, η διεκπεραίωση της όποιας 
γραφειοκρατίας να μην επιβαρύνει τους 

ερευνητές. Αυτό είναι ανάγκη και αίτημα 
κάθε επιστήμονα που δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα και προϋπόθεση για να εξε-
λιχθεί η έρευνα εδώ.

Το 2020 έφερε στο προσκήνιο την 
έρευνα, με τους πολίτες να πα-
ρακολουθούν τις επιστημονικές 
εξελίξεις. Πιστεύετε ότι μπορούν 
να αλλάξουν πράγματα στην Ελλάδα 
όσον αφορά τη διαπιστωμένη υπο-
χρηματοδότηση της έρευνας;

Φυσικά και μπορούν, αρκεί η έρευνα 
να αποτελέσει διαχρονική προτεραιό-
τητα της πολιτείας. Η χρηματοδότηση 
της έρευνας πρέπει να είναι συνεχής και 
σταθερή και να μην επηρεάζεται από τις 
εναλλαγές των κυβερνήσεων.
Χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 
των προγραμμάτων χρηματοδότησης της 
έρευνας, ώστε να δίνονται ρεαλιστικές 
και βιώσιμες δυνατότητες σε νέους ερευ-
νητές να μπορούν να μείνουν στην Ελλά-
δα, αλλά και να μπορούν να επιστρέφουν 
σε αυτήν από το εξωτερικό.

Επενδύοντας στο ανθρώπινο ερευνητικό 
δυναμικό, η έρευνα στην Ελλάδα θα γίνει 
πιο ανταγωνιστική και οι εγχώριες ερευ-
νητικές ομάδες θα διεκδικούν με περισ-
σότερες πιθανότητες επιτυχίας διεθνείς 
χρηματοδοτήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, και ως επίκου-
ρη καθηγήτρια, δραστηριοποιείστε 
εντός του Τμήματος ΒΕΤ του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων. Ποια είναι η 
δυναμική αυτού του Τμήματος σε 
ερευνητικό επίπεδο;

Όντας και από τους πρώτους απόφοιτους 
του ΒΕΤ, μπορώ να σας πω ότι το Τμήμα 
μας στελεχώθηκε από την αρχή της λει-
τουργίας του από ανθρώπους με πολλή 
αγάπη για την έρευνα. 
Η πενταετής διάρκεια των σπουδών που 
απονέμει αναγνωρισμένο τίτλο Master, 
δίνει και στους φοιτητές μας τη δυνατό-
τητα να ασχοληθούν ερευνητικά εξ ολο-
κλήρου τον τελευταίο χρόνο της φοίτη-
σής τους με ένα θέμα της επιλογής τους, 
στο πλαίσιο της διπλωματικής τους εργα-
σίας.
Το ΒΕΤ απαρτίζεται από ερευνητές με 
ενέργεια και όρεξη για δουλειά, συγκρο-
τώντας έναν πυρήνα ανθρώπων και ερ-
γαστηρίων που λαμβάνουν χρηματοδοτή-
σεις, συμμετέχουν σε διεθνείς συνέργειες, 
έχουν εξωστρέφεια και όλα αυτά σε ένα 
εξαιρετικό κλίμα επικοινωνίας και κατα-
νόησης μέσα στο Τμήμα και σε άριστη συ-
νεργασία με την επιστημονική κοινότητα 
του Πανεπιστημίου και με το Τμήμα Βιοϊ-
ατρικών Ερευνών του ΙΤΕ.
Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ 
και ανυπομονώ να πετύχουμε όλους τους 
μελλοντικούς μας στόχους ως Τμήμα.

Μία τερατώδης γραφειοκρατία 
δυσχεραίνει την έρευνα στην Ελλά-
δα, δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό 
της οποίας επωμίζονται οι ίδιοι οι 
ερευνητές, με αποτέλεσμα να έχουν 
ελάχιστο χρόνο να ασχοληθούν με 
την επιστήμη τους

*Στην κεντρική φωτογραφία (από αριστερά): Μιχαέλα Φίλιου, Markus Nussbaumer (τεχνικός εργαστηρίου), Kώστας Κονιδάρης (μέλος ΕΔΙΠ), 
Μαριάντζελα Bλάικου, (μεταδιδακτορική ερευνήτρια), Αλέξανδρος Τσιούρης (διπλωματικός φοιτητής) και Χρύσα Κομίνη (μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια). Την ομάδα συμπληρώνει η Μαριάνθη Φιρογλάνη-Μοσχή (διπλωματική φοιτήτρια)
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Η εργατική Πρωτομαγιά 
στη λογοτεχνία

Τον Μάιο του 1886, κι ενώ ο 19ος 
αιώνας οδεύει προς το τέλος του, 
σε ένα πολυάνθρωπο και άκρως 
βιομηχανοποιημένο Σικάγο, όπου 

δεκάδες χιλιάδες μετανάστες δουλεύουν 
σε εξαντλητικά ωράρια για μόλις 1,50 
δολάριο την ημέρα, η Αμερικανική Ομο-
σπονδία Εργασίας σπεύδει να αντιδράσει 
στην κατάσταση με ένα διάσημο σήμε-
ρα σύνθημα: «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ 
ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο». Έτσι 
θα ξεκινήσει ο ξεσηκωμός των εργατών 
του Σικάγου, που θα συνοδευτεί από την 
κήρυξη γενικής απεργίας και αλλού, σε 
τόπους όπως η Νέα Υόρκη, το Ντιτρόιτ 
και το Μιλγουόκι, όπου θα διοργανωθούν 
μεγάλες διαδηλώσεις, για να συνεχιστούν 
και τις πολλές επόμενες ημέρες. Έκτοτε η 
εργατική Πρωτομαγιά γιορτάζεται σε ολό-
κληρο τον κόσμο και τιμάται δεόντως μέ-
χρι τις ημέρες μας από τα συνδικάτα και 
τους πολίτες. Η Πρωτομαγιά, ωστόσο, της 
εργατικής εξέγερσης θα επηρεάσει, πέρα 
από τους εργαζόμενους και τις οργανώ-
σεις τους, και τη λογοτεχνία.
Από τους Αμερικανούς συγγραφείς, από 
τη χώρα των οποίων ξεπήδησε το μεγά-
λο κύμα της εργατικής Πρωτομαγιάς, για 
να εξαπλωθεί εν συνεχεία διεθνώς, ας 
μείνουμε σε τρία από τα σημαντικότερα 
ονόματα. Στο διήγημά του «Πρωτομα-
γιά» (1941, μετάφραση Γιάννης Λάμψας, 
στο «Η εποχή των θαυμάτων και άλλα 
αυτοβιογραφικά», Printa 1993), ο Φράν-
σις Σκοτ Φιτζέραλντ ξετυλίγει την ιστο-
ρία μιας ομάδας φοιτητών του Γέιλ στο 
πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων ταραχών 
στο Κλίβελαντ το 1919, με δύο θανάτους, 
πολλούς τραυματισμούς και σφοδρές τα-
ξικές συγκρούσεις. Στο μυθιστόρημά του 
«Σε αμφίβολη μάχη» (1936, μετάφραση 
Άρης Σφακιανάκης, εκδόσεις Σ. Ι. Ζαχα-
ρόπουλος 1989), ο Τζον Στάινμπεκ μιλά-
ει για δύο κομμουνιστές που ταξιδεύουν 
στην Κεντρική Καλιφόρνια, σκοπεύοντας 
να πείσουν μια ομάδα δυσαρεστημένων 
εργατών σε οπωρώνες μήλου να απερ-
γήσουν. Ένας φόρος τιμής στο Σικάγο, 
πενήντα χρόνια μετά τα γεγονότα. Την 
εργατική Πρωτομαγιά, εντούτοις, θα προ-
αναγγείλει ήδη από το 1906 ο Άπτον Σίν-
κλερ με το μυθιστόρημά του «Η ζούγκλα» 
(μετάφραση Τζένη Μαστοράκη, Γράμμα-
τα 1983), καταγγέλλοντας πρωτίστως τις 
εργασιακές συνθήκες υπό τις οποίες ζού-

σαν στον αρχόμενο 20ο αιώνα γυναίκες 
και παιδιά.
Και από την Αμερική στα καθ’ ημάς. Η ελ-
ληνική ποίηση έχει τιμήσει δεόντως την 
εργατική Πρωτομαγιά με στίχους γραμ-
μένους από ποιητές πολύ διαφορετικούς 
μεταξύ τους όχι μόνο ως προς την ηλικία 
και τη γενιά, αλλά και ως προς τη γλώσσα 

και την τεχνοτροπία. Αν κατά τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου οι Έλληνες ποιητές βιάζονταν να 
εξισώσουν την Πρωτομαγιά με τον ερχο-
μό της άνοιξης και με την ανθοφορία της 
φύσης, από το 1930 και ύστερα, και ιδίως 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εικό-
νες και οι παραστάσεις τους τείνουν να 

αλλάξουν ριζικά και το εργατικό πνεύμα 
της Πρωτομαγιάς έρχεται να εγκαταστα-
θεί με έμμεσο ή με άμεσο τρόπο στα ποι-
ήματά τους. Ο Κώστας Βάρναλης εξυμνεί 
τη σημασία και το βάρος των εργατικών 
αγώνων, επαινεί την εντιμότητα του ερ-
γαζόμενου λαού και τονίζει τις θυσίες 
από τις οποίες θα πηγάσουν «ο καθαρμός 
κ’ η λεφτεριά του ανθρώπου». Ο Γιάννης 
Ρίτσος θα αναδείξει στην πρώτη γραμμή 
τα παιδιά του λαού καθώς παλεύουν με 
το γυμνό τους σώμα και δίνουν τα πάντα 
για την αξία της ελευθερίας. Ο Τάσος Λει-
βαδίτης μοιρολογεί τους αδικοχαμένους 
νεκρούς, κάνοντας λόγο για «Μεγάλη 
Παρασκευή των φτωχών» και για «βράδυ 
που θα έρθει με δώδεκα καρφιά». Μεγάλη 
Εβδομάδα, Ανάσταση, Πάσχα και εργατι-
κή Πρωτομαγιά βαδίζουν εδώ χέρι-χέρι.
Από τους νεότερους, σημερινούς ποιητές, 
ο Τόλης Νικηφόρου δεν διστάζει να ανα-
φερθεί ευθέως στο νόημα της εργατικής 
γιορτής και της πρωτομαγιάτικης συγκέ-
ντρωσης, εξατομικεύοντάς το δεόντως: 
«Ωραία που ήταν η συγκέντρωση/ στην 
πιο μεγάλη μας πλατεία/ ωραία τα μάρμα-
ρα/ ωραία τα μέγαρα/ ωραίο και το παλιό 
εργατικό μας κέντρο οι εργάτες είχαν ήδη 
φύγει/ να κάνουν την πρωτομαγιά στις 
γύρω εξοχές/ με τις γυναίκες, τα παιδιά 
και τα γεμάτα τους καλάθια/ απόμεινες 
εσύ/ απόμεινα εγώ/ να κοιτάμε ένα απο-
ρημένο λάβαρο/ και τα στολισμένα μπαλ-
κόνια/ με τους βραχνούς ομιλητές».
Ακόμα και ποιητές των οποίων η πορεία 
ταυτίστηκε με καλλιτεχνικά κινήματα 
όπως ο υπερρεαλισμός, θα κλίνουν αίφ-
νης το γόνυ στο αγωνιστικό ήθος της 
Πρωτομαγιάς. Θα γράψει ο Νίκος Γκά-
τσος: «Παράξενη Πρωτομαγιά, μ’ αγκάθια 
πλέκουν σήμερα στεφάνια, ηρθ’ ο καιρός 
του “έχε γεια”, τι να την κάνεις πια την πε-
ρηφάνια, Πρωτομαγιά με το σουγιά, χαρά-
ξαν το φεγγίτη και μια βραδιά σαν τα θε-
ριά σε πήραν απ’ το σπίτι. Κι ένα πρωί σε 
μια γωνιά στην Κοκκινιά είδα το μπόγια 
να περνά και το φονιά γύρευα χρόνια μες 
στον κόσμο να τον βρω μα περπατούσε με 
το χάρο στο πλευρό». Όσο για τον πρόωρα 
χαμένο Γιάννη Βαρβέρη, θα πει με το λε-
πτά ειρωνικό του ύφος και την προκλητι-
κά σατιρική του φλέβα: «Τ’ αφεντικά τις 
απεργίες αμείβουνε με υπερωρίες, εμείς 
κεφάτα τις δουλεύουμε».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ

Κώστας Βάρναλης

Τάσος Λειβαδίτης Τζον Στάιμπεκ

Νίκος Γκάτσος

Γιάννης Ρίτσος
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Ήταν πριν από 128 χρόνια όταν 
τιμήθηκε για πρώτη φορά η 
Εργατική Πρωτομαγιά στην 
Ελλάδα. Από τότε έχει συνδε-

θεί με την ιστορία της χώρας και με τους 
αγώνες της, όχι μόνο για την υπεράσπιση 
των εργατικών δικαιωμάτων αλλά και της 
ίδιας της ελευθερίας και της αποτίναξης 
του ξένου ζυγού.
Εκείνος ο πρώτος εορτασμός πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα το 1893 με πρω-
τοβουλία του Σταύρου Καλλέργη, επι-
κεφαλής του Κεντρικού Σοσιαλιστικού 
Συλλόγου. Ανάμεσα στα αιτήματα των δι-
αδηλωτών ήταν η καθιέρωση του 8ωρου, 
αλλά και της Κυριακής σε μέρα αργίας, 
καθώς και η απονομή σύνταξης στα θύ-
ματα των εργατικών ατυχημάτων.
Ακόμη και εκείνος ο πρώτος εορτασμός 
ήταν επεισοδιακός. Ο Καλλέργης επέδωσε 
ψήφισμα στη Βουλή, αλλά η κωλυσιεργία 
του προέδρου του Σώματος να το αναγνώσει 
προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία του με 
αποτέλεσμα, αφού οι στρατιώτες της φρου-
ράς τον χτύπησαν με τα κοντάκια τους, να 
συλληφθεί για διατάραξη της συνεδρίασης 
και να φυλακιστεί για δέκα μέρες στις φυ-

λακές του Παλαιού Στρατώνα. Η Εργατική 
Πρωτομαγιά γιορτάστηκε σχεδόν κάθε 
χρόνο τα χρόνια που ακολούθησαν. Το 1936 
«πνίγηκε» στο αίμα, όταν στις κινητοποιή-
σεις των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη 
έχασαν τη ζωή τους δώδεκα άνθρωποι από 
την επέμβαση των δυνάμεων της τάξης. Ο 
θρήνος μιας μητέρας για τον νεκρό της γιο, 
τον 25χρονο Τάσο Τούση, στη διασταύρω-
ση των οδών Βενιζέλου και Εγνατίας, ενέ-
πνευσε τον Γιάννη Ρίτσο για τη συγγραφή 
του ποιητικού του έργου «Ο Επιτάφιος».
Οκτώ χρόνια αργότερα, η Πρωτομαγιά 
θα συνδεόταν με ένα από τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα της ναζιστικής θηριωδίας. Στις 
27 Απριλίου του 1944 αντάρτες της ΕΛΑΣ 
θα στήσουν ενέδρα στον δρόμο Μολάων - 
Σπάρτης, στη Λακωνία, και θα σκοτώσουν 
τον γερμανό στρατιωτικό διοικητή της Πε-
λοποννήσου, στρατηγό Φραντς Κρεχ, και 
τρεις άνδρες της συνοδείας του. Σε αντί-
ποινα, οι ναζί αποφάσισαν «την εκτέλεση 
200 κομουνιστών, καθώς και την εκτέλε-
ση όλων των ανδρών που θα συλλαμβά-
νονται μεταξύ Μολάων και Σπάρτης».
Παρά τις προσπάθειες των ανταρτών, αλλά 
και του αρχιεπίσκοπου Δαμασκηνού, οι 

200 θα εκτελεστούν στο Σκοπευτήριο της 
Καισαριανής την 1η Μαΐου του 1944, ενώ 
οι εκτελεσθέντες στη Λακωνία ξεπέρασαν 
τους εκατό.
Στα ταραγμένα μεταπολεμικά χρόνια η 
πρώτη ανοικτή συγκέντρωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Στη 
μετεμφυλιακή Ελλάδα οι πρωτομαγιάτικες 
εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κυρίως σε 
κλειστούς χώρους λόγω των περιορισμών 
που επιβάλλονται στις δημόσιες συναθροί-
σεις.
Την Πρωτομαγιά του 1967 δεν πραγμα-
τοποιείται καμία εκδήλωση καθώς λίγες 
ημέρες νωρίτερα, στις 21 Απριλίου, έχει 
επιβληθεί η χούντα των συνταγματαρχών. 
Από το επόμενο έτος, το δικτατορικό κα-
θεστώς καθιερώνει την Πρωτομαγιά ως 
αργία.
Η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση 
της Μεταπολίτευσης, το 1975, πραγμα-
τοποιείται στην πλατεία Κοτζιά και χα-
ρακτηρίζεται από μαζικότητα. Από τον 
επόμενο χρόνο η συγκέντρωση της Πρω-
τομαγιάς θα φιλοξενείται στο Πεδίο του 
Άρεως μπροστά από το κτίριο της ΓΣΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

H ΕΡΓΑΤΙΚΉ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτος εορτασμός το 1893
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Στα ταραγμένα μεταπο-
λεμικά χρόνια η πρώτη 
ανοικτή συγκέντρωση 
θα πραγματοποιηθεί 
στο Παναθηναϊκό Στά-
διο. Στη μετεμφυλιακή 
Ελλάδα οι πρωτομαγιά-
τικες εκδηλώσεις πραγ-
ματοποιούνται κυρίως 
σε κλειστούς χώρους 
λόγω των περιορισμών 
που επιβάλλονται στις 
δημόσιες συναθροίσεις.
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Ο Μάικλ Τσιμίνο είναι σίγουρα ένας από τους πλέον αμφιλεγόμενους σκηνοθέτες, καταφέρνοντας να έχει 
φανατικούς θαυμαστές για το ιδιοφυές σκηνοθετικό του βλέμμα, την αιρετική του προσωπικότητα, αλλά και 
εχθρούς και ειδικά στο Χόλιγουντ για την αμετροέπεια του χαρακτήρα του, τη μεγαλομανία του, ακόμη και 
για την αντιφατικότητα των ιδεών του, γκρεμίζοντας τη φήμη που απέκτησε ως «παιδί θαύμα» στο Χόλιγουντ.
Μπορεί να ήταν αυτοκαταστροφικός, να άκουγε μόνο τις φωνές που είχε στο κεφάλι του, αλλά η αιτία της 
αποπομπής του από το κινηματογραφικό στερέωμα οφείλεται σε ένα φιλμ, στο επικό δραματικό γουέστερν 
«Οι Πύλες της Δύσης». Ένα φιλμ, πραγματικά κινηματογραφικό παράδοξο, αφού κατάφερε να οδηγήσει σε 
χρεοκοπία τη United Artists, ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο της εποχής. 

Μάικλ Τσιμίνο, 
ο αυτοκαταστροφικός
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Βγήκε στις αίθουσες το 1980, μετά 
από δυο χρόνια γυρισμάτων, 
αποσύρθηκε άμεσα, για να ξα-
ναμονταριστεί και να προβληθεί 

τελικά το 1981, φέρνοντας πίσω το ένα 
δέκατο του κόστους του! Είχε κόστος 44 
εκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ για την 
εποχή του, και έκανε εισπράξεις περίπου 
3,5 εκατομμύρια δολάρια. 
Η κριτική το απαξίωσε, το Χόλιγουντ το 
μίσησε. Η διάρκειά του ήταν εξαντλητι-
κή (πάνω από τέσσερις ώρες αρχικά, για 
να συρρικνωθεί μετά από απαίτηση τής 
εταιρείας παραγωγής σε 3,5 ώρες), ενώ 
ευθύνη για το ναυάγιο είχε και η Gaumont 
που μπήκε συγχρηματοδότης για την 
προώθηση της ταινίας στην Ευρώπη 
και επέβαλε την Ιζαμπέλ Ιπέρ στον ρόλο 
της μοιραίας, μία απίστευτα αποτυχημέ-
νη επιλογή. Όμως τα παράδοξα συνεχί-
ζονται, και αυτό γιατί μετά από χρόνια η 
κριτική ανακάλυψε την αξία της ταινίας, 
αναγνωρίστηκε ως μία σπουδαία δουλειά, 
αν και άνιση, και μάλιστα το BBC την συ-
μπεριέλαβε ανάμεσα στις 100 σπουδαιό-
τερες ταινίες όλων των εποχών!
Συμπληρώνοντας 40 χρόνια από την προ-
βολή της ταινίας και 5 χρόνια από το θά-
νατο του φαινομένου Τσιμίνο, είναι μια 
ευκαιρία να θυμηθούμε το ακατανόητο 
κινηματογραφικό σύμπαν του ιδιοφυ-
ούς σκηνοθέτη, αλλά και την ταινία που 
από τη μια είναι μία απόλαυση εικόνων, 
πλάνων και ιδεών και απ’ την άλλη προ-
καλεί τουλάχιστον ερωτηματικά για τα 
εξόφθαλμα σφάλματα που έχουν γίνει και 
που οδήγησαν τη United Pictures και τον 
Τσιμίνο στην καταστροφή.

ΟΙ ΠΎΛΕΣ ΤΗΣ… ΚΟΛΑΣΗΣ

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει το μεγαλεπή-
βολο σχέδιο «Οι Πύλες της Δύσης», που 
γυρίστηκε στα υπέροχα φυσικά τοπία της 
Μοντάνα και του Αϊντάχο, κάτω από πε-
ρίεργες συνθήκες (πρώτα γύριζε και μετά 
συμπλήρωνε το σενάριο ο ίδιος ο Τσιμίνο) 
και ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής 
στο τετραπλάσιο, οδηγώντας τη United 
Pictures στη χρεοκοπία. Μια εταιρεία που 
δημιούργησαν το 1919 θρύλοι του παγκό-
σμιου κινηματογράφου, όπως οι Τσάρλι 
Τσάπλιν, Μαίρη Πίκφορντ, Ντέιβιντ Γου-
όρκ Γκρίφιθ και Ντάγκλας Φέρμπανκς, 
για να μην εξαρτώνται από τα μεγάλα 
στούντιο της εποχής.
Ας επιστρέψουμε όμως στην περιβόητη 
ταινία, στην οποία έκανε θαύματα με τα 
σπουδαία πλάνα του ο μάγος της εικόνας 
Βίλμος Ζίγκμοντ και την εξαίσια μουσική 
συνοδεία από τον Ντέιβιντ Μάνσφιλντ. 
Το στόρι περιγράφει την απάνθρωπη στά-
ση των βαρώνων γαιοκτημόνων έναντι 
της δεύτερης γενιάς αποίκων, που κατέ-
φθαναν απ’ όλο τον κόσμο στο Γουαϊό-
μινγκ. 

Ο Τσιμίνο, που είχε κατηγορηθεί από τους 
προοδευτικούς της Αμερικής, εδώ βγαίνει 
από τα αριστερά και με τη γνώριμη ωμό-
τητά του, με το αίμα να ρέει, αναδεικνύει 
το μίσος των πλουσίων ευγενών, γόνων 
μιας ιεράς ελίτ, το έρεβος του αμερικάνι-
κου κατεστημένου, τα ζοφερά υλικά με τα 
οποία χτίστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. 
Ωστόσο, ο Τσιμίνο χάνει τον έλεγχο, επι-
κρατεί χάος και η τεράστιας διάρκειας 
ταινία δείχνει αποσπασματική και φορ-
τωμένη από επαναλαμβανόμενα πλάνα. 
Αν εξαιρέσουμε την αλαζονική μεγα-
λομανία του Τσιμίνο, η ταινία διαθέτει 
αριστουργηματικά κομμάτια, σκηνές 
σπάνιας ομορφιάς και δείχνει ακόμη και 
σήμερα φρέσκια και κυρίως επίκαιρη.
Πρωταγωνιστεί ο ολιγομίλητος, βαρύς, 

έμβλημα απαισιοδοξίας, Κρις Κριστόφερ-
σον, μια καλή επιλογή, που, τότε, όμως, 
ίσως δεν είχε την εμπορική αποδοχή. 
Δίπλα του η Ιζαμπέλ Ιπέρ -είπαμε, μια 
οικτρή αποτυχία- και οι Κρίστοφερ Γουό-
κεν, Τζεφ Μπρίτζες, Τζον Χαρτ, Σαμ Γου-
άτερστον που τα καταφέρνουν θαυμάσια. 
Για λίγα λεπτά στην αρχική σεκάνς εμφα-
νίζεται και ο Τζόζεφ Κότεν, ο εμβληματι-
κός ηθοποιός του Όρσον Γουέλς.

ΠΡΟΩΡΟ ΤΕΛΟΣ

Η συνέχεια για τον Τσιμίνο, μετά τη μεγα-
λύτερη αποτυχία όλων των εποχών, ήταν 
στα όρια της κατάθλιψης. Μπορεί το θρί-
λερ «Η Χρονιά του Δράκου» να ανανέωσε 
το ενδιαφέρον για το όνομά του για λίγο, 

αλλά οι δύο επόμενες επιλογές του («The 
Sicilian» και «Sunchaser») ήταν πραγμα-
τικά ο καλλιτεχνικός του τάφος.
Ο Τσιμίνο θα πεθάνει στις 2 Ιουλίου 2016, 
αφήνοντας πίσω του μόλις οκτώ ταινίες 
και ένα όνομα συνώνυμο της αυτοκατα-
στροφής, αλλά και της έντονης αντιπαρά-
θεσης γύρω από το έργο του, ακόμη και 
σήμερα. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι ιστο-
ρικοί του Χόλιγουντ που υποστηρίζουν 
ότι αυτό που ενόχλησε περισσότερο το 
σύστημα του Χόλιγουντ δεν ήταν η εμπο-
ρική αποτυχία, αλλά το στόρι της ταινίας, 
που χαρακτηρίστηκε αντιαμερικανικό, 
αλλά και η ευκαιρία για να ξεπαστρέψουν 
μία ενοχλητική κινηματογραφική εται-
ρεία…

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Από τη γλυπτική στον «Ελαφοκυνηγό»
Ο ΜΑΙΚΛ ΤΣΙΜΙΝΟ, γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 
1939 στη Νέα Υόρκη από γονείς Ιταλούς μετανάστες. Γρή-
γορα βρήκε την κλίση του στις τέχνες (γλυπτική, μουσική, 
λογοτεχνία) μπήκε στο Γέιλ για να σπουδάσει γλυπτική 
και το 1971 θα βρεθεί ως «παιδί θαύμα» στο Χόλιγουντ. 
Θα ασχοληθεί με την τηλεόραση και τα ντοκιμαντέρ, ενώ 
ο Κλιντ Ίστγουντ θα αναγνωρίσει το ταλέντο του και θα 
του αναθέσει το 1973 το σενάριο για το «Ένα Μάγκνουμ 
44 για τον Επιθεωρητή Κάλαχαν» και τον επόμενο χρόνο 
θα του εμπιστευτεί τη σκηνοθεσία για το δυνατό αστυνο-
μικό δράμα «Η Μεγάλη Ληστεία της Μοντάνα».

Το 1978 θα έρθει η ώρα για τη μεγαλύτερη επιτυχία του, 
τον «Ελαφοκυνηγό», ακόμη μια ταινία που θα προκαλέσει 
σάλο, καθώς θα παρουσιάσει απάνθρωπους τους Βιε-
τκόνγκ με την περίφημη σκηνή της «ρώσικης ρουλέτας». 
Η ταινία θα χαρακτηριστεί φιλοπόλεμη και το ριζοσπαστι-
κά προοδευτικό Χόλιγουντ θα τον βάλει στο στόχαστρο. 
Ωστόσο, η ταινία έκανε τεράστια επιτυχία, γιατί πέρα από 
την αμφιλεγόμενη σκηνή με τη «ρώσικη ρουλέτα», στην 
οποία βασίζεται όμως όλο το στόρι, είναι ένα συνταρακτι-
κό έργο. Με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον Κρίστοφερ Γουό-
κεν και την Μέριλ Στριπ στα καλύτερά τους.
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Εξαιρετική αποκατάσταση βί-
ντεο της συναυλίας των Genesis 
στις 10 Ιανουαρίου του 1973 στο 
Bataclan του Παρισιού μοιράστη-

κε πρόσφατα το Genesis Museum στο 
Διαδίκτυο. Για χρόνια το βίντεο κυκλο-
φορούσε στην κοινότητα των φανατικών 
θαυμαστών του συγκροτήματος, αλλά 
στην ποιότητα 4K που το παρουσίασαν 
γίνεται το πιο άψογο βίντεο που έχουμε 
ποτέ δει από την εποχή του Peter Gabriel 
στην μπάντα.
«Αυτό αληθινά ήταν ένα μεγάλο πρό-
τζεκτ» σημείωσαν στο YouTube από το 
Genesis Museum. «Όχι ότι ήταν κακή η 
πηγή· στην πραγματικότητα, η πηγή ήταν 
πολύ καλή. Εντούτοις, η πηγή είχε πολλές 
ανωμαλίες αλλά αρκετό “υλικό” υπήρχε 
εκεί για να το πλάσεις σε κάτι ακόμα κα-
λύτερο. Σε ολόκληρη τη διαδικασία βοή-
θησε πάρα πολύ ο Ikhnaton (η επωνυμία 
του χρήστη που “ανέβασε” τη συναυλία), 
ο οποίος πρόσφερε πολύ υλικό καθώς και 
προτάσεις και είδε πολλές πολλές πρώτες 
προβολές».
Δυστυχώς, όπως σημειώνει το περιοδι-
κό Rolling Stone, η συναυλία δεν είναι 
πλήρης. Το μόνο πλήρες τραγούδι είναι 
το «The Musical Box». Aκολουθούν το 
πρώτο μισό του «Supper's Ready» και με-
γάλα τμήματα των «Return of the Giant 
Hogweed» και «The Knife». 
Παρ' όλα αυτά, η ταινία αιχμαλωτίζει την 
απίστευτη ενέργεια και ένταση των πρώι-
μων show των Genesis. Το συνεργείο κινη-
ματογράφησης κόβει βόλτες στη σκηνή και 
παρουσιάζει τη δράση από όλες τις γωνίες, 
ακόμη και πίσω από τα ντραμς του Phil 
Collins και τα πλήκτρα του Tony Banks.
Ήταν η τουρνέ Foxtrot και ο Gabriel είχε 
αρχίσει να ενσωματώνει κοστούμια στα 
show των Genesis: στα επτά λεπτά, εμ-
φανίζεται φορώντας το κόκκινο φόρεμα 
της γυναίκας του και την κεφαλή μιας 
αλεπούς για να τραγουδήσει την κλιμά-
κωση του «The Musical Box». 
Είχε αρχίσει να το κάνει αυτό τέσσερις 
μήνες νωρίτερα κι αυτή η κίνηση τού 
εξασφάλισε θέση στο εξώφυλλο του πε-
ριοδικού Melody Maker (ήταν η πρώτη 
σημαντική αναφορά του βρετανικού μου-
σικού Τύπου στο συγκρότημα). 
«Νομίζω ότι πολύ λίγοι είχαν έως εκείνη 
τη στιγμή δει άντρα να φοράει φόρεμα, 
και σίγουρα όχι κάποιον που φορούσε και 

μια κεφαλή αλεπούς» λέει ο Gabriel στο 
επίσημο «Chapter & Verse» βιβλίο της 
μπάντας. «Υπήρχε μια αίσθηση σοκ και 

ήταν πολύ συναρπαστικό. Και σκέφτηκα 
“Κάτι ανακαλύψαμε”». Ο Peter Gabriel 
εγκατέλειψε τους Genesis με την ολο-

κλήρωση της τουρνέ Lamb Lies Down 
on Broadway που έκαναν το διάστημα 
1974-1975.

Βίντεο συναυλίας των Genesis 
της εποχής του Peter Gabriel
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν 29 ολόκληρα χρόνια τέτοιες μέ-
ρες, ο Νικ Κέιβ κυκλοφόρησε, μαζί 
με τους καλύτερους Bad Seeds που 
έχουν υπάρξει, το «Henry’s Dream».

Ήταν το έβδομο άλμπουμ της μπάντας και, 
μαζί με αυτό που ακολούθησε, το live seeds, 
ήταν εκείνο που έκλεινε την πρώτη εποχή του 
Κέιβ και της μπάντας.
Δύο χρόνια πριν είχε κυκλοφορήσει ο σημα-
διακός για τα ‘90s δίσκος, το The Good Son, 
όπου οι Seeds, χωρίς να απαρνιούνται το σκό-
τος και την οργή των πρώτων χρόνων, συστή-
νονταν με έναν πιο ατμοσφαιρικό εαυτό, μια 
πολυδύναμη οντότητα την οποία συνέστησαν 
τύποι σαν τον Κέιβ, τον Μικ Χάρβι, τον Μπλί-
ξα Μπάργκελντ κ.λπ.
Το Henry’s Dream, παρότι πήρε τη θέση του 
ανάμεσα στα αγαπημένα των die hard οπαδών 
της μπάντας, δεν έγινε ευρύτερα αποδεκτό. 
Αυτό, το μετέτρεψε, όχι άδικα, σε ένα «κρυφό 
διαμάντι» που λίγοι-ες από τους μετέπειτα 
μυημένους γνώριζαν ότι το Straight to You, 
ίσως το πιο γνωστό κομμάτι του δίσκου, ωχρι-
ούσε μπροστά στην καταιγίδα του Papa Won’t 
Leave you Henry ή το Brother, my Cup is 
Empty και το Christina the Astonishing.
Ένα σημαντικό τόνο «εκλεπτυσμένης μαυρί-
λας» πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Μπριγκς που έκα-
νε την παραγωγή, μαθημένος δίπλα στον Νιλ 
Γιάνγκ. 
Τόσο ο Κέιβ όσο και οι Seeds, δεν έμεναν ποτέ 
ανεπηρέαστοι από αυτό που ζούσαν (ή έστω, 
από αυτό που θεωρούσαν ότι ζουν). Η περίο-
δος παραμονής του Κέιβ στη Βραζιλία, όπου 
έζησε μόνιμα στις αρχές του ’90, του δημιούρ-
γησε ιδέες για το πώς έπρεπε να ακούγεται το 
άλμπουμ, «όπως παίζουν οι musos του δρό-
μου».
Το τελικό αποτέλεσμα δημιούργησε ένα δί-
σκο αναφοράς, τόσο για την ιστορία των Bad 
Seeds, όσο και για τον ευρύτερο μουσικό χώρο 
που ο Κέιβ υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια, 
πριν εξελιχθεί σε κάτι εξίσου ενδιαφέρον, 
αλλά αρκετά διαφορετικό, αργότερα.

O Χένρι 
είχε ένα όνειρο
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Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, η βιο-
μηχανία της μόδας παραβλέπει ένα καυτό 
πρόβλημα: ο κόσμος πετάει ρούχα με ανη-
συχητικούς ρυθμούς. 

Πριν λίγο καιρό, η απάντηση στο πρόβλημα ήρθε 
από την 23χρονη σχεδιάστρια Alicia Minnaard 
και τον βιομηχανικό ντιζάινερ Dave Hakkens: η 
με ελεύθερη πρόσβαση, open source πλατφόρμα 
«Fixing Fashion» στοχεύει στο να ξανασυναντη-
θεί ο κόσμος με τις δεξιότητες επιδιόρθωσης που 
απαιτούνται για να παραταθεί η ζωή των ρούχων 
τους.
Αποφοιτώντας από το ArtEZ University of the 
Arts του Arnhem στην Ολλανδία, όπου σχεδίασε 
μια κολεξιόν με υλικό από πλαστικά απορρίμμα-
τα, η Minnaard εστίασε στη φροντίδα των ρού-
χων. «Το να επιδιορθώνεις, να αναβαθμίζεις και 
πραγματικά να φροντίζεις τα ρούχα είναι αυτό που 
αληθινά λείπει στη μόδα» υποστηρίζει.

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Η Minnaard ξεκίνησε ένα διετές πρότζεκτ για 
να βρει την απάντηση στη συνήθεια «αγοράζω/
πετάω στα σκουπίδια ρούχα». «Είμαστε όλοι μέ-
ρος αυτού του προβλήματος» είπε, μιλώντας στο 
Dazed, η Minnaard. «Αλλά με τη “Fixing Fashion” 
δεν θέλουμε να επιμείνουμε στο να συνειδητοποι-
ήσει το πρόβλημα ο κόσμος, περισσότερο θέλουμε 
να δείξουμε ποιες μπορεί να είναι οι λύσεις και 
μετά να δείξουμε ότι οι λύσεις μπορεί να είναι στη 
διάθεση του καθενός ανεξάρτητα από την κοινω-
νική προέλευσή του».
Με πρώτη ματιά, η πλατφόρμα ( https://fixing.
fashion/ ) δείχνει σαν να είναι ένα διαδικτυακό 
κατάστημα: φωτογραφίες τζην με patches, φού-
τερ κατά παραγγελία, ξαναδουλεμένα σορτς. Σαν 
να πρόκειται για την πρώτη «Fixing Fashion» 
κολεξιόν. Κάνοντας όμως «click» στο πεδίο 
«Store», εμφανίζονται μπανεράκια με μηνύ-
ματα «Δεν θέλουμε να σας πουλήσουμε κάτι». 
«Οπότε είναι σχεδόν σαν να ξεγελάς τον 
κόσμο, του τύπου “αυτό είναι μια φίρμα 
(μόδας) και μετά, πρέπει στην πραγματικότη-
τα να το κάνεις μόνος σου!» τόνισε η Minnaard. 
Όσες και όσοι θελήσουν να αναδημιουργήσουν τα 
σχέδια της «Fixing Fashion» θα βρουν βιντεομα-
θήματα και οδηγίες και η Minnaard φρόντισε να 
συμπεριλάβει τεχνικές τις οποίες ο καθένας μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει. 
«Η επιδιόρθωση δεν είναι κάτι καινούργιο, το έκα-
ναν πριν καν υπάρξουν οι ραπτομηχανές. Αλλά 
το ξεχάσαμε τελείως επειδή είναι τόσο πολύ πιο 
εύκολο να αντικαθιστάς από το να επιδιορθώνεις. 
Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια 
για την κουλτούρα».
Ως ελεύθερης πρόσβασης πλατφόρμα, η «Fixing 
Fashion» χρηματοδοτείται κυρίως μέσω του 
Patreon. «Ναι, μπαίνει το ερώτημα “πρέπει να 
κάνω λεφτά;”» αναρωτήθηκε η Minnaard. «Όμως, 
έχει να κάνει με το τι θεωρείς πιο σημαντικό. Ίσως, 
στο μέλλον, μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρε-
σίες, αλλά προς το παρόν είναι πιο σημαντικό να 
στείλεις αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Η επιδιόρ-
θωση είναι πολιτική πράξη. Κάνοντάς το, αρνεί-
σαι το να είσαι μέρος του συστήματος» τόνισε.

Επιδιορθώσεις 
ρούχων on line
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