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29 κρούσματα 
στα Γιάννενα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ η σημερινή κατανομή, η οποία εκ 
παραδρομής δεν ήταν στην αρχική ανακοίνωση του 
ΕΟΔΥ.
https://typos-i.gr/article/29-kroysmata-sta-
giannena

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Οι μικροί «επισκέπτες»… 
του παραλίμνιου 
ποδηλατόδρομου
ΟΣΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΥΝ στην τρίτη ξύλινη γέφυρα 
του παραλίμνιου ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου στο 
ανάχωμα Ανατολής-Κατσικά, δεν μπορούν να μη 
χαζέψουν στα νερά της Παμβώτιδας τα σκουφοβου-
τηχτάρια που κουβαλάνε στην πλάτη τους νεοσσούς, 
προστατεύοντας τους από επίδοξους θηρευτές.
https://typos-i.gr/article/oi-mikroi-episkeptes-toy-
paralimnioy-podhlatodromoy

Γύρω από το Κάστρο
ΤΟ ΠΙΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ σημείο των Ιωαννίνων, 
μαζί με την Παμβώτιδα, είναι το Κάστρο. Γύρω του, 
μεγάλωσε και άλλαξε η πόλη. Πριν από 104 χρόνια, 
από όταν χρονολογείται η ένθετη φωτό (από καρτ 
ποστάλ), η περιοχή ήταν κάπως έτσι, σε σύγκριση με 
τώρα.
https://typos-i.gr/article/gyrw-apo-kastro

Μιχαέλα Φίλιου: Οι προκλήσεις 
στη σύγχρονη έρευνα
O ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ είναι ίσως το πιο «αθόρυβο» κομμάτι ενός πανεπιστημιακού 
ιδρύματος. Ώρες πολλές σε ένα εργαστήριο, επιμονή, υπομονή, δεδομένα, πει-
ράματα και ξανά πειράματα, αναλύσεις, αιτήσεις για χρηματοδότηση, και πολλές 
προσδοκίες για ένα αποτέλεσμα για το οποίο μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια
https://typos-i.gr/article/mixaela-filioy-oi-proklhseis-sth-sygxronh-ereyna
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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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Για την πατέντα 
και τις εντυπώσεις

H υπόθεση των πατεντών στις επιστημονικές ανακαλύψεις πάει πολύ πίσω στην ιστορία και είναι ένα θέμα πολύ πιο βαθύ 
από τη ρηχή πολιτική του εκμετάλλευση στην Ελλάδα.
Η πανδημία το έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο, καθώς παρουσιάστηκε η απόλυτη ανάγκη που το σύστημα απέκλειε ότι θα 
εμφανιστεί: χρειάστηκε ένα εμβόλιο, ώστε να δημιουργηθεί γρήγορη ανοσία, σωτήρια για τον πληθυσμό της γης.
Στην Ελλάδα, γνωρίσαμε την υπόθεση των πατεντών από μια πρόταση του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου τον περασμένο Απρί-
λιο. Τότε, ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποστηρίξει την πρόταση, την οποία ο κ. Μόσιαλος είχε 
καταθέσει με άρθρο του στους Times του Λονδίνου. Πρότεινε δηλαδή την άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια, 
με αποζημίωση των εταιριών, ώστε να παραχθούν γρήγορα οι δόσεις.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένα χρόνο μετά, η ΕΕ υπέστη 
ένα από τα μεγαλύτερα φιά-
σκο της ιστορίας της, με την 
αρχική προαγορά εκατομμυ-

ρίων δόσεων από συγκεκριμένες εται-
ρίες, εκ των οποίων περίπου οι μισές 
δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις 
τους. Αποτέλεσμα, ήταν η καθυστέ-
ρηση στην παράδοση των δόσεων και 
συνεπακόλουθα, η καθυστέρηση του 
εμβολιασμού. Ούτε οι δικλείδες δούλε-
ψαν, ούτε οι επισκέψεις και έλεγχοι στα 
εργοστάσια των εταιριών βοήθησαν 
στην εξασφάλιση των συμφερόντων 
της ΕΕ και των πολιτών της.
Το ιλαρό της υπόθεσης είναι ότι ενώ ο 
έλληνας πρωθυπουργός αρχικά υπο-
στήριξε την πρόταση, στη συνέχεια, 
προκειμένου να υποβαθμίσει ένα αντί-
στοιχο αίτημα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, ειρωνεύτηκε τον επικε-
φαλής της Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, 
αλλάζοντας πρακτικά την ίδια του τη 
θέση για το ζήτημα. Είπε χαρακτηριστι-
κά ότι η πρόταση Τσίπρα ήταν «αστεία 
πυροτεχνήματα».
Στο μεταξύ όμως η ελληνική κυβέρνη-
ση πρόλαβε να εκτεθεί από τις ίδιες τις 
επιλογές της ΕΕ και ο εμβολιασμός να 
καθυστερήσει ιδιαίτερα στην Ελλάδα. 
Μόλις τις πρώτες μέρες του Μαΐου αυ-
ξήθηκε επαρκώς το καθημερινό βήμα 
χορηγούμενων δόσεων. Στο μεταξύ, η 
κυβέρνηση χρησιμοποίησε κάθε πιθα-
νό επικοινωνιακό τέχνασμα για να πει 
το αντίθετο και το αποκορύφωμα ήρθε 
με την πρόταση του αμερικάνου προέ-
δρου Τζο Μπάιντεν.
Ο Μπάιντεν πρότεινε το αυτονόητο των 
καιρών: ότι τα εμβόλια κατά του covid 
δεν πρέπει να προστατεύονται από πα-
τέντες. Αυτόματα, ο έλληνας πρωθυ-
πουργός βρέθηκε εκτεθειμένος στην 
κριτική. Το επικοινωνιακό του επιτε-
λείο αποπειράθηκε να αλλάξει πάλι 
τη ροή του χρόνου και να ισχυριστεί 
ότι αυτή την πρόταση στήριξε πρώτος 
ο κ. Μητσοτάκης, αποσιωπώντας ό,τι 
συνέβη ενδιάμεσα και πιο πρόσφατα. 
Φυσικά, ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε 
τίποτε άλλο παρά να καταθέσει την 
πολιτική του αντίληψη, που είναι η 
ακραία αγορά και οι νεοφιλελεύθερες 
δικλείδες προστασίας, πρώτα και κύρια 
του ιδιωτικού συμφέροντος.
Τι συνέβη λοιπόν; Έγινε ξαφνικά ο 
Μπάιντεν… αριστερός;
Όπως προαναφέρθηκε, το θέμα πηγαί-
νει πολύ πιο πέρα από την έκθεση της 
ελληνικής κυβέρνησης από τις πολιτι-
κές της ανακολουθίες.
Η κίνηση των ΗΠΑ συνδέεται τόσο με 
την αναγκαιότητα της στιγμής να επι-
σπευστεί η παραγωγή εμβολίων, όσο 

και με τους συμβούλους του προέδρου 
τους, αλλά και τα «ανταλλάγματα», τα 
οποία είναι αρκετά, σε διπλωματικό 
και επιστημονικό επίπεδο. Τίποτα στην 
πολιτική δεν γίνεται χωρίς ανταλλάγ-
ματα, άλλωστε…
 Ήδη, η Γερμανία έχει αρνηθεί την πρό-
ταση, συγκροτώντας το αντίπαλο δέος 
και το «τείχος υποστήριξης» των εται-
ριών. Έτσι και αλλιώς, η ηγέτιδα δύ-
ναμη της ΕΕ έχει παίξει κεντρικό ρόλο 
στην ανεκτική πολιτική για τις εταιρί-
ες, ειδικά από τη στιγμή που έχει πάρει 
τις περισσότερες δόσεις σε όλη την ΕΕ. 
Στην προοπτική είχε αντιταχθεί και η 
προεδρία Τραμπ, η οποία ωστόσο αμφι-
σβήτησε την υπόσταση της πανδημίας, 
δίνοντας τροφή στα σενάρια συνωμο-
σίας και υποδαυλίζοντας την εκλογική 
της βάση, όπου οι «αρνητές covid» εί-
ναι πολυπληθέστατοι. 
Η πρόταση, στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, ήρθε από τις χώρες που μαστί-
ζονται από την πανδημία, όπως η Ιν-
δία.
Στον αντίποδα, οι παρασκευαστές εμ-
βολίων διατείνονται ότι ακόμα και χω-
ρίς τις πατέντες, το αποτέλεσμα δεν θα 
είναι άμεσο.  
Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα από την πλευ-
ρά τους, καλούν τις «λίγες κυβερνήσεις 
που συνεχίζουν να μποκάρουν την 
άρση των πατεντών κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, να αλλάξουν άμεσα τις 
παρεμποδιστικές τακτικές τους και να 
επιτρέψουν την εκκίνηση επίσημων 
διαπραγματεύσεων στον ΠΟΥ». 
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των 
«αρνητών άρσης πατέντας» είναι ότι 
με αυτό τον τρόπο, με την αποσιώπη-
ση του οικονομικού κέρδους δηλαδή 
από την εμπορική εκμετάλλευση του 
επιστημονικού αποτελέσματος, σε μια 
κοντινή προοπτική οι εταιρίες δεν θα 
έχουν κίνητρο να χρηματοδοτήσουν 
την έρευνα. Αυτό υποστήριζε με θέρμη 

ο κ. Γεωργιάδης στο twitter, μέχρι βέ-
βαια να αλλάξει ο ρους των πολιτικών 
πραγμάτων με τη δήλωση Μπάιντεν 
και να αλλάξει και αυτός ρότα…
Ωστόσο, τα δεδομένα είναι διαφορετι-
κά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστό-
τοπου Statista, τα τρία από τα τέσσερα 
εμβόλια που κυκλοφορούν, μεταξύ άλ-
λων και στην Ελλάδα, έχουν λάβει εξ 
ολοκλήρου ή σε συντριπτικό ποσοστό 
δημόσια χρηματοδότηση: Το Moderna, 
το Johnson&Johnson και το Pfizer, 
έχουν χρηματοδοτηθεί με συνολικό 
ποσό περίπου 2,8 δις δολάρια, ενώ 
το AstraZeneca έχει χρηματοδοτηθεί 
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το 
CEPI, έναν οργανισμό όπου συμμετέ-
χουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. 
Μάλιστα, η δημόσια χρηματοδότηση 
υπήρξε και σημείο πολιτικής τριβής, 
όπως ακριβώς σήμερα το θέμα των 
πατεντών. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο 
Μάικ Πένς, αντιπρόεδρος του Τραμπ, 
πανηγύριζε γιατί «χάρη στη σύμπραξη 
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που δημι-
ούργησε ο πρόεδρος, η Pfizer ανακοί-
νωσε ότι τις εργαστηριακές δοκιμές 
του εμβολίου της που αποτρέπει τη 
μόλυνση στο 90% των εθελοντών όπου 
δοκιμάστηκε». 
Το Bloomberg ωστόσο με δημοσίευμά 
του, διέψευσε τον αντιπρόεδρο και ανέ-
φερε ότι η Pfizer δεν πήρε ούτε δολάριο 
από την Ουάσιγκτον. Αντίθετα, χρηματο-
δοτήθηκε, μέσω της BioNTech, από τη 
γερμανική κυβέρνηση. Αυτή που σήμε-
ρα αρνείται  την άρση των πατεντών…
Η υπόθεση των πατεντών στα επιστη-
μονικά επιτεύγματα, ειδικά στην υγεία, 
είναι προβληματική. Ο καπιταλισμός, 
στην παρούσα φάση του, είναι κυριο-
λεκτικά αδίστακτος και με προσχημα-
τικά επιχειρήματα, τιμολογεί τα πάντα. 
Η πανδημία απέδειξε πόσο τρωτή και 
επιζήμια για τη δημόσια υγεία μπορεί 
να αποβεί αυτή η αντίληψη….

Η κίνηση των ΗΠΑ συνδέεται τόσο 
με την αναγκαιότητα της στιγμής να 
επισπευστεί η παραγωγή εμβολί-
ων, όσο και με τους συμβούλους του 
προέδρου τους, αλλά και τα «ανταλ-
λάγματα», τα οποία είναι αρκετά, σε 
διπλωματικό και επιστημονικό επίπε-
δο. Τίποτα στην πολιτική δεν γίνεται 
χωρίς ανταλλάγματα, άλλωστε…

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

https://www.msf.org/countries-obstructing-covid-19-patent-waiver-must-allow-negotiations
https://www.statista.com/chart/24806/main-recipients-of-covid-19-investments/
https://www.statista.com/chart/24806/main-recipients-of-covid-19-investments/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-09/pfizer-vaccine-s-funding-came-from-berlin-not-washington
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-09/pfizer-vaccine-s-funding-came-from-berlin-not-washington
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Χίλντα Παπαδημητρίου: 
Πέντε (από τα αγαπημένα μου) 
αστυνομικά βιβλία

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΈΣΟΥΝ

Η συγγραφέας, μεταφράστρια, βινυλιομανής και δημιουρ-
γός του Χάρη Νικολόπουλου, του πιο μουσικά καταρτισμέ-
νου αστυνομικού που γνωρίζετε, διαλέγει σήμερα πέντε 
αγαπημένα της αστυνομικά μυθιστορήματα. Παράλληλα, η 
τρίτη ιστορία του Χάρη Νικολόπουλου, «Ένοχος μέχρι απο-
δείξεως του εναντίου» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχ-
μιο  στα βιβλιοπωλεία, όσο διαβάζετε αυτές τις γραμμές. 

Είναι σαν να ρωτάτε έναν βινυλιομανή ποιος 
είναι ο αγαπημένος του δίσκος. Δεν θα σας 
πει τα πασίγνωστα Sgt Pepper’s ή Unknown 
Pleasures, θα σκαλίσει τα ράφια του και θα ξε-
χωρίσει τα σπάνια, τα περίεργα. Οπότε κι εγώ θα 
αποφύγω τις προφανείς επιλογές (D. Hammett, 
R. Chandler, G. Simenon), και θα μιλήσω για 
πέντε σπουδαία αλλά λιγότερο γνωστά αστυνο-
μικά μυθιστορήματα. 
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Ο δολοφόνος 
μέσα μου
του Jim Thompson 

(μετφρ. Ανδρέα Αποστολίδη, Σέλας)

«Ο βοηθός σερίφη Λου Φορντ 
είναι ένας νέος άνθρωπος, πρά-
ος, ευγενικός, σχεδόν βαρετός, 
για τον οποίο όλοι έχουν να πουν 
ένα καλό λόγο στη μικρή πόλη 
του Τέξας. Κάνεις όμως δεν γνω-
ρίζει το κρυφό του παρελθόν. 
Την αρρώστια που κουβαλάει 
από την παιδική του ηλικία. Μέ-
χρις ότου η φιλήσυχη πόλη ανα-
στατωθεί από μια σειρά φριχτά 
εγκλήματα...» Μια άγρια ιστορία 
αλλεπάλληλων φόνων ιδωμένη 
από την πλευρά του ψυχοπα-
θούς δολοφόνου. Με το μυθιστό-
ρημα αυτό, το 1952, ο Thompson 
εγκαινίασε (μαζί με τον Cornell 
Woolrich) ένα νέο παρακλάδι 
της αστυνομικής λογοτεχνίας, το 
noir. Χωρίς να τον απασχολούν 
οι εγκεφαλικοί γρίφοι της κλα-
σικής βρετανικής αστυνομικής 
σχολής, ούτε πολιτικοκοινω-
νική κριτική των Αμερικανών 
συγγραφέων του hardboiled, ο 
Thompson υιοθετούσε συχνά 
την πρωτοπρόσωπη αφήγηση 
ενός αναξιόπιστου αφηγητή, 
του δολοφόνου ενδεχομένως, 
ή τις τελευταίες σκέψεις ενός 
ετοιμοθάνατου, αλλάζοντας ρι-
ζικά τη δομή της αστυνομικής 
μυθοπλασίας. Καθώς τα βιβλία 
του είχαν κυκλοφορήσει σε εκ-
δόσεις τσέπης και ήταν εξαντλη-
μένα για δεκαετίες, ο Thompson 
υπήρξε ένας από τους μεγάλους 
αδικημένους μάστορες του εί-
δους που οικειοποιήθηκαν οι 
Σκανδιναβοί συγγραφείς (ο Joe 
Nesbo τον αναφέρει σαν μεγάλη 
επιρροή του).

Σε έναν 
έρημο τόπο
της Dorothy B. Hughes 

(μετφρ. Βάσια Τζανακάρη, Μίνωας)

«Μετά τον πόλεμο, ο κυνικός 
βετεράνος Ντιξ Στιλ έχει εγκα-
τασταθεί στο Λος Άντζελες και 
την ίδια εποχή ένας κατά συρ-
ροή δολοφόνος τρομοκρατεί 
την πόλη, βάζοντας στο στόχα-
στρό του νεαρές γυναίκες. Όταν 
ο Ντιξ συναντά έναν παλιό του 
φίλο, τον ντετέκτιβ Μπραμπ 
Νικολάι, ενθουσιάζεται καθώς 
μπορεί να παρακολουθεί από κο-
ντά την πρόοδο της αστυνομίας 
στην υπόθεση του στραγγαλιστή. 
Η ζωή του θα αποκτήσει νόημα 
και θα γεμίσει με ακόμα περισσό-
τερο ενθουσιασμό όταν θα γνω-
ρίσει τη φιλήδονη και όμορφη 
ηθοποιό Λόρελ Γκρέι. Ο δολο-
φόνος, όμως, τριγυρνάει ακόμη 
ελεύθερος στους δρόμους του 
Λος Άντζελες. Μήπως η Λόρελ 
διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο 
απ› όσο νομίζει;» Προειδοποί-
ηση: το βιβλίο δεν είναι τυπικό 
whodunit, αφού η Dorothy B. 
Hughes, με την οξυδερκή ματιά 
της, εστίασε στον μισογυνισμό 
της μεταπολεμικής αμερικα-
νικής κοινωνίας, στις παραμο-
νές του Μακαρθισμού. Με την 
πρωτοπόρα φεμινιστική οπτι-
κή της, η συγγραφέας διέλυσε 
την ψευδή persona της femme 
fatale και δημιούργησε ηρωίδες 
έξυπνες, αληθοφανείς και δυνα-
μικές. Και αν αναρωτιέστε γιατί 
δεν την έχετε ξανακούσει, σκε-
φτείτε πόσες γυναίκες [ή μαύ-
ρους] συγγραφείς αστυνομικής 
μυθοπλασίας γνωρίζετε από την 
εποχή εκείνη [με εξαίρεση την 
Άγκαθα και την Πατρίσια). 

Ένας επικίνδυ-
νος δρόμος
της Kris Nelscott 
(μετφρ. Αθανάσιος Ζάβαλος, 
Κέδρος)

«Μέμφις, 1968. Ταραχές και δια-
δηλώσεις... Ανήσυχοι οι λευκοί 
τηρούν στάση αναμονής. Παρά 
τις εναντίον του απειλές, ο Μάρ-
τιν Λούθερ Κινγκ… σχεδιάζει να 
επισκεφθεί την πόλη. Ο μαύ-
ρος ιδιωτικός ντετέκτιβ Σμόκι 
Ντάλτον αναλαμβάνει να περι-
φρουρήσει την ομιλία του παλιού 
συμμαθητή του. Την ίδια στιγμή, 
βρίσκεται αντιμέτωπος με την 
πιο κρίσιμη - και πιο επικερδή - 
υπόθεση της καριέρας του… Μια 
άγνωστη λευκή γυναίκα από το 
Σικάγο τού αφήνει στη διαθήκη 
της ένα τεράστιο ποσό… Μπερ-
δεμένος ο ντετέκτιβ αποφασίζει 
να συνεργαστεί με την κόρη της 
κυρίας, για να ανακαλύψει τι τον 
συνδέει με την οικογένειά της. 
Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο 
παρελθόν του. Πριν από τριάντα 
χρόνια στην Ατλάντα, ένα εξα-
γριωμένο πλήθος εισέβαλε στο 
σπίτι του και λιντσάρισε τους 
γονείς του. Ο Ντάλτον γλίτωσε 
την τελευταία στιγμή… και τώρα 
αισθάνεται ότι οι αποκαλύψεις 
θα ανατρέψουν… τη ζωή του». 
Πίσω από το ψευδώνυμο Kris 
Nelscott κρύβεται η πολυγραφό-
τατη Kristin Katheryn Rusch, 
η οποία γράφει σειρές επιστη-
μονικής φαντασίας, fantasy και 
αστυνομικά —επτά ως τώρα με 
ήρωα τον μαύρο ιδιωτικό ντε-
τέκτιβ Σμόκι Ντάλτον. Στη σειρά 
αυτή, που ξεκινά από το Μέμ-
φις και συνεχίζεται στο Σικάγο, 
η συγγραφέας αφηγείται τη δι-
αλεύκανση αστυνομικών ιστο-
ριών με κύριο άξονα τη μαύρη 
εμπειρία ζωής.

Στη λίμνη
του James Sallis, 

(μετφρ. Κίκα Κραμβουσάνου, 
Πόλις)

«Ο Τζων Τέρνερ μετακομίζει σε 
μια μικρή πόλη, στη μέση του 
πουθενά, κάπου κοντά στο Μέμ-
φις. Είναι το ιδανικό ησυχαστή-
ριο γι’ αυτόν: ένας τόπος όπου 
μπορεί κανείς να θάψει το πα-
ρελθόν του και να δραπετεύσει 
από τον πόνο της ανθρώπινης 
συναναστροφής, όπου οι συζη-
τήσεις πραγματοποιούνται μόνο 
όταν κάποιος έχει κάτι ουσιαστι-
κό να πει, όπου μπορεί κανείς να 
κάθεται με τις ώρες να ακούει 
τους γρύλους και να χαζεύει τις 
κουκουβάγιες να πετούν - σιω-
πηλές σκιές μπροστά από το φεγ-
γάρι. Είναι ο τόπος όπου ο Τέρνερ 
ελπίζει να σβήσει από τη μνήμη 
του πως κάποτε υπήρξε αστυνο-
μικός, κάποτε ψυχοθεραπευτής, 
και ότι για πάντα θα είναι ένας 
πρώην κατάδικος.» Ο Sallis αφη-
γείται μια αστυνομική ιστορία 
χρησιμοποιώντας το ύφος κλα-
σικών Αμερικανών συγγραφέων 
των αρχών του 20ου αιώνα (Στάι-
νμπεκ, Σαρόγιαν), επηρεασμένος 
ίσως και από τον σπουδαίο Νότιο 
συγγραφέα αστυνομικών Τζέημς 
Λη Μπερκ. Σκιαγραφεί το πορ-
τρέτο μιας μικρής αμερικάνικης 
πόλης, μέσα από έναν ολόκληρο 
θίασο χαρακτήρων: τη σερβιτόρα 
της καφετέριας, τον κομψευ-
όμενο δήμαρχο, το ζευγαράκι 
που ανακαλύπτει το πτώμα, τον 
γκρινιάρη γιατρό, την επιτυχη-
μένη δικηγόρο από το Μέμφις, 
μια μπάντα που παίζει μουσική 
κάντρι κι έχει μαύρο τραγουδι-
στή, τους φιλικούς κατοίκους οι 
οποίοι μέσα σε μια στιγμή μπορεί 
να γίνουν εν δυνάμει δολοφόνοι. 
Συγχρόνως, περιγράφει το Μέμ-
φις με την ίδια ποιητικότητα, 
διηγείται τα βίαια και τραγικά πε-
ριστατικά που συνιστούν την κα-
θημερινότητα των μεγαλουπόλε-
ων με μια αποστασιοποιημένη 
ηρεμία που αφενός τα κάνει πιο 
ανατριχιαστικά, κι αφετέρου 
αναδεικνύει τον πόνο και τα αδι-
έξοδα της ανθρώπινης φύσης 
στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.

Στην ίδια πόλη 
υπό βροχή
του Paco Ignacio Taibo II
(μεταφρ. Κρίτων Ηλιόπουλος, Άγρα)

«Η πόλη που έχεις εσύ δεν εί-
ναι αυτή που έχουν οι άλλοι. Η 
δικιά σου πόλη έχει τις κολόνες 
φωτισμού στο λάθος σημείο 
και είναι γεμάτη σκιές εκεί που 
δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. [...] 
Κάποτε ο Έκτορ Μπελασκοα-
ράν Σάυν διάβασε σ› ένα μυθι-
στόρημα ότι παρανοϊκός είναι ο 
πολίτης της Πόλης του Μεξικού 
που έχει οξυμμένη αντίληψη της 
πραγματικότητας και άφθονη 
κοινή λογική. [...] ‘Ο Τσάντλερ, 
στο δεκάλογό του για το αστυ-
νομικό μυθιστόρημα, ξέχασε να 
απαγορεύει στους ντετέκτιβ να 
κάνουν μεταφυσική’, συλλογί-
στηκε ο Έκτορ Μπελασκοαράν 
Σάυν, κουμπουροφόρος αργο-
ναύτης της Πόλης του Μεξικού, 
του μεγαλύτερου νεκροταφείου 
ονείρων. [...] Η ζωή ήταν αρκετά 
παράξενη και ο Έκτορ επέμε-
νε να τη γελοιοποιεί ακόμα πε-
ρισσότερο.»  Ο Μεξικανός Paco 
Ignacio Taibo II, καθηγητής 
πανεπιστημίου, μυθιστοριογρά-
φος, δημοσιογράφος, ιστορικός 
και θεμελιωτής του νέου λατι-
νοαμερικανικού [neopoliciaco] 
αστυνομικού μυθιστορήματος, 
είναι από τους μεγαλύτερους εν 
ζωή δημιουργούς του είδους. Η 
λατινοαμερικάνικη σχολή ξε-
χάστηκε μετά την επέλαση του 
scandi noir, εντούτοις ήταν και 
είναι σαφώς πιο πολιτική και 
συναρπαστική από πολλές ευ-
ρωπαϊκές του 21ου αι. Με καυ-
στικό χιούμορ και μια λοξή ματιά 
στην ιστορία της χώρας του, ο 
ιδιωτικός ντετέκτιβ του Taibo II 
παρατηρεί τα πάντα κινούμενος 
με τα πόδια και με τα ΜΜΜ στην 
αχανή Πόλη του Μεξικού, προ-
σπαθεί να ξεδιαλύνει υποθέσεις 
ακραίας πολιτικής διαφθοράς 
και φιλοσοφεί για το νόημα της 
ζωής, καπνίζοντας μανιωδώς 
και μην ξεχνώντας ούτε στιγμή 
τη σημασία της Ιστορίας αλλά 
και των μικροϊστοριών των κα-
θημερινών ανθρώπων.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΈΓΓΟΣ

10 χρόνια χωρίς 
τον καλό μας άνθρωπο

Ο Θανάσης Βέγγος, ο λαϊκός ήρωας που απέδωσε με την μεγαλύτερη ευκρίνεια τον «φουκαρά» Έλληνα, τον «πολυτεχνίτη και 
ερημοσπίτη», τον γκαφατζή, τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές και της «καρπαζιάς», που εξέπεμπε την καλοσύνη, ένα κρά-
μα των κορυφαίων κωμικών παγκοσμίως, έχει μείνει ως «ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ». Το σωστό θα ήταν ο άνθρωπος που 
πάντα έτρεχε. Κι αυτό γιατί έτρεχε, αρχικά, για να ξεφύγει από τις διώξεις, το σκληρό κράτος της μετεμφυλιακής Ελλάδας, τη 
Μακρόνησο, στη συνέχεια για το μεροκάματο και να ξεφύγει από την καταραμένη φτώχεια, την πείνα. 
Μπαίνοντας στον χώρο του κινηματογράφου, έτρεχε για να προλάβει, να δουλέψει, να ξεφύγει από την υποτίμηση των 
συναδέλφων του, να καταφέρει αυτό που είχε στο μυαλό του, να φτιάξει τις δικές του ταινίες, καλύτερες απ' αυτές που του 
έδιναν, και μετά για να ξεπληρώσει τα χρέη του. Έτρεχε μέχρι τα γεράματά του, όσο κρατούσαν τα πόδια του, καταφέρνοντας 
να ξεφύγει από την μιζέρια, αλλά και από τους εφιάλτες που του είχαν προκαλέσει τα νεανικά του χρόνια, ένας αφιλόξενος 
πλανήτης που μοιάζει να μην έχει χώρο για ανθρώπους σαν τον ένα και μοναδικό Θανάση μας.

Μπαίνοντας στον χώρο του κι-
νηματογράφου, έτρεχε για να 
προλάβει, να δουλέψει, να 
ξεφύγει από την υποτίμηση 

των συναδέλφων του, να καταφέρει αυτό 
που είχε στο μυαλό του, να φτιάξει τις δι-
κές του ταινίες, καλύτερες απ' αυτές που 
του έδιναν, και μετά για να ξεπληρώσει 
τα χρέη του. Έτρεχε μέχρι τα γεράματά 
του, όσο κρατούσαν τα πόδια του, κατα-
φέρνοντας να ξεφύγει από την μιζέρια, 
αλλά και από τους εφιάλτες που του είχαν 
προκαλέσει τα νεανικά του χρόνια, ένας 
αφιλόξενος πλανήτης που μοιάζει να μην 
έχει χώρο για ανθρώπους σαν τον ένα και 
μοναδικό Θανάση μας.
Εν αντιθέσει με το κυνηγητό που υπέ-
στη ο Θανάσης Βέγγος από καταστάσεις, 
κράτος, σινάφι, ο λαός τον λάτρεψε, τον 
αγάπησε βαθιά. Όσοι ζήσαμε τις δεκαετίες 
του '70 και '80 και τον είδαμε από κοντά, 
σε μια πρεμιέρα, στο θέατρο, που έκανε 
περισσότερο για να εκτονώσει αυτή την 
απίστευτη αγάπη του λαού, που δεν μπο-
ρούσε να καλύψει το σινεμά, δεν μπορού-
με να ξεχάσουμε τις εικόνες αποθέωσής 
του, την αγνή αγάπη του κόσμου. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 1978, σε ποδοσφαι-
ρικό αγώνα δημοσιογράφων- ηθοποιών 
«στα Φιλαδέλφεια» πήγαν για να δουν 
τον Βέγγο πάνω από 40.000 άτομα! Όσο κι 
αν φαίνεται παράξενο, όλοι πήγαν για να 
δουν τον δικό τους «καλό άνθρωπο». 
Το οχτάστηλο πρωτοσέλιδο της «Αθλητι-
κής» την επομένη ήταν «Ντελίριο 40.000 
λαού για τον απίθανο Βέγγο». Αυτό δεν 
το κατάφερε φυσικά με τεχνικές, εξαίρε-
τες ερμηνείες ή με γραφεία προώθησης, 
ιμπρεσάριους ή τη βιομηχανία των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Το κατάφερε γιατί 
ήταν ένα αυτόφωτο ταλέντο, που απλώς 
έπαιζε τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που 
εξέπεμπε μεγαθυμία, ήταν ένα με το λαό 
και δεν τον πούλησε ποτέ.
Ακόμη και σήμερα, δέκα χρόνια από τον 
θάνατό του (3 Μαΐου 2011) παραμένει ο 
αγαπημένος μουσαφίρης της ελληνικής 
οικογένειας, με τις χιλιοπαιγμένες κω-
μωδίες του, που προβάλει η τηλεόραση 
καθημερινά.
   
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΤΗΣ ΜΆΚΡΟΝΗΣΟΥ

Ο Θανάσης Βέγγος γεννήθηκε στο Νέο 
Φάληρο το 1927, με καταγωγή από την 
Αμοργό, από την πλευρά της μητέρας 
του Ευδοκίας. Ο πατέρας του ήρωας της 
Εθνικής Αντίστασης, συμμετείχε στην 
προσπάθεια να σώσει από την ανατίναξη 
που σχεδίαζαν οι Γερμανοί της Ηλεκτρι-
κής Εταιρίας στο Φάληρο, στην οποία 
εργαζόταν. Το «ευχαριστώ» της Πολιτείας, 
μετά την κατοχή, ήταν η απόλυσή του, 
εξαιτίας των αριστερών φρονημάτων του. 
Την εκδικητικότητα του κράτους όμως 
την κληρονόμησε και ο Θανάσης, που 
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βρέθηκε στη Μακρόνησο, το κολαστή-
ριο και τόπο μαρτυρίου για χιλιάδες φα-
ντάρους αλλά και πολίτες. Εκεί, ο νεαρός 
Θανάσης θα γνωρίσει στο πετσί του τον 
εξευτελισμό, τα βασανιστήρια, το μίσος, 
αλλά και την αλληλεγγύη, τη φιλία, τη 
θυσία για ιδανικά. Θα γνωρίσει και θα 
συνδεθεί φιλικά με τον Νίκο Κούνδουρο, 
τον άνθρωπο που θα ανακαλύψει το τα-
λέντο του και θα του αλλάξει πορεία.
   
ΜΆΓΙΚΗ ΠΟΛΗ

Και αυτό γιατί ο Θανάσης, ξεκινώντας ως 
παιδί για όλες τις δουλειές στα κινημα-
τογραφικά πλατό, θα βρεθεί να κάνει και 
κάποια ρολάκια. 
Το έναυσμα θα του το δώσει ο Κούνδου-
ρος καλώντας τον, το 1953, να παίξει στη 
«Μαγική Πόλη». Ο Κούνδουρος του ζή-
τησε απλώς να παίξει τον εαυτό του, τί-
ποτα περισσότερο. Αυτό ήταν. Ο κόσμος 
του θεάματος είχε βρει τον κωμικό που 
μπορούσε να σε κάνει να γελάσεις με την 
καρδιά σου, να δακρύσεις, να αισθανθείς, 
να κατανοήσεις τι έχει τραβήξει αυτός ο 
λαός. Το 1956 ο Κούνδουρος θα τον φω-
νάξει και για τον «Δράκο» να παίξει ένα 
χαρακτηριστικό ρόλο.
   
ΕΞΆΙΡΕΤΙΚΟ ΤΆΛΕΝΤΟ

Ο Θανάσης Βέγγος γύρισε 126 ταινίες, 
πέρα από τις περιστασιακές εμφανίσεις 
του στο θέατρο και στη συνέχεια στην 
τηλεόραση, απ' την οποία θα αποκομίσει, 
κακά τα ψέματα, ένα καλό και δίκαιο με-
ροκάματο, για τα δεδομένα του ερμηνευ-
τικού του μεγαλείου. 
Παρότι δεν σπούδασε ποτέ υποκριτι-
κή και λαμβάνοντας άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλματος από την επιτροπή «Εξαιρε-
τικών Ταλέντων» το 1959, έγινε γρήγορα 
αγαπητός μέσα από τους μικρούς ρόλους 
του που όμως έκαναν τη διαφορά. Ειδικά 
στις αρχές της δεκαετίας του '60 ήταν τέ-
τοια η επιτυχία του που όλοι τον ήθελαν 
έστω και για ένα μικρό ρόλο στις ταινίες 
τους, φτάνοντας να παίζει κοντά 20 ταινί-
ες τη χρονιά.

ΆΛΗΘΙΝΆ ΧΆΣΤΟΥΚΙΆ

Το 1959 κι ενώ έχει παίξει σε αρκετές 
ταινίες, μερικές απ' τις οποίες αρκετά 
καλύτερες απ' τον μέσο όρο, θα εμφανι-
στεί στην κλασική κωμωδία «Ο Ηλίας του 
16ου» δίπλα στον Κώστα Χατζηχρήστο, 
με την ιστορία για την περιβόητη σκηνή 
με τα αληθινά χαστούκια να τραντάζει το 
κεφάλι του ακόμη και στα τελευταία του. 
Ίσως γιατί ήρθαν κι έδεσαν με τα χαστού-
κια της ζωής. Σύντομα θα έρθει και η 
πρώτη του προσωπική μεγάλη επιτυχία, 
με το ξεκαρδιστικό «Πολυτεχνίτης και 
Ερημοσπίτης», ερμηνεύοντας έναν επαρ-

χιώτη που έρχεται στην Αθήνα για να πιά-
σει την καλή και μαζεύει σφαλιάρες από 
την αφιλόξενη πρωτεύουσα.
Θα συνεχίσει να συμμετέχει σε πολλές 
ταινίες με χαρακτηριστικούς δεύτερους 
ρόλους που έχουν γράψει ιστορία. Αλλά 
συνάμα θα αρχίσει να πρωταγωνιστεί 
και σε ορισμένες ταινίες, απ' τις οποίες 
ξεχωρίζουν αυτές που φτάνουν στα όρια 
του σουρεάλ και αναδεικνύοντας το σλά-
πστικ ως μεγάλη έκφραση τέχνης, με τη 
μοναδικότητα που είχε με τις ασυντόνιστη 
κίνηση και εκφορά λόγου. Κάτι που δεν 
κατάφερε κανένας νεότερος ηθοποιός να 
μιμηθεί.

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΆ  
ΤΗΣ «ΘΒ ΤΆΙΝΙΕΣ ΓΕΛΙΟΥ»

Το 1964 θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες, 
ιδρύοντας τη δική του εταιρεία παραγω-
γής την περίφημη «ΘΒ Ταινίες Γέλιου» 

για να γυρίσει τις δικές του ταινίες, προ-
κειμένου να αποφύγει τη διαδεδομένη 
άρπα κόλα στο ελληνικό σινεμά. Κάτι που 
του κόστισε ακριβά, έχοντας και την κακή 
συνήθεια να πληρώνει καλά τους συνερ-
γάτες του. 
Ανάμεσα στις εννιά ταινίες που θα προλά-
βει να γυρίσει, μέχρι να χρεοκοπήσει και 
να χάσει τα πάντα ήταν και οι απολαυστι-
κές κωμωδίες «Δόκτωρ Ζιβέγγος», «Τρε-
λός Παλαβός και Βέγγος», «Ένας Τρελός 
Τρελός Βέγγος» (ποιος θα ξεχάσει τον Θα-
νάση να φωνάζει «ζήτω η ανοικοδόμηση» 
και να πηδάει από το παράθυρο) και βε-
βαίως τις δυο τεράστιες καλλιτεχνικές και 
εμπορικές ταινίες που γύρισε ο ίδιος, με 
ήρωα τον Πράκτορα Θου Βου 000.
Δύο υπέροχες ταινίες του παραλόγου, σα-
τιρίζοντας τον Τζέιμς Μποντ και δίνοντας 
εκτός από σκηνές απαράμιλλης τρέλας 
και τη δυνατότητα στους ηθοποιούς που 
συμμετείχαν να δώσουν αξιομνημόνευτες 

ερμηνείες, με τον στενό συνεργάτη του 
Τάκη Μηλιάδη να δίνει τα ρέστα του στο 
ρόλο του σκηνοθέτη δακρύβρεχτων ταινι-
ών. Ταινίες που όσες φορές και να δεις θα 
ξεκαρδιστείς και θα μελαγχολήσεις για το 
πώς έχει καταντήσει σήμερα η κωμωδία.
   
ΠΟΝΟΣ

Είναι σχεδόν αδύνατο να γράψεις για τη 
συνολική πορεία του Θανάση Βέγγου ακό-
μη και σε ένα βιβλίο. Το σίγουρο είναι ότι 
δικαίως κρατά ένα μεγάλο κομμάτι της 
καρδιάς μας. Και αυτό γιατί όπως είχε πει 
ο ίδιος με τη σεμνότητα που τον διέκρινε 
«δουλεύω με το ένστικτο, δεν έχω κανένα 
ταλέντο, μόνο αυτή τη φάτσα. Εδώ είναι 
αποτυπωμένη όλη η μιζέρια, όλη η δυ-
στυχία, όλος ο πόνος του ασήμαντου Έλ-
ληνα». Ένας πόνος που έγινε πολύ γέλιο, 
έγινε δάκρυ, αλλά ελάχιστη σκέψη…

ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Τι Έκανες στον Πόλεμο Θανάση
ΤΟ 1971, μέσα στη χούντα, θα πρωταγωνιστήσει στην κα-
λύτερη ταινία που έπαιξε ποτέ και μια από τις σημαντι-
κότερες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Πρόκειται για το 
αντιπολεμικό «Τι Έκανες στον Πόλεμο Θανάση;» σε σκη-
νοθεσία του πολυεργαλείου και στενού φίλου του Ντίνου 
Κατσουρίδη («Μπακαλόγατος») με τον οποίο γύρισε μια 
σειρά κοινωνικών κωμωδιών τα επόμενα χρόνια. 
Η ιστορία γνωστή, με έναν ταλαίπωρο καλόκαρδο αφελή 
εργάτη να μπλέκεται στην αντίσταση, αλλά αξέχαστη η 
ερμηνεία του, που εκτός από το ανόθευτο γέλιο προκα-

λεί και ρίγη συγκίνησης. Βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσα-
λονίκης και πραγματική αποθέωση του Θανάση από το 
κοινό κι ένα λαό που διψούσε για κάτι διαφορετικό, για 
κάτι που θα χτύπαγε στην καρδιά τους συνταγματάρχες.
Με τον Κατσουρίδη θα γυρίσουν μεταξύ άλλων και την 
αξιολογότατη δραματική κωμωδία «Θανάση Πάρε το 
Όπλο Σου» (1972), ακόμη ένα χτύπημα για τη χούντα, 
αναδεικνύοντας και τον ρόλο των «νοικοκυραίων» της 
εποχής, ενώ θα συμμετάσχει και στο φιλμ του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου «Με το Βλέμμα του Οδυσσέα» το 1995.
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Φύγαμε για Atlanta
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 4,5 χρόνια, ο Ντόναλντ 
Γκλόβερ, ο Τρόι του Community 
και Childish Gambino του μουσι-
κού στερεώματος, έκανε μια από 

τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές εκπλήξεις του 
τελευταίου διαστήματος. 
Το Atlanta ήταν το ολοδικό του σίριαλ, το 
οποίο θα έφτιαχνε όπως ήθελε. Το έβαλε να 
εκτυλίσσεται στην Ατλάντα της Τζώρτζια 
και ήρωές του είναι κυριολεκτικά οι καθη-
μερινοί άνθρωποι.
Όχι όμως όπως τους φανταζόμαστε ακρι-
βώς, αλλά όπως τους διαμορφώνει η αμε-
ρικάνικη κοινωνία, κάμποσα κλικ μπροστά 
(όχι καλύτερα) από την ελληνική. 
Ο Γκλόβερ, αρκετά εκλεκτικός και τρομερά 
ταλαντούχος, έφτιαξε μια δεύτερη σεζόν το 
2018 και εδώ και μερικές μέρες, γυρίζει την 
τρίτη και την τέταρτη μαζί, με γυρίσματα 
που λαμβάνουν χώρα και σε ευρωπαϊκές 
πόλεις. 
Γιατί όμως το Atlanta είναι τόσο καλό (ναι, 
είναι πραγματικά πολύ καλό); Θα μπορού-
σε καταρχάς να είναι, αλλά να το περιορί-
ζει η αντίληψη περί κοινού απεύθυνσης. Ο 
Γκλόβερ όμως δεν μασάει από τέτοια. Είναι 
λαϊκός καλλιτέχνης και τέτοια είναι και η 
σοφία του.
Έτσι, οι ήρωες του Atlanta μπορεί να μοιά-
ζουν αποκλειστικά χωροθετημένοι σε κοι-
νότητες πολύ διαφορετικές από τις ευρω-
παϊκές ή τις ελληνικές, ωστόσο εξιστορούν 
με απίθανο και θελκτικό τρόπο, τόσο τη 
βασική πλοκή της σειράς, όσο και τις πα-
ράλληλες μικρότερες ιστορίες.
Βρεθήκατε ποτέ σε κομμωτήριο με τον 
Paper Boi; Πήγατε με τον Ερν για ψώνια; 
Μπλέξατε σε πάρτι διασημοτήτων με τη 
Βαν; Σας διάλεξε ο ξάδερφός σας για μά-
νατζερ, στη φάση που όντως θα γίνει γνω-
στός;
Αυτά και πάρα πολλά ακόμα συμβαίνουν 
σε σκηνοθετικές τοποθετήσεις που κάνουν 
μερικές από τις καλές κινηματογραφικές 
ταινίες του καιρού μας να ζηλεύουν. Πλά-
να που αποχρωματίζονται από την κάμερα 
και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών, 
ξαφνικά γεμίζουν… αλιγάτορες και αστυνο-
μία. Το χιούμορ, λεπτό και συχνά «αμίλητο», 
δίνει τη θέση του σε μια αίσθηση ματαίω-
σης και αδυναμίας να ελεγχθεί η μοίρα.
Το Atlanta είναι πολύ καλό. Όπως πολύ 
καλά είναι σχεδόν όλα τα πράγματα που 
φτιάχνει ο Ντόναλντ Γκλόβερ ή Childish 
Gambino.  
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πόσοι δίσκοι άραγε έγιναν γνωστοί με άλλα 
ονόματα, ενώ ονομάζονταν διαφορετικά; 
Η «Μπανάνα» ή το Get Back είναι μερικά 
παραδείγματα.

Πόσοι δίσκοι όμως έγιναν γνωστοί με το… σύντο-
μο όνομά τους; Ένας: Το Space Ritual ή The Space 
Ritual Alive in Liverpool and London όπως είναι ο 
πλήρης τίτλος, που κυκλοφόρησαν οι Hawkwind 
τέτοιες μέρες πριν από 48 χρόνια.
Το Space Ritual ήταν ζωντανό άλμπουμ και τότε, 
υπήρχε η τάση, οι μπάντες να ηχογραφούν εξωφρε-
νικά καλά ζωντανά άλμπουμ.
Το SR ήταν ένα από αυτά. Πιο σωστά, είναι ένα 
από τα καλύτερα ζωντανά ηχογραφημένα άλμπουμ 
όλων των εποχών. Δημιουργήθηκε κατά την περι-

οδεία του Doremi Fasol Latido και η παλαβοπαρέα 
των Κάλβερτ, Λέμι, Μπροκ και λοιπών, έκανε ό,τι 
ήθελε.
Καταρχάς, άφησε εκτός λίστας την πιο μεγάλη επι-
τυχία της τότε, το Silver Machine. Κανένα πρόβλη-
μα όμως, καθώς είχε προσθέσει το Born to Go, ένα 
από τα πιο καταιγιστικά τους κομμάτια. 
Κατά τα άλλα, ο δίσκος ήταν κυρίως το Doremi, 
συν ένα πλήρες σετ οπτικών εφέ που εκτόξευαν το 
κοινό στο διάστημα. Η μπάντα δεν το χρειαζόταν, 
ήταν ήδη εκεί. Οι συναυλίες τους περιλαμβάναν 
ακόμα και χορεύτριες, τη θρυλική Στέισια και τις 
Μις Ρενί και Τόνι Καρέρα. 
Μάλιστα, οι θεατές έπαιρναν στην είσοδο πρόγραμ-
μα, σαν αυτό των σινεμά και των θεάτρων, όπου η 
μπάντα πρωταγωνιστούσε σε ένα διαστημικό σενά-
ριο. 

Επίσης, το Sonic Attack το είχε γράψει ο Μάικλ 
Μούρκοκ. Ναι, ο συγγραφέας μιας από τις καλύτε-
ρες σειρές fantasy βιβλίων, των ιστοριών του Έλρικ 
του Μενλιμπονέ, όποτε ήταν εύκαιρος, αντικαθι-
στούσε τον Κάλβερτ στη σκηνή.
Και για να δέσει το σκηνικό, φωνητικά στο συγκε-
κριμένο κομμάτι κάνει (και) ο Μπράιαν Μπλεσντ, 
ένας από τους κορυφαίους σεξπηρικούς (και μη) 
ηθοποιούς της Αλβιόνας.
Το Space Ritual έχει πάρει δικαίως θέση δίπλα 
σε επικά διάσημους ζωντανούς δίσκους, όπως το 
Made in Japan, το On your feet or on your knees, 
το Get there yayas out, το Live at Filmore και το 
Live at Leeds. Εκτός όμως από αυτή την κατάταξη, 
απολαμβάνει, δικαίως, μια θέση στα «40 κοσμικά 
ροκ άλμπουμ», στην πρώτη δεκάδα μάλιστα. 

48 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ SPACE RITUAL

Οι Hawkwind πήγαν στο 
διάστημα (και έμειναν εκεί)
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Η αύξηση των πωλήσε-
ων των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων αναμέ-
νεται στο μέλλον να 

μειώσει αισθητά την ζήτηση του 
πετρελαίου και της βενζίνης. 
Μια έκθεση του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Ενέργειας (IEA) δια-
τύπωσε την εκτίμησή του ότι 
θα μπορούσαν να υπάρχουν 230 
εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα 
παγκοσμίως μέχρι το 2030, εάν οι 
κυβερνήσεις συνεχίσουν να εν-
θαρρύνουν την αγορά οχημάτων 
χαμηλών ή μηδενικών ρύπων.
Η πρώτη παγκόσμια έκθεση του 
IEA ανέφερε ότι οι πωλήσεις 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο 
πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν 
πάνω από 2,5 φορές υψηλότερες 
από ό,τι τους ίδιους μήνες πέ-
ρυσι, όταν η πανδημία Covid-19 
προκάλεσε μεγάλη ύφεση στις 
παγκόσμιες οικονομίες.
Παρά την οικονομική επιβράδυν-
ση στις πωλήσεις των αυτοκι-
νήτων, οι αντίστοιχες πωλήσεις 
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
κατάφεραν να κάνουν ρεκόρ, 
πουλώντας συνολικά 3 εκατομ-
μύρια οχήματα σε όλο τον κόσμο. 
Η αύξηση των ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων παρακολουθείται στενά 
από την ενεργειακή βιομηχανία 
και αναμένεται να μειώσει αι-
σθητά τις πωλήσεις των υγρών 
καυσίμων, αλλά και των μεταφο-
ρών τους. 
Σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες 
τα ηλεκτρικά οχήματα θα μπο-
ρούσαν να εξαλείψουν περισσό-
τερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια 
ντίζελ και βενζίνη ημερησίως 
έως το 2030 και να εξοικονομή-
σουν ισοδύναμα 120 εκατομμυ-
ρίων τόνων διοξειδίου του άν-
θρακα.
Εάν οι κυβερνήσεις αυξήσουν 
τη φιλοδοξία τους και δώσουν 
μεγαλύτερα κίνητρα, τότε τα 
ηλεκτρικά οχήματα θα μπορού-
σαν να μειώσουν περαιτέρω την 
πώληση περίπου 3,5 εκατομμύ-
ριων βαρελιών πετρελαίου και 
βενζίνης την ημέρα, σχεδόν δι-

πλασιάζοντας την εξοικονόμηση 
άνθρακα.
Η έκρηξη των ηλεκτρικών οχη-
μάτων έχει δραστηριοποιήσει 
τις αυτοκινητοβιομηχανίες που 
πλέον κάθε μήνα βγάζουν στην 
παραγωγή ηλεκτρικά οχήματα. Ο 
IEA είπε ότι οι καταναλωτές ξό-
δεψαν 120 δισεκατομμύρια δο-
λάρια για την αγορά ηλεκτρικών 
οχημάτων πέρυσι, σημειώνοντας 
αύξηση 50% από το προηγούμε-
νο έτος. 
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων 
προσέφεραν 370 ηλεκτρικά μο-
ντέλα στην αγορά, σημειώνο-
ντας αύξηση 40% σε σύγκριση με 
το 2019.
Η έκρηξη της ηλεκτροκίνησης 
αναγκάζει τις αυτοκινητοβιομη-
χανίες να περάσουν στη επόμενη 
φάση. Οι 18 από τις 20 μεγαλύ-
τερες αυτοκινητοβιομηχανίες 
που αντιπροσωπεύουν το 90% 
της παγκόσμιας αυτοκινητοβι-
ομηχανίας, προετοιμάζονται να 
αυξήσουν τον αριθμό των προ-
σφερόμενων μοντέλων, ενώ 
αναμένεται να αυξήσουν και τον 
αριθμό των ηλεκτρικών ελα-
φρών οχημάτων από τις γραμμές 
παραγωγής τους.
Η έκθεση του IEA αναμένει ότι 
πολύ σύντομα θα υπάρξει εξέλι-
ξη στην τεχνολογία των μπατα-
ριών. Αυτή θα μειώσει αισθητά 
το βάρος και την τιμή τους, ενώ 
παράλληλα θα αυξηθεί η αυτο-
νομία.
Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, 
αναμένεται αρκετές κυβερνήσεις 
να δώσουν επιπλέον κίνητρα 
προώθησης μέσων και βαρέων 
επαγγελματικών οχημάτων χα-
μηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Για να γίνει αυτό θα 
πρέπει να υπάρξει ένα αρτιότε-
ρο δίκτυο φόρτισης, σωστότερος 
προγραμματισμός και ισχυροί 
ταχυφορτιστές με χαμηλές τιμές 
χρέωσης, ώστε να δοθούν όλες 
εκείνες οι απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για να πειστούν οι επαγ-
γελματίες οδηγοί να περάσουν 
και αυτοί στην ηλεκτροκίνηση.

Τα ηλεκτρι-
κά οχήματα 
θα μειώ-
σουν την 
πώληση πε-
ρισσοτέρων 
από 2 εκατ. 
βαρέλια 
πετρελαίου 
ημερησί-
ως έως το 
2030, σύμ-
φωνα με 
έκθεση του 
Διεθνούς 
Οργανισμού 
Ενέργειας 

Περισσότερη ηλεκτροκίνηση, 
λιγότερα καύσιμα
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