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ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ στην ίδια 
οικογένεια και ένας 
δρόμος στα Ιωάννινα
ΕΝΑΣ ΑΠΟ τους μεγαλύτερους σε μήκος δρόμους 
των Ιωαννίνων, είναι η οδός Πετροπουλάκη. Ξεκι-
νάει από το ύψος του εβραϊκού νεκροταφείου και 
διατρέχει όλο το λόφο, μέχρι την παράκαμψη των 
Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/elas-edes-sthn-idia-
oikogeneia-kai-enas-dromos-sta-iwannina

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Εστίαση: Κίνδυνος 
«λουκέτων» 
και στα Ιωάννινα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με το Σωματείο Καφέ-Μπαρ, Κέντρων 
Διασκέδασης & συναφών επαγγελμάτων Ιωαννίνων 
«Παμβώτις» είχε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ιωαννί-
νων Μερόπη Τζούφη.
https://typos-i.gr/article/estiash-kindynos-
loyketwn-kai-sta-iwannina

Πού γίνονται σήμερα 
rapid tests
ΑΡΤΑ, Κέντρο Υγείας Άρτας (ISO BOX), 09:00-15:00
Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικο Κέντρο Πάνθεον, 
09:00-17:00
Ιωάννινα, κεντρική πλατεία 1, 09:00-17:00
https://typos-i.gr/article/poy-ginontai-shmera-rapid-tests

Πανδημία στα Ιωάννινα: 
40 μέρες 
σε μια βδομάδα
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ χρόνο, ο νομός Ιωαννίνων περνούσε 
την πρώτη του ουσιαστική «πανδημική κρίση», λόγω 
αύξησης των κρουσμάτων. Σε ένα πεδίο όπου το εμβόλιο 
δεν υπήρχε ακόμα, η άνοδος των πανδημικών δεδομέ-
νων στο νομό δημιουργούσε ανησυχία, ακόμα και την 
εσπευσμένη επίσκεψη του τότε υφυπουργού Νίκου 
Χαρδαλιά, και τελικά, την είσοδο του νομού σε «ζώνη 
περιοριστικών μέτρων» στις 29 Οκτωβρίου.
https://typos-i.gr/article/pandhmia-sta-iwannina-
40-meres-se-mia-bdomada
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■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, 
παίρνετε:

■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλί-
ου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-
2014» σε φυσική μορφή 

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέα-
τρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιω-
αννίνων

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

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19

Tα νέα δεδομένα για μονοκλωνικά 
και αντι-ιικές θεραπείες 
Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη η 

διεθνής ερευνητική προσπάθεια 
για την ανεύρεση νέων θερα-
πειών για την αντιμετώπιση της 

COVID-19.
Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα συνοψίζουν 
οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεο-
δώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, 
Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημό-
πουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).
Μια μετα-ανάλυση στο περιοδικό 
Frontiers Public Health σχετικά με τις θε-
ραπευτικές επιλογές έναντι της COVID-19 
που βρίσκονται υπό αξιολόγηση σε κλινι-
κές μελέτες, δημοσίευσαν ερευνητές στο 
στο περιοδικό Frontiers Public Health. 
Συνέλεξαν τα στοιχεία από 222 μελέτες 
που αφορούσαν συνολικά 102.950 ασθε-
νείς με COVID-19. Όλες οι πιθανές θερα-
πευτικές προσεγγίσεις συγκρίθηκαν με τη 
βέλτιστη υποστηρικτική αντιμετώπιση. Η 
χορήγηση ιματινίμπης, ενδοφλέβιας ανο-
σοσφαιρίνης και τοσιλιζουμάμπης είχε 
ως αποτέλεσμα μειωμένο κίνδυνο θανά-
του. Ο συνδυασμός της μπαρισιτινίμπης 
με τη ρεμδεσιβίρη, καθώς και η κολχικί-
νη, η δεξαμεθαζόνη, ο ανασυνδυασμένος 
παράγοντας αύξησης των κοκκιοκυττά-
ρων και η τοσιλιζουμάμπη συσχετίστη-
καν με μικρότερη πιθανότητα μηχανικού 
αερισμού. Επιπλέον, η τοφασιτινίμπη, η 
σαριλουμάμπη, η ρεμδεσιβίρη και ο συν-
δυασμός μπαριστινιμίμπης με ρεμδεσι-
βίρη αύξησαν το ποσοστό των ασθενών 
που λάμβαναν εξιτήριο από το νοσοκο-
μείο. Ακόμη, το πλάσμα αναρρωσάντων, 
η ιβερμεκτίνη με ή χωρίς δοξυκυκλίνη, η 
υδροξυχλωροκίνη, η νιταζοξανίδη και η 
προξαλουταμίδη αύξησαν την κάθαρση 
του ιού SARS-CoV-2 από τον οργανισμό.
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι για τις 
περισσότερες από τις φαρμακευτικές 
αγωγές που αναφέρθηκαν προηγουμένως 
τα αποτελέσματα δεν αφορούν μεγάλες 
κλινικές μελέτες φάσης 3 που δυνητικά 
θα οδηγούσαν σε έγκριση νέων φαρμά-
κων. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν ει-
δικές ομάδες ασθενών που να έχουν το 
μέγιστο όφελος από τη χορήγηση συγκε-
κριμένων θεραπειών. Για παράδειγμα, η 
χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες 

είναι πιο αποτελεσματική όταν χορηγεί-
ται τις πρώτες 3 ημέρες από την έναρξη 
των συμπτωμάτων και όταν έχει υψηλούς 
τίτλους αντισωμάτων έναντι του SARS-
CoV-2.
 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΆ ΆΝΤΙΣΩΜΆΤΆ
 
Τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της 
COVID-19 ενδείκνυνται για μη νοσηλευό-
μενους ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω 
με διάγνωση COVID-19 ήπιας προς μέτρι-

ας βαρύτητας και αυξημένο κίνδυνο για 
σοβαρή COVID-19 και επιπλοκές, αναφέ-
ρουν οι Καθηγητές του ΕΚΠΑ. Πρόκειται 
δηλαδή για ασθενείς που δεν χρειάζονται 
υποστήριξη με οξυγόνο αλλά έχουν παρά-
γοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο όπως: 
ηλικία 65 ετών και άνω, δείκτη μάζας σώ-
ματος (BMI) 35 και άνω, υποκείμενα νο-
σήματα όπως χρόνια νεφρική νόσος, σακ-
χαρώδης διαβήτης, ανοσοκαταστολή και 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, καρδιαγγει-
ακή νόσος, υπέρταση, χρόνια αναπνευστι-

κά προβλήματα. Η χορήγηση θα πρέπει να 
γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα μετά την 
εργαστηριακή επιβεβαίωση της COVID-19 
και σίγουρα σε λιγότερο από 10 ημέρες από 
την έναρξη των συμπτωμάτων. Έως σήμε-
ρα, τέσσερα μονοκλωνικά αντισώματα για 
τη COVID-19 έχουν λάβει θετική γνωμοδό-
τηση για χρήση σε επείγουσα βάση, καθότι 
βρίσκονται ακόμα υπό αξιολόγηση για να 
λάβουν πλήρη αδειοδότηση κυκλοφορίας. 
Σε αυτά περιλαμβάνεται ο συνδυασμός των 
Βamlanivimab και Εtesevimab (EliLilly), 
ο συνδυασμός των Casirivimab και 
Imdevimab (Regeneron), το Regdanvimab 
(Celltrion) και το Sotrovimab (GSK). Η 
χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων 
στο πλαίσιο κλινικών πρωτοκόλλων οδή-
γησε σε μείωση των νοσηλειών και των 
θανάτων σε ασθενείς με COVID-19, καθώς 
και γρηγορότερη μείωση του ιικού φορτίου 
του SARS-CoV-2, συγκριτικά με το εικονι-
κό φάρμακο.
 
ΆΝΤΙ-ΙΙΚΆ ΦΆΡΜΆΚΆ
 
Σημαντικά είναι επίσης και τα αντι-ιικά 
φάρμακα που χορηγούνται από το στό-
μα. Σε μια σχετική κλινική μελέτη, μη 
νοσηλευόμενοι ασθενείς με διάγνωση 
COVID-19 ήπιας προς μέτριας σοβαρό-
τητας που έλαβαν μολνουπιραβίρη είχαν 
σχεδόν 50% μειωμένη πιθανότητα να νο-
σηλευτούν ή να καταλήξουν. Οι ασθενείς 
είχαν συμπαραμαρτούντα νοσήματα και 
επομένως είχαν υψηλό κίνδυνο να εμφα-
νίσουν βαριά νόσο COVID-19. Η μολνου-
πιραβίρη έχει λάβει έγκριση για χορήγηση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκκρεμεί η 
σχετική απόφαση των ρυθμιστικών αρ-
χών σε Ευρώπη και Αμερική. Επιπλέον, 
το αντι-ιικό ρινοναβίρη χορηγείται από το 
στόμα σε μορφή χαπιού έχει συσχετιστεί 
με μειωμένο κίνδυνο θανάτου ή νοσηλεί-
ας λόγω COVID-19 κατά 89% συγκριτικά 
με το εικονικό φάρμακο σε μη νοσηλευ-
όμενους ασθενείς υψηλού κινδύνου με 
COVID-19.
Οι Καθηγητές του ΕΚΠΑ καταλήγουν ότι 
παρά τις θεραπευτικές εξελίξεις έναντι 
της COVID-19, ο εμβολιασμός έναντι του 
SARS-CoV-2 αποτελεί το σημαντικότερο 
όπλο για την ανάσχεση της πανδημίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μια πόλη όπου μπορείς να μιλάς 
για «ψηφιακή καινοτομία», «σύγ-
χρονες υπηρεσίες», «ευρυζωνικά 
δίκτυα» και να κινδυνεύεις να 

παρεξηγηθείς, είναι τα Ιωάννινα.
Βασικός λόγος είναι ότι μπορεί να μη σε πά-
ρουν στα σοβαρά, από άνθρωποι που απλά 
προσπαθούν να «μπούνε στο ίντερνετ» με 
αξιόπιστη και γρήγορη σύνδεση, μέχρι εκεί-
νοι-ες που παροικούν την κοινότητα της επό-
μενης τεχνολογικής εποχής.
Στα Ιωάννινα κάποτε διαφημιζόταν ως «ναυ-
αρχίδα» δημοτικών αρχών το ευρυζωνικό δί-
κτυο της πόλης, όταν ακόμα το 1mbps ήταν 
πανάκριβο και άπιαστο για τους πέρα από το 
κέντρο. Την ίδια περίοδο, προβαλλόταν ως 
«καινοτομία» μια εφαρμογή που, σε όποιο 
σημείο της πόλης και να ήσουν, σου έλεγε 
«δεξιά σας βλέπετε το πρώην Ξενία».
Από τότε πέρασε καιρός. Μέσα σε αυτό το δι-
άστημα, υπήρξαν «ενημερωτικά κουβούκλια 
για επισκέπτες» που πετάχτηκαν όταν στα-
μάτησαν να αντέχουν τις καιρικές συνθήκες 
και επίσης, επειδή δεν τα χρησιμοποιούσε 
κανείς, ένα ολόκληρο Τεχνολογικό Πάρκο 
που πέρασε και δεν άγγιξε τις ιδρυτικές του 
διακηρύξεις και αποστολές, κάμποσα ακόμα 
αυλάκια στους δρόμους της πόλης, τα οποία 
άνοιγαν μόλις είχαν κλείσει τα προηγούμενα 
κ.ο.κ.
Ελάχιστες φορές όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε 
ένα σοβαρό και συγκροτημένο σχέδιο για το 
τι καινοτομία θέλουμε, ποια ψηφιακή εποχή 
προσδοκούμε και αν τελικά όλα συντείνουν 
στο επαρκώς ανεκτό, να μπορούμε δηλαδή 
να κάνουμε μια αίτηση μέσω ίντερνετ ή να 
μιλήσουμε άνετα με τον ξάδερφο στην Αυ-
στραλία.
Τα Ιωάννινα είναι μακριά από την ουσία της 
«ψηφιακής εξυπνάδας» και όχι γιατί δεν δια-
θέτουν πχ το ανθρώπινο δυναμικό. Το αντί-
θετο μάλιστα. 
Η «ψηφιακή ανάταση» δεν είναι μια απλά πο-
σοτική υπόθεση. Όσο και να μην το πιστεύε-
τε, ο «ψηφιακός Δήμος» των Τρικάλων ήταν 
για πολλά χρόνια μια κυρίως επικοινωνιακή 
εικόνα που απείχε σημαντικά από την καθη-
μερινή χρηστικότητα. Ωστόσο, οι διαδοχικές 
δημοτικές αρχές δοκίμασαν, απέτυχαν, βελτί-
ωσαν, συζήτησαν και σε κάποια φάση, μπό-
ρεσαν να φτιάξουν μια ικανή βάση πάνω στην 
οποία ο Δήμος, ως υπηρεσία, να λειτουργεί 
πολύ καλύτερα.

Εδώ είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Καταρχάς, 
σπάνια αξιοποιούνται δημιουργικά οι καλές 
υποδομές (πχ η υποδομή στη Λιμνοπούλα, 
με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο). Η 
βάση για τη μαζική χρήση, προσωπική αλλά 
και επαγγελματική, είναι το άνισο αγοραίο 
δίκτυο. Ξέρετε πόσες διακοπές μπορεί να 
«χτυπήσει», μια σύνδεση VDSL στην περιοχή 
των  Ζευγαριών; Πάνω από 150, σε έναν κακό 
μήνα. Και δεν φταίνε μόνο οι παλιές υποδο-
μές ή το αποκλειστικά αγοραίο αίσθημα των 
εταιριών. Φταίνε και τα δύο μαζί, συν ότι πριν 
από 15 χρόνια πιστεύαμε ότι «ναυαρχίδα» εί-
ναι ένα ευρυζωνικό δίκτυο που δεν θα χρη-
σιμοποιούνταν ποτέ τελικά για την «κοινή 
ωφέλεια», σε όλη του τη δυνατότητα. 
Η τεχνολογία απαιτεί πλέον από τις κοινω-
νίες να μην την κοιτάνε με δέος, όπως κοι-
τούσαν οι θαμώνες του καφενείου στο «Αλα-
λούμ» του Χάρρυ Κλυνν, την τηλεόραση που 
ελεγχόταν από τηλεκοντρόλ. 
Δεν είναι μόνο ποσοτική πλέον και δεν με-
τριέται με εφαρμογές που σήμερα μπορεί να 
φαντάζουν ωραίες, αύριο (κυριολεκτικά όμως 
αύριο) να είναι παρωχημένες και άχρηστες, 
αν δεν τις χρησιμοποιεί αρκετός κόσμος.
Ούτε μετριέται αποκλειστικά με επενδύσεις 
σε data centers, όπου θα κρατηθούν δεδο-
μένα στα οποία δεν θα υπάρχει δεδομένη δη-
μόσια πρόσβαση. Ας μην συμπεριφερόμαστε 
με τον ίδιο προ δεκαπενταετίας τρόπο, στις 
επικείμενες υποδομές.
Αν ο Δήμος Ιωαννιτών θέλει όντως μια «έξυ-
πνη πόλη» πρέπει να συζητήσει  με τους 
πολίτες του, υποβάλλοντας μια συνολική 
στρατηγική πρόταση, που θα περιλαμβάνει 
τα τωρινά δεδομένα, τις δυνατότητες, τους 
σκοπούς και θα ακούσει σοβαρά και καλο-
προαίρετα άλλες θέσεις, αντίθετες ή και συν-
θετικές.
Αν η Περιφέρεια Ηπείρου θέλει όντως να δη-
μιουργήσει μια silicon valley στα Ιωάννινα, 
θα πρέπει να κάνει ακριβώς το ίδιο, συνειδη-
τοποιώντας ότι η έκταση των τετραγωνικών 
δεν σημαίνει αυτόματη ανάπτυξη, ειδικά σε 
θέματα νέα και δυσπρόσιτα ακόμα για τον αυ-
τοδιοικητικό μηχανισμό.
Αν όχι, τότε σε άλλα 15 χρόνια η ψηφιακή 
καινοτομία θα είναι πάλι «ψιλά γράμματα» 
για «όσους ξέρουν από κομπιούτερς». Το 
θέμα είναι αν μπορεί να γίνει κομμάτι της κα-
θημερινότητας, με τρόπο ελεύθερο, συμμε-
τοχικό και δημιουργικό για όλους-ες και όχι 
απλά μια «διευκόλυνση λειτουργιών». 
Μπορεί;

Από το «κομπιούτερ» 
στην καινοτομία

Αν ο Δήμος Ιωαννιτών θέλει όντως μια «έξυπνη 
πόλη» πρέπει να συζητήσει  με τους πολίτες 
του, υποβάλλοντας μια συνολική στρατηγική 
πρόταση
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ΣΙΝΈΜΆ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο φεστιβαλικός «Λάκμος» στα Γιάννενα

Το ντοκιμαντέρ «Λάκμος» σε σκηνοθεσία 
Παναγιώτη Παπουτσή (2020, 45’), το οποίο 
έχει κάνει ήδη τη διαδρομή του σε ελληνι-
κά και ξένα φεστιβάλ, προβάλλει το Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών την Κυριακή 
14 Νοεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυ-
χώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Σκηνοθεσία-Κάμερα-Μοντάζ: Παναγιώτης Παπου-
τσής, Σενάριο: Κατερίνα Κακλαμάνη, Μουσική: 
Παναγιώτης Παπουτσής, Νατάσα Γιανναράκη, 
Ήχος: Νατάσα Γιανναράκη, Υποτιτλισμός: Νατάσα 
Γιανναράκη, Έρευνα: Θοδωρής Σιόντης.
Συμμετέχουν: Δημήτρης Γείτονας, Νικόλαος Γκί-
ζας, Ηλίας Μπαλάφας, Γκιουλέκ, Σταύρος Παπου-
τσής, Βασίλης Ντόντορος, Γιώργος Βαΐτσης, Κων-
σταντίνος Γεροδήμος, Κωνσταντίνος Αντώνης, 
Αποστόλης Σόφης.
Θα προηγηθεί παρουσίαση του ντοκιμαντέρ από το 
σκηνοθέτη και, μετά το πέρας της προβολής, συ-
ζήτηση με το κοινό.
Ο Παναγιώτης Παπουτσής γεννήθηκε στα Γιάννε-
να, σπούδασε Φωτογραφία, Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων, έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Πολιτι-
σμικών Μονάδων και είναι ο «ένας από τους δύο» 
που ξεκίνησαν το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας 

Photometria.
O «Λάκμος» έχει παρουσιαστεί ήδη στο 23ο φε-
στιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο κινη-
ματογραφικό εργαστήρι Zagoriwood, στο 8ο διε-
θνές φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας και στο 
International Documentary Film Awards στη 
Σλοβακία ενώ κέρδισε και το βραβείο καλύτερου 
ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Tangore της Ινδίας.
Η ιστορία: Κάθε χρόνο, την ίδια εποχή, ο Νίκος Γκί-
ζας, ο Δημήτρης Γείτονας και ο Ηλίας Μπαλάφας 
δίνουν ραντεβού στους πρόποδες του Λάκμου, στο 
χωριό Συρράκο Ιωαννίνων, για να τραβήξουν με 
τα ζώα τους τη γνώριμη ανοδική πορεία προς τα 
βοσκοτόπια του βουνού, σε υψόμετρα που ξεπερ-
νούν τα 1700 μέτρα. Επέλεξαν συνειδητά τη ζωή 
του κτηνοτρόφου γιατί πιστεύουν ότι ανήκουν στο 
βουνό. Η ιστορία καταπιάνεται, επιπλέον, και με τη 
ζωή των ανθρώπων   του Λάκμου (Γιώργος Βαΐ-
τσης, Κωσταντίνος Αντώνης, Κώστας Γεροδήμος, 
Βασίλης Ντόντορος), τις δυσκολίες αλλά και τις 
μαγικές στιγμές του βουνού.
Η είσοδος σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται μόνο 
σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες κατά το τελευ-
ταίο εξάμηνο με επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού.

16 NΟΕΜΒΡΙΟΥ

Beginners
Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Ομάδα του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων παρουσιάζει στο πλαίσιο του αφιερώμα-
τός της «Πίσω στο αύριο», την ταινία του Mike Mills 
«Beginners» την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, στις 20:30, 
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», στα παλιά 
σφαγεία.
Η υπόθεση: Ένας νεαρός άνδρας, ο Όλιβερ, γνωρίζει 
την απρόβλεπτη Άννα, λίγους μήνες μετά το θάνατο 
του πατέρα του. Ο έρωτας που θα αναπτυχθεί μεταξύ 
τους θα γεμίσει τον Όλιβερ με αναμνήσεις του πατέρα 
του, ο οποίος - μετά το θάνατο της συζύγου του και σε 
ηλικία 75 ετών - αποκάλυψε στον γιο του τις ομοφυ-
λοφιλικές του τάσεις, συνάπτοντας μάλιστα σχέση με 
έναν νεότερό του άνδρα.
Παίζουν: Κρίστοφερ Πλάμερ, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, 
Μέλανι Λοράν
Απαραίτητη για την είσοδο η επίδειξη πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς και η χρήση μάσκας.
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ΘΈΆΤΡΟ

14/15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Ο Συνταγματάρχης 
Πουλί» από τους 
«Αθεράπευτους»
ΤΟ ΕΡΓΟ του Χρίστο Μπόιτσεφ 
«Ο Συνταγματάρχης Πουλί» 
ανεβάζει εκ νέου μετά από δέκα 
χρόνια το καλλιτεχνικό σωματείο 
«οι Αθεράπευτοι» στις 14 και 15 
Νοεμβρίου, στις 20:00 και στις 
21:00 αντίστοιχα, στην αίθουσα 
«Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματι-
κού Κέντρου του Δήμου Ιωαν-
νιτών.
Το έργο ανεβαίνει σε μετά-
φραση Γιάννη Βαρβέρη και σε 
σκηνοθεσία και μουσική του 
Δημήτρη Παππά. Ερμηνεύουν: 
Δημήτρης Παππάς (Συνταγμα-
τάρχης Φετίσοφ), Έφη Μήτου 
(Πέπα), Λευτέρης Βανούσης 
(Ηθοποιός), Παναγιώτης Κόλ-
λιας (Τιτς), Άγγελος Πεζοδρό-
μος (Δεκανέας), Παναγιώτης 
Μακρής (Κίρο Πένεφ), Νίκος 
Αγγέλου-Κώνστας (Ψυχίατρος), 
Γιώργος Μπολονέζος (Ίλια), Κων-
σταντίνος Ρώσσης (Πέτκο) και 
Χρήστος Τσολίγκας (Οδηγός). 
Στο βιολί ο Gjergji Spiri. 
Εισιτήριο 10 ευρώ (8 ευρώ στην 
προπώληση: Πολυχώρος Αγορά, 
βιβλιοπωλεία Αναγνώστης και 
Χαρτέξ, viva.gr».

14-21 NΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έκθεση φωτογραφίας του Ιωάννη Μπενέκου

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ένα αφιέρωμα 
στον αζέρο ποιητή 
Ν. Γκιαντζαβί
ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον αζέρο 
ποιητή και φιλόσοφο Νιζαμί 
Γκιαντζαβί (Γκαντζά 1141-
1209) διοργανώνουν η Πρε-
σβεία του Αζερμπαϊτζάν στην 
Ελλάδα, ο Δήμος Ιωαννιτών 
και το Πνευματικό Κέντρο τη 
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, στις 
19:30, στον πολιτιστικό πολυ-
χώρο «Δημήτρης Χατζής», στα 
παλιά σφαγεία.
Σύμφωνα με σχετικό σημεί-
ωμα:
Ο Νιζαμί Γκιαντζαβί είναι 
από τις εξέχουσες προσω-
πικότητες των γραμμάτων 
στο Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος 
άσκησε μέγιστη επιρροή στη 
λογοτεχνία των κρατών της 
Μέσης Ανατολής. Γεννήθηκε 
και σπούδασε στην πόλη Γκα-
ντζά, όπου μελέτησε μεσαιω-
νικές επιστήμες, λαογραφία 
και λογοτεχνία των χωρών της 
Μέσης Ανατολής. Μιλούσε 
άψογα τουρκικά, αραβικά, 
περσικές γλώσσες, γνώριζε 
τα ελληνικά και ήταν γνώστης 
της ελληνικής ιστορίας, φιλο-
σοφίας, αστρονομίας, ιατρικής 
και γεωγραφίας.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει 
ομιλίες του Πρέσβη του Αζερ-
μπαϊτζάν στην Ελλάδα, Ανάρ 
Χουσεΐνοφ, με τίτλο «Νιζαμί 
Γκιαντζαβί, μια λογοτεχνική 
κληρονομιά που αντηχεί στο 
σήμερα» και του δρ Ευάγγελου 
Βενέτη, ειδικού στη λογοτε-
χνική παράδοση για τον Μέγα 
Αλέξανδρο στο Ισλάμ, τη Μέση 
Ανατολή και τον Καύκασο με 
τίτλο «Ο Διάλογος των Πολι-
τισμών - Μέγας Αλέξανδρος 
και Νεζαμί Γκαντζαβί», όπως 
και έκθεση ψηφιακών έργων/
εκτυπώσεων με θέμα την ποί-
ηση του Νιζαμί Γκιαντζαβί.
Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν 
ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν 
στην Ελλάδα, Ανάρ Χουσείνοφ, 
και ο δήμαρχος Ιωαννίνων, 
Μωυσής Ελισάφ.

ΈΚΔΗΛΩΣΈΙΣ

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Κατάσταση πολιορκίας» 
για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτε-
χνείου διοργανώνει το Πνευματικό Κέ-
ντρο του Δήμου Ιωαννιτών την Τετάρτη 
17 Νοεμβρίου, στις 20:00, στην αίθουσα 

«Β. Πυρσινέλλας». Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με 
ομιλία του δημάρχου Ιωαννίνων, Μωυσή Ελι-
σάφ. 
Μετά τον δήμαρχο, μουσικό Σύνολο του Δημο-
τικού Ωδείου Ιωαννίνων υπό τη διεύθυνση του 
Γιώργου Χλίτσιου θα ερμηνεύσει την «Κατάστα-

ση Πολιορκίας» σε ποίηση Ρένας Χατζηδάκη και 
μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Σολίστ στο τραγούδι 
η Μπέττυ Χαρλαύτη και ο Κώστας Θωμαΐδης.
Στο Μουσικό Σύνολο του Δημοτικού Ωδείου Ιω-
αννίνων συμμετέχουν οι: Ελευθέριος Καραγιάν-
νης, κλαρινέτο, Μαρία Μεσσάρη, φλάουτο, Γε-
ωργία Αναστάση, πιάνο, Αναστάσιος Ντάφλος, 
κρουστά, Διονύσιος Ζώης, κρουστά.
Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους 
ή νοσήσαντες (εντός 6μηνου).

Έκθεση φωτογραφίας του αρχιτέκτο-
να-φωτογράφου Ιωάννη Μπενέκου 
με τίτλο «Ίχνη παρελθόντος-Θραύ-
σματα μνήμης» θα φιλοξενείται στον 

εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Ιωαννιτών από 14 έως 21 Νοεμβρίου.
Ο φωτογράφος σε σημείωμά του αναφέρει: «Όλα 
έχουν να κάνουν με κάτι εσωτερικό. Είναι η ανάγκη 
σε έντονο βαθμό, η εμμονή θα έλεγα για αναζήτηση 
για εξερεύνηση. Είναι η περιέργεια τι θα ‘συναντή-
σω’, το στοιχείο του τυχαίου και της έκπληξης.
Είναι χώροι που έζησαν άνθρωποι που έχουν 
αποχωρήσει ή τους έχουν εγκαταλείψει . Όμως 
ο χρόνος δουλεύει αφήνοντας τα ίχνη του - τους.
Είναι η αναζήτηση της ‘ομορφιάς’ μέσα από την 

φθορά του χρόνου και των κρυμμένων ‘μυστι-
κών’. Βρίσκω την ομορφιά στο φθαρτό, στο ατε-
λές, στο εύθραυστο, στο απρόσμενο. Ανακαλύ-
πτω της αισθητικές αξίες που έχουν να κάνουν 
με την φθορά αλλά και τον χρόνου.
Είναι το πάθος μου, η συγκίνηση και η χαρά που 
αισθάνομαι μέσα σ’ αυτούς τους χώρους και με 
τις εικόνες μου θέλω να μιλήσω για όλα αυτά».
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
festival «Tale of X Cities» με την υποστήριξη του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: καθημερινά 
12.00-14.00 και 18.00-21.00.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 
15 Νοεμβρίου στις 18:00.
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Όταν ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ γύρισε
το «Κουρδιστό Πορτοκάλι»

Λίγα χρόνια μετά την ταραγμένη δεκαετία του '60 κι ενώ ακόμη βράζει το αίμα των νέων και οι κυβερνήσεις έχουν ρίξει στο γήπεδο της 
αναμέτρησης όλα τα όπλα καταστολής, σε συνδυασμό με την προβολή της επερχόμενης ευμάρειας, τη δοξασία του καταναλωτισμού, ο 
Στάνλεϊ Κιούμπρικ καταθέτει τη δική του οπτική και προβλέπει απαισιόδοξα το μέλλον για την αντιπαράθεση «καλού-κακού», της αδυσώ-
πητης βίας και την άτεγκτη αρχή του «νόμος και τάξη», με το περίφημο «Κουρδιστό Πορτοκάλι» του.
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Ακριβώς πριν 50 χρόνια, το 1971, 
η Warner Bros ανακοινώνει σε 
μια πληρωμένη καταχώρηση 
σε κινηματογραφικά περιοδικά 

«την ολοκλήρωση της πρώτης ταινίας 
του Στάνλεϊ Κιούμπρικ μετά το "2001: Η 
Οδύσσεια του Διαστήματος". Το "Κουρ-
διστό Πορτοκάλι’’ θα είναι, όπως όλα τα 
φιλμ του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μοναδικό. 
Πιστεύουμε ότι θα είναι μια από τις πιο 
σημαντικές ταινίες του 1971». 
Και είχε δίκιο, ίσως μην πιστεύοντας αυτό 
που θα αποδεικνυόταν με το πέρασμα του 
χρόνου ότι δεν θα ήταν μόνο μία από τις 
σημαντικότερες ταινίες εκείνης της χρο-
νιάς, αλλά από τις σημαντικότερες όλων 
των εποχών. Και ειδικά αν αναλογιστεί 
κανείς ότι το 1971 υπήρχαν και άλλα αξι-
οθαύμαστα φιλμ, ορισμένα απ' τα οποία 
ήταν: «Θάνατος στη Βενετία», «Η Εργα-
τική Τάξη Πάει στον Παράδεισο», «Η Τε-
λετή», «Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία», «Ο 
Μεσάζων», «Οι Δαιμονισμένες», «Ο Τζόνι 
Πήρε το Όπλο του», «Σάκο και Βαντσέτι», 
«Η Εξαφάνιση». Μια υπενθύμιση που μας 
γεμίζει θλίψη κοιτώντας την παραγωγή 
ταινιών του 2021...
Αλλά ας γυρίσουμε στον δαιμόνιο Κιού-
μπρικ, που για τα δικά του δεδομένα 
γύρισε σε χρόνο ρεκόρ «Το Κουρδιστό 
Πορτοκάλι», ένα συνταρακτικό, βαθύτα-
τα πολιτικό, φιλμ, για την εξουσία, με τη 
μορφή ενός δυστοπικού φουτουριστικού 
θρίλερ, βασισμένος στο βιβλίο τού φίλου 
του συγγραφέα Άντονι Μπάρτζες. Το σε-
νάριο, που έγραψε ο ίδιος, θέλει μια πα-
ρέα νεαρών να διασκεδάζει με βιαιότητες 
και βανδαλισμούς, κλοπές, βιασμούς και 
φόνους και τον αρχηγό της, τον Άλεξ, να 
συλλαμβάνεται, να βρίσκεται στη φυλα-
κή, να ακολουθεί ένα νέο σωφρονιστικό 
πρόγραμμα που επινόησε η κυβέρνηση 
και να επιστρέφει ευνουχισμένος σε μια 
πραγματικότητα χειρότερη απ' αυτή που 
είχε δημιουργήσει η δική του βίαιη συ-
μπεριφορά.
   
ΤΕΛΕΙΟΜΆΝΉΣ

Ο τελειομανής Κιούμπρικ εμβαθύνει 
πάνω στον άνθρωπο, παρατηρεί σαν βι-
ολόγος τούς χαρακτήρες του, διεισδύει 
στα συστήματα εξουσίας και πώς αυτά 
ανακυκλώνουν τη βιαιότητα και ταυτό-
χρονα θερίζουν ότι δεν είναι αρεστό στην 
καθεστηκυία τάξη. Ειρωνικός, δεν χαρί-
ζεται σε κανέναν και κυρίως στα "θύματα" 
όταν δείχνουν το αληθινό πρόσωπό τους, 
έχουν παραδοθεί στην ιδιοτέλεια.
   
ΆΠΆΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ

Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ θα αναγκάσει ακόμη 
και τους πιο δύσπιστους να τον αποθεώ-
σουν και ειδικά τους νεότερους, παρότι 
η ταινία του μπήκε στο στόχαστρο της 

λογοκρισίας και σε πολλές χώρες απα-
γορεύτηκε η προβολή της. Ειδικά για τη 
Βρετανία, ο Κιούμπρικ ήταν τόσο ενο-
χλημένος που ζήτησε να προβληθεί μετά 
τον θάνατό του. Αυτά όμως ήταν λεπτο-
μέρειες, καθώς η βαθύτατη φιλοσοφική 
του ματιά, αλλά και η σκηνοθετική του 
αντίληψη επηρέασε τον κινηματογράφο 
και πολλούς σκηνοθέτες που ήθελαν να 
ξεφύγουν από τα στερεότυπα της κινημα-
τογραφικής βιομηχανίας.
   
ΧΟΡΟΓΡΆΦΟΣ

Η ταινία βρίθει συμβολισμών, από τη νο-
σηρότητα της βίαιης συμμορίας και την 
ακόμη πιο ζοφερή αντιμετώπιση του 
Άλεξ από το επιστημονικό πείραμα σω-
φρονισμού του και την αντιμετώπισή του, 
ενώ, θεραπευμένος πια, θέλει να εντα-
χθεί ξανά στην κοινωνία. Από το πρώτο 
πλάνο στη «γαλατερία», που προσφέρει 
γάλα «εμπλουτισμένο με ναρκωτικές ου-
σίες», τις σκηνές εγκλήματος και βίας 

με τις έντονες αναφορές στη μετατροπή 
της σεξουαλικής απελευθέρωσης σε σε-
ξουαλικό απωθημένο, τα βασανιστήρια 
των επιστημόνων με τα βίαια φιλμ και τη 
σαφή υπενθύμιση ότι ο ναζισμός δεν έχει 
τελειώσει με την ήττα των Γερμανών στο 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μέχρι την 
τελική σκηνή, μια βικτοριανή σουρεαλι-
στική φαντασίωση, ο Κιούμπρικ κινημα-
τογραφεί χορογραφώντας τους ηθοποι-
ούς του, κάτω από τους ήχους κλασικής 
μουσικής, του αγαπημένου συνθέτη του 
Άλεξ, τον Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και 
την Ενάτη Συμφωνία, σε παραλλαγές. 
Χρησιμοποιεί ευρυγώνιο φακό, έχει πρω-
τόγνωρες ιδέες αφάνταστης ομορφιάς και 
αγριότητας, λεπτολογεί κάθε χαρακτήρα, 
εστιάζει στον ψυχισμό ακόμη κι ενός πε-
ραστικού, μιας σκιάς, ενώ δίνει έμφαση 
στα γκροτέσκο σκηνικά εν αντιθέσει με 
το ομιχλώδες βαρύ τοπίο. Είναι τόση η 
δύναμη της σκηνοθεσίας του, που εύκολα 
χωρίζεις την ταινία σε μικρά κεφάλαια, σε 
ξεχωριστά φιλμ μικρού μήκους, που θα 

μπορούσαν να σταθούν αυτόνομα και να 
γράψουν τη δική τους ιστορία το καθένα.
Η ταινία, φυσικά, δεν κέρδισε ούτε ένα 
Όσκαρ, αν και παραδόξως προτάθηκε για 
τέσσερα (ανάμεσά τους και αυτό της κα-
λύτερης ταινίας), αλλά ο Κιούμπρικ ήταν 
συνηθισμένος σε αυτά, καθώς μπαίνει 
στη λίστα των λιγοστών μεγάλων σκη-
νοθετών που δεν τιμήθηκαν ποτέ με το 
χρυσό αγαλματίδιο. 
Άλλωστε ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ δεν ήταν 
και ο πιο κοινωνικός άνθρωπος, προφα-
νώς και δεν θα πήγαινε ποτέ στη λαμπε-
ρή εκδήλωση, δεδομένου ότι για πολλά 
χρόνια κι ενώ βρισκόταν στην ακμή του, 
πολύ λίγοι μπορούσαν να τον αναγνωρί-
σουν, αφού είχε επιλέξει την απομόνωση, 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο 
Κιούμπρικ είχε προτιμήσει να μας δείξει 
αποκλειστικά το καλλιτεχνικό του πρό-
σωπο, αυτό που θα μας συντροφεύει για 
πάντα και για πάντα θα προσπαθούμε να 
διερευνήσουμε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Άλεξ... 
ΜακΝτάουελ
Όλοι οι συντελεστές συμβάλλουν στο 
μεγαλείο της ταινίας. Η εντυπωσιακή 
και εύπλαστη φωτογραφία είναι του 
Τζον Άλκοτ, με τον οποίο ο Κιούμπρικ 
είχε συνεργαστεί και στα φιλμ «2001: 
Η Οδύσσεια του Διαστήματος», «Μπά-
ρι Λίντον» και «Λάμψη», το δημιουρ-
γικά κοφτερό μοντάζ είναι του Μπιλ 
Μπάτλερ και το αξιέπαινο ηχητικό 
σκορ του Γουέντι Κάρλος.
Όμως, υπάρχει και ο πρωταγωνιστής, 
ο εκπληκτικός Μάλκομ ΜακΝτάουελ, 
τον οποίο ο Κιούμπρικ «τσίμπησε» 
μετά το ρόλο του στο εξαιρετικό «If» 
(«Επαναστατημένη Γενιά») του Λίντσεϊ 
Άντερσον. Ο Μάλκομ ΜακΝτάουελ, 
στον ρόλο του περίφημου Άλεξ, σε 
ηλικία 27 ετών θα δώσει την καλύ-
τερη και ωριμότερη ερμηνεία του, 
η οποία θα σκεπάσει ότι άλλο έκανε 
στην μακρά διαδρομή του και χωρίς 
να είναι υπερβολή ακόμη και μόνο με 
αυτή την ερμηνεία του θα λάβει ένα 
κεφάλαιο στην ιστορία του κινηματο-
γράφου.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1971 δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς 
ότι ο κόσμος ανήκε στους Led Zeppelin. 
Σύντομα θα αποκτούσαν μέχρι και… τζάκι 
στο λίαρ τζετ τους (λίγο αργότερα). Ήδη, εί-

χαν κατακλέψει, με επαγωγικά δημιουργικό τρόπο 
ωστόσο τα μπλουζ, κυρίως του Γουίλι Ντίξον, αλλά 
στο τρίτο τους άλμπουμ έδειχναν ότι μπορούσαν να 
πάνε και παραπέρα.
Πριν από 50 χρόνια και πέντε μέρες, πήγανε.
Η καλλιτεχνική τους έπαρση ήταν τέτοια, που έβγα-
λαν ένα δίσκο χωρίς καν όνομα ή διακριτικό. Ούτε 
καν αριθμό. Έμεινε όμως στην ιστορία ως το «Led 
Zeppelin IV» ή «αυτό με το Stairway to Heaven».
Για τρεις μήνες περίπου, τέλη του ’70 και αρχές 
του ’71, η μπάντα κλείστηκε στο DAF των Rolling 
Stones, καθώς και στο στούντιο της Island για να 
γράψει ξανά σε… ηχητικό περιβάλλον, μετά την 
αγροικία του Μπρον-Ι-Άουρ όπου είχαν αποσυρθεί 
και συνθέσει μερικά καινούργια κομμάτια. Παρότι 
χρησιμοποίησαν προσωπικό και υλικό των Rolling 
Stones που επίσης τω καιρώ εκείνω σάρωναν με το 
Sticky Fingers, το αποτέλεσμα δεν τους άρεσε. Οπό-
τε, το δούλεψε από την αρχή ο Πέιτζ, ως παραγωγός.

Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν εξωπραγματικό. Τόσο, 
που ακόμα και οι επικριτές τους δεν μπορούσαν να 
πούνε πολλά, έστω και αν ακόμα φαινόταν καθαρά 
ότι στην τέχνη, δεν υπάρχει παρθενογένεση, αλλά 
και ότι οι Zep έπαιρναν ό,τι τους άρεσε.
Στο Black Dog ήθελαν να παίξουν σαν τους Mac στο 
Oh Well, στο Rock and Roll σαν τον Λιτλ Ρίτσαρντ, 
στο Misty Mountain Hop να πάρουν λίγο από τον Τό-
λκιν και το «Χόμπιτ», στο Going to California σαν την 
Τζόνι Μίτσελ.
Οι περαιτέρω συμβολισμοί ήταν επίσης πληθωρικοί: 
Ο Πλαντ ήθελε, εκτός από… μη τίτλο, το άλμπουμ να 
μην έχει και ονόματα. Έτσι προέκυψαν τα τέσσερα 
σύμβολα που αντιστοιχούν στα τέσσερα μέλη, συν 
ένα ακόμα που αντιστοιχούσε στην Ντένι. 
Όσο για το εξώφυλλο, τον πίνακα αγόρασε ο Πλαντ 
από ένα μαγαζί με αντίκες και η φωτογράφηση έγινε 
σε ένα γκρεμισμένο σπίτι. Το… αστικό κομμάτι της 
σύνθεσης, είναι ο πύργος του Σαλίσμπερι στο Μπέρ-
μιγχαμ. 
Τρία κομμάτια όμως ήταν αυτά που κάθε μπάντα και 
άνθρωπος με ακουστική ικανότητα, ζηλεύει: το πρώ-
το, ήταν η εκτέλεση του When the Levee Breaks, 
μια διασκευή στο κομμάτι του Μέμφις Μίνι και του 
«Κάνσας» Τζο μακ Κόι.

Το δεύτερο, ήταν το Battle for Evermore, μια υπεν-
θύμιση ότι η μπάντα γούσταρε πολύ την αγγλική 
φολκ.
Το τρίτο, ήταν το Stairway to Heaven. Όπως και 
το Smoke on the Water ή το Paranoid, το κομμάτι 
τρίφτηκε σαν εφηβικό τζιν στα αυτιά των περισσο-
τέρων. Ο Πέιτζ, στον οποίο ανήκει βασικά η πατρό-
τητα, έπαιξε με την telecaster του Τζεφ Μπεκ πριν 
γνωρίσει στο κοινό τη διπλή Gibson.
Το άλμπουμ ξεκίνησε μια ξέφρενη πορεία προς την 
εμπορική επιτυχία, η οποία σχεδόν επικάλυψε τη μου-
σική του αξία. Σε αυτή συνέβαλαν, εκτός από τις ορα-
τές και αόρατες επιρροές των Zep, ο Ιαν Στιούαρτ που 
παίζει το έξαλλο πιανάκι στο Rock and Roll (ενώ γενι-
κά τα πλήκτρα έπαιζε κυρίως ο Τζον Πολ Τζόουνς) και 
η Σάντι Ντένι, η πρόωρα χαμένη τραγουδίστρια των 
Fairport Convention. 
Τελικά, τι ήταν το IV; Μάλλον, αυτή η ανατριχίλα 
που προκαλούν τα αρπίσματα που συνοδεύουν κάθε 
στροφή του Stairway to Heaven και ένα συνεπαρτι-
κό συναίσθημα που εύκολα θα μπορούσε να δικαιο-
λογήσει τις δοξασίες που έζωσαν το τραγούδι και το 
συγκρότημα.
Ή απλά μια υποσημείωση για το πόσο χτες μπορεί να 
ακούγεται μισός μουσικός αιώνας…

Πενήντα 
χρόνια, 
τέσσερα 
σύμβολα 
και μια σκάλα 
στον ουρανό
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Το άλμπουμ 
ξεκίνησε μια 
ξέφρενη πορεία 
προς την εμπο-
ρική επιτυχία, 
η οποία σχεδόν 
επικάλυψε τη 
μουσική του 
αξία. Σε αυτή 
συνέβαλαν, 
εκτός από τις 
ορατές και αό-
ρατες επιρροές 
των Zep, ο Ιαν 
Στιούαρτ που 
παίζει το έξαλ-
λο πιανάκι στο 
Rock and Roll 
(ενώ γενικά τα 
πλήκτρα έπαιζε 
κυρίως ο Τζον 
Πολ Τζόουνς) 
και η Σάντι 
Ντένι, η πρό-
ωρα χαμένη 
τραγουδίστρια 
των Fairport 
Convention. 
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ΟΛΗ ΝΎΧΤΑ ΕΔΩ
Ι. Χανδρινός (επιμ.)
Καστανιώτης

Όλη 
νύχτα
εδώ

Το βιβλίο που επιμελήθηκε ο Ιάσονας Χανδρινός, ένας 
από τους πιο δραστήριους και ενδελεχείς ερευνητές της 
«νέας ακαδημαϊκής φουρνιάς», είναι μια ιστορική κατά-
θεση με μεγάλο ειδικό βάρος.

Ο Χανδρινός συγκέντρωσε πάνω από 80 μαρτυρίες ανθρώπων 
που βρέθηκαν εκείνες τις εξεγερμένες μέρες του ’73 στο Πολυ-
τεχνείο. Το βιβλίο είναι «μια προφορική ιστορία της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου», όπως υποτιτλοφορείται άλλωστε και αυτό 
το χαρακτηριστικό δίνει διαφορετική διάσταση στο πόνημα. 
Η προφορική μαρτυρία είναι όχι απλή διαδικασία ιστορικής κα-
ταγραφής. Είναι όμως εκείνη που μπορεί να «περικλείσει» κα-
λύτερα το πνεύμα της στιγμής.
Το Πολυτεχνείο, η λαϊκή εξέγερση του ελληνικού λαού με το 
φοιτητικό κίνημα στην πρώτη γραμμή, είναι μια πολύ μεγάλη 
στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Γι αυτό άλλωστε πο-
λεμήθηκε, ως μνήμη και γεγονός, τόσο πολύ, ακόμα και από ση-
μερινούς κυβερνητικούς παράγοντες που ταυτίζονται με τις πιο 
ακροδεξιές θέσεις για τα γεγονότα.
Οι άνθρωποι που μιλάνε στον Χανδρινό κουβαλάνε τη μνήμη 
των γεγονότων, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι χρησιμοποί-
ησαν την παρακαταθήκη τους με τον ίδιο τρόπο. Μιλάνε ακόμα 
και μετέπειτα υπουργοί, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, καλλιτέ-
χνες. 
Κάποιοι από αυτούς-ες δεν ακολούθησαν το «εξεγερτικό μονο-
πάτι» αργότερα και δέχθηκαν κάμποση κριτική για την πολι-
τική τους εξέλιξη. Ωστόσο, η καταγραφή και η παρουσία 
δεν αμφισβητείται και είναι τόσο ζωντανή, που αναπλά-
θει τις μορφές και τις εξελίξεις, αλλά και τη μεγάλη 
διαλεκτική πολιτική διαδικασία στο Πολυτεχνείο, με 
πολύ ζωντανό τρόπο.
Επίσης, μιλάνε μερικές από τις πιο ιστορικές και 
ευγενικές φυσιογνωμίες της ελληνικής Αριστε-
ράς: Άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια ανάμεσά 
μας, όπως ο Τάσος Κατιντσάρος, άλλοι που πα-
ραμένουν μάχιμοι και ενεργοί όπως ο Θανάσης 
Σκαμνάκης και η Νάντια Βαλαβάνη, άνθρωποι 
που τα ονόματά τους δεν είναι το ίδιο γνωστά, 
ωστόσο έπαιξαν καίριο ρόλο. Υπάρχουν ακόμα 
και μαρτυρίες στρατιωτικών που κλήθηκαν να 
καταστείλουν την εξέγερση. 
Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ
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