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ΚΑΙ ΤΏΡΑ, 
TYPOS APP
Ο Τύπος Ιωαννίνων έχει 
(και) εφαρμογή για κινη-
τές συσκευές
H πειραματική, σε πρώ-
τη φάση, λειτουργία της 
εφαρμογής, προσφέρει 
τη δυνατότητα ανάγνω-
σης στη φορητή σας συ-
σκευή (κινητό, τάμπλετ) 
της ροής ειδήσεων, των 
αγγελιών εργασίας, αλλά 
και των λογαριασμών 
του Τύπου σε twitter, 
facebook, Instagram, 
youtube.
Το προγραμματάκι είναι 
δωρεάν και είναι για 
android συσκευές.
Επί του παρόντος, το 
κατεβάζετε από το Play 
Store της Google.

https://typos-i.gr


Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr
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Δύο αδέρφια, ένας δρόμος 
και ένα πάρκο

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένας από τους κεντρι-
κούς δρόμους στο 
ανατολικό τμήμα των 
Ιωαννίνων, η οδός Κα-

τσάρη, έχει πάρει το όνομά του 
Χρήστου, ενός από τα αδέρφια με 
καταγωγή από το Καλέντζι.
Ο Χρήστος γεννήθηκε το 1902. Ο 
μεγαλύτερος αδερφός του, Κώ-
στας, ήταν ήδη 22 χρονών τότε. 
Είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα 
και αργότερα, θα ξεκινούσε επιτυ-
χημένη εμπορική δραστηριότητα 
και θα γίνει μέγας δωρητής της 
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, 
με δωρεά για το πνευματικό της 
κέντρο και την αίθουσα «Κ. Κα-
τσάρη».
Ο δρόμος όμως, έχει το όνομα του 
Χρήστου. Αρχικά, ονομαζόταν 
οδός Παμβώτιδας και αργότερα, 
στη δεκαετία του ’80 πλέον, πήρε 
το όνομα του Κατσάρη, ο οποίος 
μάλιστα ήταν εν ζωή τότε (πέθανε 
το 1982).
Ο Χρήστος Κατσάρης ήταν υπάλ-
ληλος σε αεροπορική εταιρία, απέ-
κτησε όμως σημαντική περιουσία 
με ακίνητα στο Μαρούσι, στο κέ-
ντρο της Αθήνας και στην Πλάκα. 
Ένα οικόπεδο στην πλατεία Κάνιγ-
γος, παραχωρήθηκε για να χρη-
ματοδοτηθούν έργα στα Γιάννενα. 
Συγκεκριμένα, ο διαθέτης όρισε τα 
έσοδα να διατεθούν για την αξιο-
ποίηση της παραλίμνιας περιοχής 
και με αυτά τα χρήματα δημιουρ-
γήθηκε το πάρκο Κατσάρη.
Επίσης, φρόντισε να γίνουν υπο-
δομές και στο χωριό του.
Προτομές και των δύο αδερφών, 
βρίσκονται  στο πάρκο, φιλοτεχνη-
μένες αμφότερες από τον Κώστα 
Καζάκο, με διαφορά επτά ετών.
Ένας μικρότερος δρόμος, στην 
πρώην πλατεία Χατζηκώστα, νυν 
Κ. Μητσοτάκη, φέρει το όνομα του 
Κωνσταντίνου Κατσάρη.
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το «Σπίτι του Δεσπότη» αντι-
στέκεται… Σχεδόν πεισμα-
τικά, μπόρεσε να σταθεί 
σχεδόν όρθιο, με τις πολυκα-

τοικίες να του «επιβάλλονται» και με 
τον χρόνο να αφήνει έντονα τα ση-
μάδια του. Τα τελευταία δύο χρόνια, 
το αρχοντικό Χουσεΐν Μπέη, όπως 
αποκαλείται αλλιώς, το παλαιότερο 
αρχοντικό της πόλης των Ιωαννίνων 
το οποίο διασώθηκε από τη μεγάλη 
πυρκαγιά του 1820 λόγω των αμπε-
λώνων που το περιέβαλαν, έχει τύχει 
της προσοχής και της φροντίδας των 
αρχαιολογικών υπηρεσιών Ιωαν-
νίνων. Η επιχείρηση διάσωσής του 
ξεκίνησε μετά από προγραμματική 
σύμβαση που υπέγραψε το υπουργείο 
Πολιτισμού με την Περιφέρεια Ηπεί-
ρου και τη Μητρόπολη Ιωαννίνων, 
στη οποία ανήκει το αρχοντικό. Η 
Περιφέρεια Ηπείρου είναι αυτή που 
χρηματοδοτεί την όλη «επιχείρη-
ση», με ένα κονδύλι ύψους 300.000 
ευρώ. Οι παρεμβάσεις που γίνονται, 
αφορούν τις απαραίτητες για να μην 
καταρρεύσει το «Σπίτι του Δεσπότη».
Στα τέλη Αυγούστου, ολοκληρώθηκε 
η δεύτερη φάση των στερεωτικών 
εργασιών. Οι πρώτες εργασίες στερέ-
ωσης, σύμφωνα με ενημερωτικό ση-
μείωμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων, ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο 
του 2017. Η πρώτη φάση περιελάμβα-
νε προσωρινή υποστύλωση  του ισο-
γείου και του ορόφου, επισκευή της 
στέγης και αφαίρεση των ξύλινων 
στοιχείων. Τα ξύλινα στοιχεία, ιδιαί-
τερα ενδιαφέροντα, μετά την αφαίρε-
σή τους, μεταφέρθηκαν σε χώρο της 
Εφορείας. Μέρος των στοιχείων αυ-
τών έχει συντηρηθεί ήδη. Πρόκειται 
για ταβάνια με ζωγραφικό διάκοσμο, 
ξύλινες πόρτες και κασώματα παρα-
θύρων. Όσον αφορά τη στέγη, μέρος 
της οποίας είχε καταρρεύσει κάποια 
στιγμή, η υπηρεσία προχώρησε στην 
καθαίρεσή της και στη συνέχεια της 
κατασκευής νέας ξύλινης βάσης 
όπως και στην τοποθέτηση επικάλυ-
ψης από φύλλα λαμαρίνας.
Κατά τη δεύτερη φάση, καθαρίστη-
καν τα σαθρά αρμολογήματα και τα 
επιχρίσματα, έγινε υποστύλωση των 

τόξων του ισογείου, πραγματοποιή-
θηκαν εργασίες αντιστήριξης της τοι-
χοποιίας, τοποθετήθηκαν υδρορροές. 
Παράλληλα, δόθηκαν στο εργαστή-
ριο του «Δημόκριτου» υλικά δόμησης 
προς ανάλυση.
Με μια εικόνα εργοταξίου, το αρχο-
ντικό ετοιμάζεται για την τρίτη και 
τελευταία φάση στερέωσής του. Οι 
αρχαιολογικές υπηρεσίες έχουν να 
φέρουν εις πέρας την τοποθέτηση 
λοξών αντηρίδων (υποστηριγμά-
των), τα αρμολογήματα και τις λιθο-
συρραφές όπου απαιτείται και την 
ολοκλήρωση των ξύλινων στοιχείων.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών 
και της προγραμματικής σύμβασης, 
το «Σπίτι του Δεσπότη» θα έχει απο-
φύγει τον σοβαρό κίνδυνο κατάρρευ-
σής του. Η αποκατάσταση και η επι-
θυμητή χρήση του όμως είναι αρκετά 
μακριά ελλείψει χρηματοδότησης…

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ

Το αρχοντικό χτίστηκε στα τέλη του 
18ου αιώνα. Ανήκε δε στην οικογέ-
νεια του Χουσεΐν Μπέη, ενός από 
τους αρκετούς μπέηδες που είχαν τη 
βάση τους στην ευρύτερη περιοχή.
Με την ανταλλαγή των πληθυσμών 
το 1924, το αρχοντικό πέρασε στα 
χέρια της Τράπεζας της Ελλάδας (ως 
ανταλλάξιμη περιουσία). Λίγα χρόνια 
αργότερα, περιήλθε με αγοραπωλη-
σία στην Εκπαιδευτική Επιτροπή 
των Αγαθοεργών Καταστημάτων, 
υπό την εποπτεία της Μητρόπολης 
Ιωαννίνων. Η νεότερη ονομασία του 
αρχοντικού «Σπίτι του Δεσπότη», 
οφείλεται στο γεγονός ότι για αρκετά 
χρόνια αποτέλεσε κατοικία του μη-
τροπολίτη.
Το αρχοντικό αποτελεί γνήσιο δείγ-
μα της παραδοσιακής γιαννιώτικης 
αρχιτεκτονικής. Έχει διάταξη σε 
σχήμα Π και αποτελείται από ισό-
γειο και όροφο. Στον όροφο υπάρχει 
η κρεββάτα, η οποία επικοινωνεί με 
τα χειμωνιάτικα δωμάτια, τα οποία 
βρίσκονται στο πίσω μέρος του κτι-
ρίου. Στην πρόσοψη υπάρχει μεγάλη 
πέτρινη σκάλα.
Η ανακήρυξή του ως ιστορικού δια-
τηρητέου μνημείου από το υπουργείο 
Πολιτισμού έγινε το 1959.

«Σπίτι του Δεσπότη»: 
Η επόμενη φάση

Πριν αρχίσουν οι βασικές εργασίες στερέωσης

Με μια ει-
κόνα εργο-
ταξίου, το 
αρχοντικό 
ετοιμάζεται 
για την τρίτη 
και τελευ-
ταία φάση 
στερέωσής 
του. Οι αρ-
χαιολογικές 
υπηρεσίες 
έχουν να 
φέρουν εις 
πέρας την 
τοποθέτη-
ση λοξών 
αντηρίδων 
(υποστηριγ-
μάτων), τα 
αρμολογή-
ματα και τις 
λιθοσυρρα-
φές όπου 
απαιτείται 
και την ολο-
κλήρωση 
των ξύλινων 
στοιχείων.
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Σε κάμψη 
ταινίες, 
τηλεόραση 
και 
εκπομπές
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Καθοδική είναι η τάση στην παραγωγή 
ταινιών, ραδιοτηλεοπτικών προγραμ-
μάτων και μουσικών εκδόσεων, το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην παραγωγή κι-
νηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτι-
κών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και μουσι-
κών εκδόσεων του Β’ τριμήνου 2019, σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του Β’ τριμήνου 2018, 
παρουσίασε μείωση 13,0 %, έναντι αύξησης 2,4% 
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοι-
χης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριό-
τητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών του Β’ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του Β’ τριμήνου 2018, πα-
ρουσίασε αύξηση 3,2%, έναντι αύξησης 9,9% που 
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης 
περιόδου του έτους 2018 προς το 2017  
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεο-
πτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και μου-
σικών εκδόσεων του Β’ τριμήνου 2019, σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α’ τριμήνου 
2019, παρουσίασε μείωση 9,5%, έναντι μείωσης 
17,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της 
αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018.
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριό-
τητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών του Β’ τριμήνου 2019, σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του Α’ τριμήνου 2019, 
παρουσίασε αύξηση 9,2%, έναντι αύξησης 27,5% 
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοι-
χης περιόδου του έτους 2018 

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη 
στον Φρόντζο
Η ΕΛΕΩΝΟΡΑ Ζουγανέλη 
έρχεται στα Γιάννενα, στις 15 
Σεπτεμβρίου, για ένα live στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ «Αγο-
ρά» (έναρξη 21.30, εισιτήριο 
10 ευρώ προπώληση, 13 στο 
ταμείο.
Μαζί της θα παίξουν οι Μιχά-
λης Ασίκης πλήκτρα, Δη-
μήτρης Μπαρμπαγάλας  κι-
θάρες, Μανώλης Καλπάκης 
μπουζούκι, Μιχάλης Καπη-
λίδης τύμπανα, Ντίνος Χα-
τζηιορδάνου ακορντεόν, Βα-
σίλης Νησσόπουλος μπάσο.
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16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«Κάστρο Ιωαννίνων: Μια Πύλη στην Ιστορία»

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ 
ΣΦΑΓΕΙΑ
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Sportbook και 
ο Λευθέρης Πλακίδας παρουσι-
άζουν το βιβλίο «Ταξιδεύοντας» 
στα παλιά σφαγεία» την Πέμπτη 
19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 
19:00.

H «ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΤΟΥ ΠΡΏΙΝΟΥ 
ΤΡΕΝΟΥ» ΣΤΟ 
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Καστανιώτη 
και ο Δημήτρης Γράψας, παρου-
σιάζουν το βιβλίο «Η γυναίκα 
του πρωινού τρένου» στο Θυ-
μωμένο Πορτραίτο, 19 Σεπτεμ-
βρίου, στις 20.00

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), 
σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, 
διοργανώνει τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, στις 20:30 ομι-
λία-παρουσίαση, με τίτλο «Κάστρο Ιωαννίνων: Μια Πύλη 
στην Ιστορία», στο Μουσείο Αργυροτεχνίας.
Μέσα από τις περιγραφές του αρχιτέκτονα-ανθρωπογε-

ωγράφου Μιχάλη Αράπογλου, το φωτογραφικό υλικό του 
εκπαιδευτικού Αντώνη Καραπέτσιου και τα σκίτσα της 
εικαστικού Νίτσας Συνίκη-Παπακώστα, αναδεικνύεται 
το Κάστρο της πόλης με τα τείχη, τις πύλες, τα στενά, τα 
σπίτια και τα μνημεία του.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

16-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«Κάτι 
Λείπει»
ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας 
με τίτλο διοργανώνει η 
Λέσχη Δημιουργικής Φω-
τογραφίας «Φωτόραση» 
από 16 έως 29 Σεπτεμ-
βρίου, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημήτρης 
Χατζής», στα παλιά σφα-
γεία, στα Γιάννενα. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης 
θα γίνουν στις 16 Σεπτεμ-
βρίου, στις 20:00.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1972 οι Rolling Stones κυ-
κλοφόρησαν ένα από τα κα-
λύτερα άλμπουμ όλων των 
εποχών, το Exile on Main St.

Ο δίσκος που ήταν ήδη «ντυμένος» με 
μπόλικο μύθο, αλλά χρειαζόταν και το 
κατάλληλο εξώφυλλο.
O Ρόμπερτ Φρανκ ήταν τότε ήδη 48 
χρονών, αλλά ήδη, είχε αποτυπώσει 
φωτογραφικά την Αμερική με τρόπο 
που δεν το είχε καταφέρει κανείς άλ-
λος. Και επειδή το Exile… ήταν βασικά 
ένας «αμερικάνικος» δίσκος, μια δική 
του φωτογραφία έμοιαζε ό,τι έπρεπε 
για εξώφυλλο. 
Και ήταν.
O Ρόμπερτ Φρανκ πέθανε πλήρης 
ημερών τη βδομάδα που πέρασε. Γεν-
νημένος το 1924 στη Ζυρίχη, έγινε 
ευρέως γνωστός όταν το 1955 ταξίδε-
ψε τις μισές ΗΠΑ και αποτύπωσε σε 
χιλιόμετρα φιλμ, πορτραίτα, στιγμές, 
ανθρώπους, ζωές. Το «Americans» 
ήταν μια πρωτοποριακή δουλειά, με 
έντονο το beat αποτύπωμα (ο Φρανκ 

Ο Φρανκ και οι Stones: 
Μια σινεφωτογραφική ιστορία

ήταν γνωστός στους Γκίνσμπεργκ και Κέρουακ) 
και ένα ρεαλισμό που αφόπλιζε το θεατή.
Οι «Αμερικάνοι» έκαναν πρεμιέρα το 1958 στο Πα-
ρίσι, ως κομμάτι της Encyclopedie Essentielle του 
Ρομπέρ Ντελπίρ.  Ο Ντελπίρ «απογείωσε» τις φω-
τογραφίες, με λεζάντες από κείμενα των Φώκνερ, 
Στάινμπεκ, ντε Μποβουάρ κ.α.
Πίσω στην ιστορία με τους Stones, ο Φρανκ δεν 
είχε άμεση ανάμειξη με το εξώφυλλο. Βασικός 
υπεύθυνος γι αυτό ήταν ο μακετίστας Τζον Βαν 
Χάμερσφελντ, που διάλεξε μια φωτογραφία του 
Φρανκ. Παρότι μοιάζει με κολάζ, πρόκειται για μια 
ενιαία φωτογραφία, από ένα τατού στούντιο στον 
Route 66, όπου είχε βρεθεί ο Φρανκ.
Η ιστορία του διάσημου φωτογράφου με τους 
Stones δεν τέλειωσε εκεί. Οι Stones τον συνά-
ντησαν, με αφορμή τη φωτό και του ανέθεσαν να 
γυρίσει σε ντοκιμαντέρ την περιοδεία του 1972. Το 
Cocksucker Blues που προέκυψε, ήταν ένα τρομε-
ρά δυνατό φιλμ, τόσο που τρόμαξε μέχρι και τους 
Stones. 
Ο Φρανκ τους αποτύπωσε να κάνουν… τα πάντα. 
Έφτασαν μάλιστα στο δικαστήριο, ζητώντας να 
μην κυκλοφορήσει. 
Ωστόσο, η μπάντα τον αποχαιρέτησε δημόσια, 
όταν πληροφορήθηκε το θάνατό του. «Ήταν ένας 
απίστευτος καλλιτέχνης, που με το μοναδικό του 
στυλ άλλαξε τα δεδομένα», είπαν.

https://typos-i.gr/article/e3oristoi-se-mia-bila-stis-kanes
https://typos-i.gr/article/e3oristoi-se-mia-bila-stis-kanes
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 44 χρόνια, οι Pink Floyd έβγαλαν 
ακόμα ένα concept άλμπουμ, το οποίο 
ήταν το ένατο κατά σειρά κυκλοφορίας. 
«Ακόμα ένα»; Όχι ακριβώς.

Το Wish you Where Here ήταν μια λογική ακολου-
θία στο δεινοσαυρικού εκτοπίσματος, σύλληψης, 
μουσικού αποτυπώματος, εμπορικής επιτυχίας 
κ.λπ. κ.λπ. Dark Side of the Moon, αν και ένα κομ-
μάτι των οπαδών της μπάντας απογοητεύτηκe λίγο 
από την περαιτέρω «εμπορική στροφή».
Τι συζητάμε όμως ακριβώς εδώ; Οι Floyd ήταν η μπά-
ντα που μερικά χρόνια πριν είχε κυκλοφορήσει  τρία 
άλμπουμ που καθόρισαν για πάντα τη μουσική ψυχε-
δέλεια. Ακόμα και όταν «έστριψαν» μουσικά μετά το 
Obscured by Clouds (άντε, από το More και μετά), πα-
ρέμεναν ένα συγκρότημα-μήτρα μουσικών ιδεών.

Το Wish you Where Here είχε κομμάτια που ήταν 
ογκολιθικά, όπως τα εννιά μέρη του Shine on you 
Crazy Diamond, είχε εκείνη την αγγλική ειρωνεία 
στο Have a Cigar και τη συνθετική μαεστρία στο 
ίσως καλύτερο κομμάτι του, το Welcome to the 
Machine. 
Όλα αυτά όμως ήταν πολύ σχετικά. Το πλατύ κοι-
νό που κάτι είχε πιάσει με το Time και το Money, 
θα μάθαινε οριστικά και αμετάκλητα τη μπάντα ως 
«εκείνους που έγραψαν το Wish you Where Here».
Οι Floyd έβαλαν στο δίσκο όλο το συναισθημα-
τικό φορτίο της εποχής. Στις 5 Ιουνίου του 1975, 
λίγο πριν το γάμο του Ντέιβιντ Γκίλμορ και ενώ το 
συγκρότημα τέλειωνε τη μίξη του Shine on you 
Crazy Diamond, στο στούντιο μπήκε ένας κάπως 
ευτραφής τύπος με ξυρισμένο κεφάλι και φρύδια.  
Κανείς δεν τον αναγνώρισε, μέχρι που ο Γκίλμορ 
είπε στους υπόλοιπους ότι ο άγνωστος, ήταν ο Σιντ 

Μπάρετ. Αγνώριστος, με μια πλαστική σακούλα 
στο χέρι, μιλούσε «χωρίς να είναι εκεί» όπως είπε 
αργότερα ο Στορμ Θόργκενσον, γραφίστας που δού-
λευε τότε με τους Floyd. 
Κάποιοι έβαλαν τα κλάματα. Ο Μπάρετ παρέστη 
στη δεξίωση μετά το γάμο του Γκίλμορ, έφυγε 
χωρίς να πει αντίο και κανείς τους δεν τον ξανάδε 
ζωντανό. Ένα από τα συγκλονιστικότερα μουσικά 
μυαλά του κόσμου και συνυδριτής των Floyd, πέ-
θανε 31 χρόνια αργότερα, χωρίς να επανέλθει ποτέ, 
ψυχικά. Το Shine on you Crazy Diamond αναφέρε-
ται σε αυτόν.
Το ομώνυμο Wish you Where Here, ένα «απλό κά-
ντρι κομμάτι», ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές 
των Γκίλμορ-Γουότερς που ποτέ δεν τα πήγανε και 
υπέροχα, ως γνωστόν. Αμφότεροι πάντως, το ανα-
γνωρίζουν ως ένα από τα καλύτερα αυτής της δια-
στημικής μπάντας…

Ένας περίεργος τύπος 
μπήκε στο στούντιο44 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, 

ΤΟ WISH YOU 

WHERE HERE



8|Πρόσωπα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο Τζόσουα Γουόνγκ είναι ήδη γνωστός 
στα 22 του χρόνια. Φοιτητής και ακτι-
βιστής υπέρ της δημοκρατίας στο 
Χονγκ Κονγκ έχει γίνει σύμβολο του 

«Κινήματος των Ομπρελών» και έχει αποτελέ-
σει έμπνευση για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες 
που το 2014 βγήκαν στους δρόμους ζητώντας 
ελεύθερες εκλογές.
Πέντε χρόνια αργότερα ο 22χρονος είναι ένα από 
τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα στο «ακέφαλο» 
φιλοδημοκρατικό κίνημα της πρώην βρετανι-
κής αποικίας, εμφανίζεται στις περισσότερες 
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και προκαλεί αντι-
δράσεις καθώς έχει μεταφέρει τον αγώνα του 
σε όλον τον κόσμο. Πρόσφατα επισκέφθηκε το 
Βερολίνο όπου συναντήθηκε με τον γερμανό 
ΥΠΕΞ Χάικο Μάας, προκαλώντας τις αντιδρά-
σεις του Πεκίνου, προηγουμένως είχε συναντη-
θεί με πολιτικούς στην Ταϊβάν, ενώ αναμένεται 
και επίσκεψή του στις ΗΠΑ.
Αδύνατος με ύφος σπασίκλα, ο Γουόνγκ από 
τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας στο Χονγκ Κονγκ νωρίτερα μέσα στον 
χρόνο, έχει συλληφθεί πολλές φορές και είναι 
ένας από τους συλληφθέντες τον Αύγουστο, 
την παραμονή της πέμπτης επετείου από την 
απόρριψη από το Πεκίνο της έκκλησης για κα-
θολικό δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για τον 
πρωθυπουργό (διευθύνων σύμβουλος είναι ο 
επίσημος όρος) και το Νομοθετικό Συμβούλιο, 
γεγονός που είχε προκαλέσει το Κίνημα των 
Ομπρελών, το οποίο διήρκεσε 79 ημέρες.

ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 13 ΤΟΥ

Ο Γουόνγκ ήταν επικεφαλής του «Κινήματος 
των Ομπρελών» μαζί με τους συμφοιτητές 

του Νέιθαν Λο και Άλεξ Τσόου και οι ομιλίες 
του και οι εκκλήσεις για πολιτική ανυπακοή 
ξεσήκωναν τα πλήθη. Όμως το κίνημα δεν κα-
τάφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, να εξα-
σφαλίσει δηλαδή υποχωρήσεις από την πλευρά 
του Πεκίνου ή από τη φιλοκινεζική ηγεσία του 
Χονγκ Κονγκ.
Τα περιοδικά Time, Fortune και Foreign Policy 
τον χαρακτήρισαν μια από τις προσωπικότητες 
με τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη, ενώ 
έγινε και το θέμα ενός ντοκιμαντέρ του Netflix 
με τον τίτλο «Έφηβος εναντίον υπερδύναμης» 
που προβλήθηκε το 2017.
Γεννημένος από μεσοαστούς χριστιανούς γο-
νείς, την Γκρέις και τον Ρότζερ Γουόνγκ, ξε-
κίνησε τον ακτιβισμό σε ηλικία μόλις 13 ετών 
με μια διαμαρτυρία κατά των σχεδίων για την 
κατασκευή υπερταχείας ανάμεσα στο Χονγκ 
Κονγκ και την ενδοχώρα.
Ήταν μόλις 15 ετών όταν έκανε επιτυχημένη 
εκστρατεία για να εγκαταλείψει το Χονγκ Κονγκ 
το φιλοκινεζικό πρόγραμμα «Εθνικής Εκπαίδευ-
σης». Κατάφερε να συγκεντρώσει 120.000 αν-
θρώπους οι οποίοι απέκλεισαν το κοινοβούλιο 
της χώρας και παρέμειναν εκεί για δέκα ημέρες.
Σε εκείνον πιστώνεται το είδος αυτό των διαδη-
λώσεων που έχει υιοθετηθεί από το σημερινό 
κίνημα διαμαρτυρίας στο Χονγκ Κονγκ --ατά-
ληψη δρόμων και ειρηνική πολιτική ανυπα-

κοή- καθώς οι ειρηνικές πορείες διαμαρτυρίας 
που πραγματοποιούνταν επί σειρά ετών δεν εί-
χαν αποτέλεσμα.
Όμως ο Τζόσουα πλήρωσε το τίμημα για τον 
ακτιβισμό του: οι εισαγγελείς τον κυνήγησαν 
μαζί με πολλές άλλες ηγετικές φυσιογνωμίες 
του κινήματος.
 
«Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΏ»
 

Τον Μάιο καταδικάστηκε σε δύο μήνες φυ-
λάκιση με την κατηγορία της περιφρόνησης 

των αρχών επειδή παρεμπόδισε την αστυνομία 
να διαλύσει μια διαδήλωση το 2014, μια κατη-
γορία στην οποία δήλωσε ένοχος.
Καταδικάστηκε επίσης και σε μια δεύτερη υπό-
θεση που συνδέεται με την έφοδο στον προαύ-
λιο χώρο κυβερνητικού κτιρίου στη διάρκεια 
των διαδηλώσεων του 2014.
Για την υπόθεση αυτή πέρασε χρόνο στη φυ-
λακή αλλά τελικά το ανώτερο δικαστήριο της 
πόλης έκρινε ότι η προσφορά κοινωνικής ερ-
γασίας ήταν επαρκής τιμωρία.
Στη συνέχεια ίδρυσε το πολιτικό κόμμα 
Demosisto, το οποίο πραγματοποιεί εκστρατεία 
για μεγαλύτερη αυτονομία για το Χονγκ Κονγκ, 
όχι όμως για ανεξαρτησία -μια ξεκάθαρη κόκκι-
νη γραμμή του Πεκίνου.
Τα αιτήματα του Γουόνγκ υπήρξαν εξαρχής στα-
θερά και απλά: ζητεί να αποφασίζουν οι πολίτες 
του Χονγκ Κονγκ, και όχι οι αξιωματούχοι του 
Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο, για την 
τύχη της πόλης τους.
Από τότε που έληξε το Κίνημα των Ομπρελών 
του απαγορεύτηκε η είσοδος στη Μαλαισία και 
στην Ταϊλάνδη, έχει δεχτεί επιθέσεις στον δρό-
μο και προπηλακισμούς από φιλοκινεζικούς δι-
αδηλωτές στην Ταϊβάν. Αλλά όπως έχει πει θα 
συνεχίσει τον αγώνα του.
Σε ένα άρθρο του, που έγραψε μέσα από τη φυ-
λακή τον Ιούνιο για το περιοδικό Time, ο Γου-
όνγκ σημειώνει: «Η στέρηση της ελευθερίας 
μου σήμερα είναι ένα τίμημα που ήξερα ότι θα 
πλήρωνα για την πόλη που αγαπώ».
Λίγο μετά την απελευθέρωσή του, μόλις ένα 
μήνα αφότου είχε φυλακιστεί, ο 22χρονος ρίχτη-
κε και πάλι στον αγώνα καλώντας την επικεφα-
λής της φιλοκινεζικής ηγεσίας του Χονγκ Κονγκ 
Κάρι Λαμ να παραιτηθεί αναφορικά με την προ-
ώθηση του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου για την 
έκδοση υπόπτων στην ενδοχώρα, κάτι που ευ-
θύνεται για το σημερινό κύμα διαδηλώσεων.
Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν πρόκειται 
για μια διαδικαστική ενέργεια ή για μια κίνηση 
υποχώρησης απέναντι στους διαδηλωτές.
Μετά την επίσημη απόσυρση του νομοσχεδίου 
στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Γουόνγκ δεσμεύτηκε 
να συνεχίσει τον αγώνα του και χαρακτήρισε 
την εξέλιξη «πολύ λίγη και πολύ αργά».
«Η αποφασιστικότητά μας και το κουράγιο μας 
να πολεμήσουμε για ελευθερία θα συνεχιστεί. 
Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ αξίζουν καθολικό 
δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για τον πρωθυ-
πουργό. Μας αξίζει να εκλέγουμε την κυβέρνη-
σή μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

ΤΖΌΣΌΥΑ 
ΓΌΥΌΝΓΚ
Ο 22χρονος φοιτητής που έγινε σύμβολο 
των φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων στο 
Χονγκ Κονγκ
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