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Δομή για ασυνόδευ-
τα ανήλικα στους 
Ασπραγγέλους
ΜΙΑ ΔΟΜΗ φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 
πρόκειται να λειτουργήσει την επόμενη περίοδο 
στα Γιάννενα. Συγκεκριμένα, η δομή θα γίνει στους 
Ασπραγγέλους Ζαγορίου, στη θέση «Άγιος Αθανάσι-
ος».
https://typos-i.gr/article/domh-gia-asynodeyta-
anhlika-stoys-aspraggeloys

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ιός: τα διαφορετικά 
συμπτώματα
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Επιτροπή Διαχείρισης Λοι-
μώξεων υψηλής μεταδοτικότητας και νοσηρότητας 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννί-
νων, απαντά σήμερα σε ερωτήματα για τα διαφορε-
τικά συμπτώματα του ιού και πού οφείλονται.
https://typos-i.gr/article/ios-ta-diaforetika-
symptwmata

Ασυμπτωματικοί 
φορείς, ιός 
και μεταδοτικότητα
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Επιτροπή Διαχείρισης Λοι-
μώξεων υψηλής μεταδοτικότητας και νοσηρότητας 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαν-
νίνων, στην καθημερινή της, πρωινή ενημέρωση, 
απαντάει σήμερα σε ερωτήματα για τους ασυμπτω-
ματικούς φορείς και τη μεταδοτικότητα του ιού.
https://typos-i.gr/article/asymptwmatikoi-foreis-
kai-ios

Καπνιστές, ΧΑΠ και 
πανδημία: Συμβουλές
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Επιτροπή Διαχείρισης Λοιμώξεων 
υψηλής μεταδοτικότητας και νοσηρότητας του Πανεπι-
στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, απαντά σε 
ερωτήματα που  τίθενται καθημερινά από τους πολίτες. Το 
φλέγον θέμα του καπνίσματος.
https://typos-i.gr/article/kapnistes-xap-kai-pandhmia-
symboyles

Μήπως πηγαίνετε στο 
παραλίμνιο ή στο δάσος;
ΜΙΑ ΑΠΟ τις «πληγές» των μέτρων για τον κοροναϊό είναι 
η κατάργηση του δημόσιου χώρου. Πάρκα κλειστά, χώροι 
πρασίνου κλειστοί, παραλίες κλειστές (και… θάλασσες), 
αθλητικοί χώροι κλειστοί.
https://typos-i.gr/article/mhpws-phgainete-sto-
paralimnio-h-ston-frontzo
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Επιδόματα, αναστολές, εισφορές, 
οφειλές: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιοι δικαιούνται τα 800 ευρώ
Επιχειρήσεις: Σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις, 
αποζημίωση 800 ευρώ για 45 δικαιούνται οι αυτοαπα-
σχολούμενοι και επιχειρήσεις πλην Α.Ε. που απασχο-
λούν έως πέντε άτομα, αρκεί να μην έχουν μηδενικές 
υποβολές ΦΠΑ τους τελευταίους έξι μήνες.
Εργαζόμενοι:  Δικαιούνται 800 ευρώ οι εργαζόμενοι εται-
ριών που έχουν μπει σε προσωρινή αναστολή σύμβασης 
εργασίας

Ποιοι μπαίνουν στο πλαίσιο μέτρων
 Εταιρίες που διατηρούν τις θέσεις εργασίας και ο βασι-
κός ΚΑΔ τους περιλαμβάνεται στις σχετικές ανακοινώ-
σεις.

Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές
Οι πληρωτέες τον Απρίλιο μπορούν αναβλη-
θούν έως 31/10/2020 και οι δόσεις διακανονι-
σμών προς ΕΦΚΑ ως 31/7/2020. Για το διάστη-
μα των 45 ημερών της αναστολής σύμβασης, οι 
ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται πλήρως 
(στο ύψος του ονομαστικού μισθού). Ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επι-
στήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να 
καταβάλλουν εισφορές  σε τέσσερις δόσεις 

Πότε προβλέπεται έκπτωση 25%
Αν οι ασφαλιστικές εισφορές Απριλίου πληρω-
θούν εντός συμβατικών προθεσμιών, προβλέπε-
ται έκπτωση 25%. Ίδια έκπτωση προβλέπεται και 
για τις βεβαιωμένες οφειλές, καθώς και στην κα-
ταβολή ΦΠΑ, με τη μορφή συμψηφισμού όμως. 

Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα
Επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο 
«πληττόμενων» κ.λπ. μπορούν να καταβάλλουν 
το δώρο Πάσχα μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Για όσους 
μπούνε στην αναστολή σύμβασης, οι αντί-
στοιχες μέρες δώρου Πάσχα 
θα καταβληθούν από το 
κράτος.

Ποιοι δικαιούνται 
μείωση ενοικίου

Έκπτωση ενοικίου κατά 40% δι-

καιούνται επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε επιχειρή-
σεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, που έχει διακοπεί 
ή ανασταλεί η κύρια δραστηριότητα. Δεν ισχύει δηλαδή 
για τους κλάδους που πλήττονται από την εξάπλωση 
του Covid-19. Η μείωση αφορά δε μόνο τα ενοίκια των 
μηνών Μαρτίου και Απριλίου. 
Για τη μείωση του μισθώματος της επαγγελματικής στέ-
γης, ο επιχειρηματίας παραδίδει στον εκμισθωτή του 
ακινήτου αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσής του που 
έχει ή θα καταθέσει στην «Εργάνη» μέχρι 10 Απριλίου 
ότι έχει διακοπεί η κύρια δραστηριότητα της επιχείρη-
σής του. 
Όσον αφορά τους εργαζόμενους, το 

δικαίωμα πληρωμής ενοικίων πρώτης κατοικίας μειω-
μένων κατά 40%, το έχουν μόνο οι εργαζόμενοι των επι-
χειρήσεων οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους 
με κρατική εντολή. Ο επιχειρηματίας-εργοδότης παρα-
δίδει σε κάθε εργαζόμενο του οποίου έχει ανασταλεί η 
σύμβαση εργασίας, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσής 
του που έχει καταθέσει στην «Εργάνη» ότι έχει διακοπεί 
η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής του όπως και 
ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του, όπως και η 
μισθοδοσία, του συγκεκριμένου εργαζόμενου. 
Ο εργαζόμενος αυτός κάνει στη συνέχεια εγγραφή στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr 

τόσο για την είσπραξη των 800 ευρώ 
όσο και για την ειδοποίηση προς τον 
εκμισθωτή της πρώτης κατοικίας του. 

Πότε γίνονται αιτήσεις
Οι αιτήσεις των εργαζόμενων γίνονται 
από 1 έως 10 Απριλίου βάσει ΑΦΜ. 
Ωστόσο, από 11 Απριλίου ανοίγει ξανά 
η πλατφόρμα για «δεύτερο γύρο» (11 
Απριλίου τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1), 
όπως ενημερώνονται όσοι μπαίνουν 
στην πλατφόρμα. 

Ποιοι δικαιούνται «επιστρεπτέα 
προκαταβολή»

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κρατικό 
δάνειο με χαμηλό επιτόκιο, περίοδο 
χάριτος και γενικά, προϋποθέσεις που 
μοιάζουν με τις τραπεζικές. Μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση εταιρίες κάθε 
νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλά-
δου που απασχολούν από 1 ως 500 ερ-
γαζόμενους. Επίσης, δεν εξαρτάται το 
δικαίωμα αίτησης από την υπαγωγή 
στους πληττόμενους ΚΑΔ. Οι επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να μην είναι προβλη-
ματικές και να μην είσαι σε αδράνεια 
ή υποβάλλουν μηδενικό ΦΠΑ από τον 
Απρίλιο του 2019 και μετά. Προϋποτίθε-
ται να μη γίνουν απολύσεις προσωπικού. 
Οι αιτήσεις γίνονται στο www.aade.gr/

mybusinesssupport και το δάνειο είναι 
ακατάσχετο και αφορολόγητο.  

Τα μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων-εργαζόμενων εν μέσω πανδημίας, είναι σε διαρκή ανανέωση. Πα-
ρακάτω θα βρείτε μια αποδελτίωση των βασικών σημείων τους, με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων. 

Σημειώνεται ότι αρκετές διατάξεις αλλάζουν ή εμπλουτίζονται, με το πέρασμα των ημερών.  
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και ο κατάλογος των ΚΑΔ υπάρχει στο https://www.minfin.gr/web/

guest/-/d-t-plaisio-prostasias-ton-epicheireseon-ergazomenon-kai-autoapascholoumenon-eleutheron-
epangelmation-menos-apriliou

http://www.aade.gr/mybusinesssupport
http://www.aade.gr/mybusinesssupport
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Οι μεγάλες αβεβαιότητες της 
περιόδου μετά την πανδημία 
Το πηγάδι με τις ερωτήσεις μοιάζει χωρίς πάτο. 

Καθώς οι κυβερνήσεις είναι αντιμέτωπες με την 
επιδημία της COVID-19, οι προοπτικές εξόδου 
από την κρίση συνοδεύονται με μια συσσώρευση 

ιλιγγιωδών ερωτημάτων για την κατάσταση του κόσμου 
μετά τον κορονοϊό.
Πώς θα ξαναπάρουν μπρος χώρες με οικονομίες που 
έχουν μπει στον πάγο, με τις θέσεις εργασίας τους να 
καταστρέφονται χωρίς αμφιβολία σε άνισα πιθανόν πο-
σοστά; Σε ποια κατάσταση θα ξαναβρούμε τις αγορές 
χρήματος, τις δημοκρατίες, τα έθνη, τις δημόσιες ελευ-
θερίες, τις πολυμερείς συμφωνίες;
«Θα είναι κάτι εφήμερο ή μία [μόνιμη] τάση; Θα είμα-
στε μάρτυρες ενός γεγονότος που θα αναδιαμορφώσει 
τις διεθνείς σχέσεις και τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη;» 
διερωτάτο την περασμένη εβδομάδα ο Άαρον Μίλερ, του 

ιδρύματος Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη στη διάρκεια 
διαδικτυακού σεμιναρίου.
Και προσθέτει, υποδεικνύοντας την ευθραυστότητα των 
Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ: «Αυτή η κυ-
ρίαρχη θέση ή απουσία κυρίαρχης θέσης θα ανοίξει ευ-
καιρίες για διάφορες χώρες στον κόσμο ή θα υποδείξει 
τις αδυναμίες τους;» Μια αναφορά που παραπέμπει προ-
φανώς στην Κίνα, δεδηλωμένη ανταγωνίστρια των ΗΠΑ 
για την παγκόσμια κυριαρχία τις επόμενες δεκαετίες.
Πράγματι, υπάρχει μια ισχυρή τάση να αναμένουμε μια 
ανασύνθεση των μεγάλων ισορροπιών στην παγκόσμια 
οικονομία.
Πολλοί ειδικοί με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλ-
λικό Πρακτορείο σε όλο τον κόσμο κάνουν λόγο για ένα 
φάσμα κοινωνικών αναφλέξεων. Μπορεί ορισμένες δυ-
νάμεις να έθεσαν σε λειτουργία εργαλεία αποζημίωσης 

για τις επιχειρήσεις, βοήθειας στους ανέργους και συν-
δρομής στους πιο ευάλωτους, όμως άλλες δεν έχουν τα 
οικονομικά μέσα να το κάνουν.
 
ΕΛΛΕΊΨΕΊΣ ΚΑΊ ΕΞΑΡΤΉΣΕΊΣ

«Το ενδεχόμενο κοινωνικών ταραχών στις χώρες που 
δεν έχουν δίχτυ ασφαλείας για εκείνους που έχασαν τη 
δουλειά τους, μου φαίνεται πολύ πραγματικό με πιθανό 
αντίκτυπο στη διακυβέρνηση και πέρα απ'αυτήν», συνο-
ψίζει ο Τζόσουα Γκέλτσερ, καθηγητής νομικής στο Πανε-
πιστήμιο Τζορτζτάουν της Ουάσινγκτον.
Και ανάλογα με το εύρος των ταραχών αυτών, καθεστώ-
τα μπορεί να κλονιστούν, επιμένουν διάφορες πηγές. Για 
να μην πούμε ότι ορισμένες δυνάμεις, μεταξύ των οποί-
ων η Ρωσία, υποδαυλίζουν τη φωτιά προς όφελός τους.
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Ο «σβησμένος» Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας

Η αποπαγκοσμιοποίηση θα μπο-
ρούσε να επιταχυνθεί στα από-
νερα της κρίσης. «Θα υπάρξουν 
οπωσδήποτε περισσότερες συ-

γκρούσεις που θα συνδέονται με εμπορικά 
συστήματα και την ανάγκη να ασφαλιστούν 
οι αλυσίδες εφοδιασμού», εκτιμά ο Πρατάπ 
Μπανού Μέχτα, ερευνητής πολιτικών επι-
στημών στο Πανεπιστήμιο Ασόκα κοντά 
στο Νέο Δελχί, σε άρθρο που δημοσιεύεται 
στον ιστότοπο της εφημερίδας The Indian 
Express.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ 
ή ο Ινδός Ναρέντρα Μόντι δεν βάζουν στην 
άκρη τους σκοπούς τους, δηλώνει. Ενώ η 
πανδημία μονοπωλεί την μπάντα των συ-
χνοτήτων, «διάφορα κόμματα και πολιτικές 
ιδεολογίες, από τον Τραμπ έως τον Μόντι 
και τον Σι, δεν σταματούν να χρησιμοποι-
ούν την κρίση προκειμένου να εξυπηρετή-
σουν τους δικούς τους σκοπούς».
Οι γραμμές των ιστορικών ρήξεων μπορεί 
ως εκ τούτου να αρχίσουν να κινούνται. 
Όμως η τεκτονική είναι αβέβαιη. Η Αφρική, 
για να περιοριστούμε σ’ αυτήν, θα μπορούσε 
να επανεξετάσει δεκαετίες σχέσεων με τους 
Ευρωπαίους.
«Ο ψυχολογικός και συμβολικός παράγο-
ντας της ανακάλυψης εκ νέου μιας Ευρώ-

πης ευάλωτης, αδύναμης ακόμη και για τον 
εαυτό της, ανίκανης για συντονισμό, θα βα-
ρύνει πολύ στις νέες σχέσεις με την Αφρι-
κή», εκτιμά ο Μπακαρί Σαντέ, προβλέπντας 
πως η Κίνα θα έχει ακόμη μεγαλύτερη πα-
ρουσία στην ήπειρο.
Και πέρα από τις περιφερειακές λογικές, 
εκείνο που απειλείται είναι μια ορισμένη 
ιδέα του κόσμου. Γιατί μπορεί ο διεθνής 
συντονισμός, που έχει ήδη εξασθενήσει 
από τη μονομέρεια του Ντόναλντ Τραμπ, να 
θεωρείται απαραίτητος για την αναχαίτιση 
της ασθένειας, αλλά δεν επιβάλλεται στις 
εθνικές αποφάσεις.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), θε-
ωρητικά η παγκόσμια αρχή στο θέμα αυτό, 
«μοιάζει όλο και περισσότερο σβησμένος», 
σημειώνει ο Μπαρτελεμί Κουρμόν, ερευνη-
τής στο Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγι-
κών Ερευνών (IRIS) στο Παρίσι.
«Δεν επιδιώκουμε τόσο να εξαλείψουμε 
τον ιό όσο να μην εκτεθούμε πολύ σε αυ-
τόν», διαπιστώνει σε μια διαδικτυακή συνέ-
ντευξη. «Ποια νομιμότητα θα αποδώσουμε 
στους διεθνείς θεσμούς, αν οι τελευταίοι 
δεν έχουν την εξουσία να διαχειριστούν τις 
κρίσεις; (...) Είναι το σύστημα του κόσμου 
στο οποίο ζούμε που βγαίνει λίγο πιο αδύ-
ναμο απ’ αυτή την κρίση».

Εκτός από αυτή την απρόβλεπτη μοίρα για 
την κάθε χώρα ξεχωριστά, μια σειρά θεμε-
λιωδών αρχών μπορεί να τεθούν εν αμφι-
βόλω. Η παγκοσμιοποίηση των ανταλλα-
γών κυριάρχησε στις συζητήσεις μετά τον 
Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως δώδεκα χρό-
νια μετά την ασιατική χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2008, που είχε ήδη ταρακουνή-
σει σοβαρά το σύστημα, ο τρόπος που διε-
ξάγεται το εμπόριο κινδυνεύει να αλλάξει.
«Παρακολουθούμε ένα πρωτοφανές 
'κλικ'», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 
Μπακαρί Σαμπέ, διευθυντής του Ινστι-
τούτου Τιμπουκτού με έδρα το Ντακάρ, 
αναφερόμενος στην αδυναμία των ευρω-
παϊκών και αμερικανικών υγειονομικών 
στρατηγικών. «Να την όλη η παγκόσμια 
ελίτ που θεωρητικοποίησε εδώ και τόσο 
καιρό τον φιλελευθερισμό και την παγκο-
σμιοποίηση και που ήταν η πρώτη που 
έκλεισε τα σύνορά της».
Είτε πρόκειται για μάσκες είτε για πετρέ-
λαιο ή τρόφιμα, η επιδημία δημιουργεί 
ελλείψεις, εισάγει εξαρτήσεις, προκαλεί 
λιγότερο ή περισσότερο εργαλειοποιημέ-
νη βοήθεια που θα αποτελέσει ορόσημο.

 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Πολλοί ειδι-
κοί με τους 
οποίους επι-
κοινώνησε 
το Γαλλικό 
Πρακτορείο 
σε όλο τον 
κόσμο κά-
νουν λόγο για 
ένα φάσμα 
κοινωνικών 
αναφλέξε-
ων. Μπορεί 
ορισμένες 
δυνάμεις να 
έθεσαν σε 
λειτουργία 
εργαλεία 
αποζημίωσης 
για τις επιχει-
ρήσεις, βοή-
θειας στους 
ανέργους και 
συνδρομής 
στους πιο 
ευάλωτους, 
όμως άλλες 
δεν έχουν τα 
οικονομικά 
μέσα να το 
κάνουν
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Η πανδημία αλλάζει 
τον χάρτη των ΜΜΕ

Α
ντιμέτωπα με την πρό-
κληση να μετατρέψουν 
την κρίση σε ευκαιρία, 
προκειμένου να ξανακερ-

δίσουν το κοινό που έχουν χάσει τα 
τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα δε μετά 
την αναδιάρθρωση του τοπίου, την 
οποία επέφερε η κυριαρχία του 
διαδικτύου και των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης, βρίσκονται τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα.
Όπως προκύπτει από έρευνα κοι-
νής γνώμης, που διενήργησε σε 
δείγμα 1.300 ατόμων το Εργαστή-
ριο Διεθνούς και Ειρηνευτικής 
Δημοσιογραφίας (IPJ Lab) του Τμή-
ματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και παρουσι-
άζει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, οι πολίτες 
στρέφονται στα παραδοσιακά ΜΜΕ, 
για να ενημερωθούν σχετικά με τις 
εξελίξεις που αφορούν την πανδη-
μία του SARS-CoV-2. Αναζητούν 
εξειδικευμένη ενημέρωση, αν και 
διατηρούν επιφυλάξεις για την αξι-
οπιστία αυτής. Χαρακτηριστικότερο 
ίσως παράδειγμα για την αποφασι-
στική καμπή, στην οποία βρίσκονται 
τα ΜΜΕ αποτελεί η τηλεόραση: 
Πολλοί περισσότεροι πολίτες την 
επιλέγουν ως μέσο ενημέρωσης για 
τον κορονοϊό, η ποιότητα της κάλυ-
ψης των γεγονότων που σχετίζονται 
με την επιδημία κρίνεται καλή έως 
πολύ καλή από την πλειοψηφία, πα-
ρόλα αυτά η συντριπτική πλειοψη-
φία εκτιμά πως τα τηλεοπτικά μέσα 
δραματοποιούν την κατάσταση.
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«ΖΉΤΕΊΤΑΊ ΑΞΊΌΠΊΣΤΉ ΚΑΊ ΕΞΕΊΔΊΚΕΥΜΕΝΉ 
ΠΛΉΡΌΦΌΡΉΣΉ»

Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών αναδει-
κνύεται σε μείζον διακύβευμα για τα ΜΜΕ την περί-
οδο αυτή. Από τους 1.300 ερωτηθέντες οι 769 δηλώ-
νουν ότι εμπιστεύονται λίγο έως καθόλου τα ΜΜΕ, 
οι 524 από αρκετά έως πολύ και μόλις 7 πάρα πολύ. 
Μια θετική ανάγνωση των στοιχείων θα μπορούσε 
να είναι πως υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρό, για να 
αντιστραφεί αυτή η δυσπιστία, καθώς το 71% δηλώ-
νει πως ο βαθμός εμπιστοσύνης του προς τα ΜΜΕ 
δεν έχει διαφοροποιηθεί στη διάρκεια της κάλυψης 
της επιδημίας, ενώ έχει αυξηθεί για το 12% και έχει 
μειωθεί για το 17%.
Η στροφή των πολιτών στα παραδοσιακά ΜΜΕ απο-
τυπώνεται στο σχετικό ερώτημα για τον τρόπο ενη-
μέρωσής τους μετά την εμφάνιση της επιδημίας. Το 
41% δηλώνει πως έχει αλλάξει τρόπο ενημέρωσης 
και αναζητεί εξειδικευμένη πληροφόρηση, έναντι 
32% που δεν έχει αλλάξει. Το 22% ενημερώνεται με 
μεγαλύτερη συχνότητα από τα ΜΜΕ και 5% δηλώνει 
πως έχει αλλάξει τα ΜΜΕ από τα οποία ενημερώνε-
ται. Το 77% των ερωτηθέντων αναζητεί επιστημονι-
κές πηγές πληροφόρησης.
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ενημέρωσης ανά 
μέσο «καλή έως πολύ καλή» αξιολογείται σε ποσο-
στό 55% για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, 36% για 
την τηλεόραση, 32% για το ραδιόφωνο, όπως και για 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 25% για τα έντυ-
πα μέσα. Αντίθετα οι ερωτηθέντες θεωρούν «κακή 
έως πολύ κακή» την ποιότητα της ενημέρωσης από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά 31%, την τηλε-
όραση σε ποσοστό 30%, τα έντυπα μέσα σε ποσοστό 
12%, τις ιστοσελίδες κατά 13% και το ραδιόφωνο 9%.
Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα έντυπα ΜΜΕ 
στην εποχή του διαδικτύου αντικατοπτρίζουν τα πο-
σοστά που αποτυπώνουν πόσοι παρακολουθούν το 
κάθε μέσο. Τέσσερις στους δέκα δε διαβάζουν περιο-
δικά και εφημερίδες και τρεις στους δέκα δεν ακούν 
ραδιόφωνο. Αντίστοιχα περισσότεροι από εννιά 
στους δέκα ενημερώνονται από το διαδίκτυο.
Αναφορικά με τον τρόπο της κάλυψης της επιδημίας 
το 57% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα τηλεοπτικά 
μέσα δραματοποίησαν την κατάσταση, το 26% ότι 
παρουσίασαν την κρίση όπως είναι, το 6% ότι υπο-
τίμησαν την κρίση, το 1% ότι παραπληροφόρησαν, 
ενώ ένας στους δέκα δεν παρακολουθεί το μέσο, 
ώστε να έχει άποψη.
Για τις ανάγκες της έρευνας συντάχθηκε ένα ερω-
τηματολόγιο που αποτελείται από 23 ερωτήσεις. H 
συλλογή των στοιχείων έγινε από 22/03/2020 έως 
25/03/2020.

«Ή ΚΑΛΥΨΉ ΤΉΣ ΚΡΊΣΉΣ ΘΑ ΣΉΜΑΤΌΔΌΤΉΣΕΊ 
ΤΉΝ ΕΠΌΜΕΝΉ ΜΕΡΑ ΓΊΑ ΤΑ ΜΜΕ»

«Το έργο των δημοσιογράφων που καλύπτουν επι-
στημονικά θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαί-
τερα στην εποχή μας όπου η επιστημονική πρόοδος 
τρέχει με καταιγιστικούς ρυθμούς, ενώ οι πολίτες 
αδυνατούν να την παρακολουθήσουν», δηλώνει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογρα-
φίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Χρήστος Φραγκονικολόπου-
λος.
«Ο αγώνας που δίνουν», εξηγεί, «δεν είναι μόνο ενα-

ντίον της επιδημίας», αλλά «εξίσου σοβαρά οφείλουν 
να αγωνιστούν για την εμπιστοσύνη που θα έχουν οι 
πολίτες την επόμενη ημέρα απέναντι στα ΜΜΕ, η 
οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνεται σήμερα 
από τον τρόπο που οι πολίτες πληροφορούνται και 
αντιλαμβάνονται το θέμα».
«Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν την 
αναγκαιότητα της τεκμηριωμένης δημοσιογραφικής 
κάλυψης, που θα απαντά στον φθηνό εντυπωσιασμό, 
αλλά θα είναι και ουσιαστικός σύμμαχος των πολι-
τών», σχολιάζει ο αν. Καθηγητής του ίδιου Τμήματος 
του ΑΠΘ Νίκος Παναγιώτου και παρατηρεί ότι «με-
γάλη έμφαση έχει δοθεί στην παραπληροφόρηση, 
όμως ελάχιστα έχει υπογραμμιστεί ο κίνδυνος της 
υπερπληροφόρησης, που οδηγεί πολλούς πολίτες 
στο να αποφεύγουν να ενημερωθούν, αισθανόμενοι 
ότι δεν καταλαβαίνουν το θέμα ή το κυριότερο δεν 
τους βοηθά καθόλου στην προσπάθεια να διαχειρι-
στούν την κρίση».
«Η κάλυψη της κρίσης θα σηματοδοτήσει την επό-
μενη μέρα και για τα ΜΜΕ. Εάν επιμείνουν να καλύ-
ψουν την κρίση με όρους ενημερωδιασκέδασης -τι 
θέλει να ακούσει ο πολίτης, τι θα φέρει μεγαλύτερα 
νούμερα τηλεθέασης- θα επιταχύνουν την κρίση 
στην οποία βρίσκονται. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
επιλογή της επένδυσης στο μοντέλο της υπεύθυνης, 
τεκμηριωμένης και έγκυρης ενημέρωσης μπορεί να 
συμβάλει στο να κατακτήσουν τη θέση που πρέπει 
να έχουν στη δημόσια σφαίρα», τονίζει ο κ. Παναγιώ-
του, υπενθυμίζοντας και ότι «σε περιόδους κρίσεις 
έχει παρατηρηθεί αύξηση της εμπιστοσύνης σε θε-
σμούς».
Σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ δύνα-
νται να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών ο 
κ. Παναγιώτου σημειώνει ότι η δυσπιστία «είναι ένα 
φαινόμενο που το διαπιστώνουμε χρόνια πλέον και 
είναι δύσκολο να αντιστραφεί μονομιάς», γι' αυτό «τα 
ΜΜΕ θα πρέπει να αποφύγουν να καλύψουν την επι-
δημία με τα υπάρχοντα μοντέλα που είναι αυτά που 
μας έφεραν σε αυτό το σημείο της μη εμπιστοσύνης».
Κομβικός στο σημείο αυτό είναι ο ρόλος των δημοσι-
ογράφων για τα άτομα που επιλέγουν ως πηγές εξει-
δικευμένης πληροφόρησης. «Η μεγάλη αποδοχή του 
μοντέλου της επίσημης κρατικής ενημέρωσης που 
έχει υιοθετηθεί αναδεικνύει ότι ο κόσμος δε θέλει 
χιλιάδες ειδικούς, θέλει συγκεκριμένη πληροφόρη-
ση, προκειμένου να μη χαθεί μέσα στο ωκεανό της 
πληροφόρησης, της αβεβαιότητας και του φόβου», 
παρατηρεί ο κ.Παναγιώτου.
«Πρέπει να καταλάβουμε όσοι ασχολούμαστε με τον 
τομέα της επικοινωνίας/Δημοσιογραφίας ότι η εξει-
δικευμένη πληροφόρηση επιβραβεύεται, καθώς την 
επιζητούν και την επιδιώκουν οι πολίτες. Ο δημοσι-
ογράφος πρέπει να καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι εί-
ναι κομμάτι πολύ σημαντικό και στοιχείο της διαχεί-
ρισης της υφιστάμενης κρίσης. Δεν προσφέρει κάτι 
συγκεντρώνοντας είκοσι δηλώσεις ειδικών, αλλά 
δουλεύοντας καταγράφοντας κάτι από τον καθένα, 
για να κάνει κατανοητή την επιστημονική γνώση. 
Για να το κάνει όμως αυτό θα πρέπει πρώτα ο ίδιος 
να πληροφορηθεί, να εξειδικευτεί», εξηγεί.
Σημαντικό είναι και το πρόβλημα των ψευδών ειδή-
σεων καθώς όπως τονίζει ο κ. Φραγκονικολόπουλος 
«το 56% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι έχει επηρε-
αστεί από κάποια ψευδή είδηση σχετικά με τον κο-
ρονοϊό».

«Η δημοσιογραφία 
της εξαίρεσης 
και η παγκόσμια κάλυψη 
της επιδημίας»
Μία από τις τάσεις που σύμφωνα με τον κ. 
Παναγιώτου θα πρέπει τα ΜΜΕ να απορρίψουν 
είναι η λεγόμενη «δημοσιογραφία της εξαίρε-
σης», όπου τονίζονται εμφαντικά μεμονωμένες 
περιπτώσεις οι οποίες ανάγονται σε κανόνα. 
«Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ότι, ενώ 
η κοινή γνώμη στην πλειονότητα της πειθάρ-
χησε στα μέτρα σε εντυπωσιακό βαθμό για την 
ελληνική κοινωνία, στρέφουμε το ενδιαφέρον 
μας σε αυτούς που δεν πειθαρχούν ή στους 
επιστήμονες που θα μιλήσουν με εντυπωσιακά 
νούμερα ή θα κινδυνολογήσουν», διευκρινίζει 
ο κ.Παναγιώτου, προσθέτοντας ότι «η δημοσι-
ογραφία της εξαίρεσης σαφέστατα είναι μία 
μορφή παραπληροφόρησης, αφού συνιστά 
μεγεθυντικό φακό, που υπερτονίζει κάτι ή 
αποσιωπά και δεν επιτρέπει να δει κανείς και 
να εκτιμήσει σωστά τη συνολική κατάσταση».
Τι συμβαίνει, όμως, στα ΜΜΕ στον υπόλοιπο 
κόσμο, σε μία συγκυρία όπου πολλά εκατομ-
μύρια πολίτες βιώνουν με παρόμοιο τρόπο την 
επιδημία και τις επιπτώσεις της; Οι υποψήφιοι 
διδάκτορες στο Τμήμα του ΑΠΘ, Ηλίας Νικέ-
ζης, Ανθούλα Μπάλιου και η δημοσιογράφος- 
ερευνήτρια Σπυριδούλα Μάρκου απαντούν: 
«Τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν 
αυτό που διαπιστώνεται παγκοσμίως, δηλαδή 
μια στροφή προς τα επαγγελματικά ΜΜΕ, και 
μείωση της χρήσης των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Ταυτόχρονα προκύπτει ότι η κοινή 
γνώμη σε τέτοιες συνθήκες αναζητά σοβαρή, 
υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση καθώς 
ένα μεγάλο ποσοστό έχει δει ή λάβει, ακούσει 
ψευδείς ειδήσεις, ενώ όπως προκύπτει από 
την έρευνα μας αλλά και διαπιστώνεται από 
άλλες στο εξωτερικό είναι η έμφαση/ζήτηση 
για επιστημονικές πηγές».
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Αμερικανοί που πλειοδοτούν έναντι γάλ-
λων αγοραστών στην πίστα ενός κινεζι-
κού αεροδρομίου, Γάλλοι ή Τσέχοι που 
αρπάζουν χαρτοκιβώτια τα οποία προ-

ορίζονται για άλλες χώρες... Ο ανταγωνισμός για 
την αγορά μασκών κατά του ιού είναι ανελέητος.
Αιφνιδιασμένες από την πανδημία, ανίκανες να 
τις παραγάγουν οι ίδιες σε επαρκή αριθμό, οι χώ-
ρες, ιδιαίτερα οι δυτικές, αναζητούν δισεκατομ-
μύρια μάσκες κυρίως στην Ασία: μια κατάσταση 
που οδηγεί σε καταπάτηση των κανόνων και του 
fair-play που υποτίθεται πως επικρατούν στις πα-
γκόσμιες οικονομικές συναλλαγές.
Έτσι, μάσκες που είχαν παραγγελθεί στην Κίνα 
από τη Γαλλία, φέρεται ότι αγοράσθηκαν από 
άγνωστους Αμερικανούς στην πίστα κινεζικών 
αεροδρομίων, σύμφωνα με γάλλους περιφερειάρ-
χες.
«Υπήρξε τρίτη χώρα που πλήρωσε τριπλάσια την 
τιμή για το φορτίο πάνω στην πίστα του αεροδρο-
μίου», κατήγγειλε ο επικεφαλής της περιφέρειας 
Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή Ρενό Μιζελιέ.
«Μας πήραν ένα φορτίο Αμερικανοί που πλειοδό-
τησαν για το φορτίο που είχαμε κλείσει», διαβε-
βαίωσε η Βαλερί Πεκρές, η πρόεδρος της περιφέ-
ρειας Ιλ-ντε-Φρανς.
Η αμερικανική κυβέρνηση διέψευσε, όμως οι 
αγοραστές αυτοί μπορεί να είναι ιδιώτες ή ομό-
σπονδες Πολιτείες.
 
«ΤΡΌΜΑΚΤΊΚΌΣ  
ΠΑΓΚΌΣΜΊΌΣ ΑΝΤΑΓΩΝΊΣΜΌΣ
»
Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Ο καναδός πρω-
θυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε την Πέμπτη, 
«πολύ ανήσυχος» και ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα 
έπειτα από πληροφορίες του Radio Canada σύμ-
φωνα με τις οποίες ένα φορτίο με μάσκες, που 
είχε αγορασθεί στην Κίνα για το Κεμπέκ, παραδό-
θηκε με μικρότερη ποσότητα απ' αυτή που προ-
βλεπόταν αφού ένα μέρος του επαναπωλήθηκε 
«σ' αυτόν που προσέφερε τα περισσότερα», δηλα-
δή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Οι αγορές προμηθειών για την Covid-19 καταρ-
ρέουν», δήλωσε χθες, Πέμπτη, στη διάρκεια βι-
ντεοδιάσκεψης ο καθηγητής Κρίστοφερ Ρ. Γιού-
κινς του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, και «ο 
ανταγωνισμός και η διαφάνεια» πλήττονται εξαι-
τίας αυτού.
«Οι Πολιτείες είναι σε κατάσταση ανταγωνισμού, 
ακόμη και αντιπαλότητας μεταξύ τους. Είναι 
αυτό που η πολιτική φιλοσοφία ονομάζει 'etat 
de nature’», υπενθυμίζει ο ερευνητής Ζαν-Σιλβέ-
στρ Μονγκρενιέ του γαλλοβελγικού ινστιτούτου 
Thomas More, μια "ενδημική ανασφάλεια ανάμε-
σα στις χώρες, ακόμη και, σε περίπτωση διάλυ-

σης της διεθνούς δημόσιας τάξης, μια κατάσταση 
αναρχίας».
Εντούτοις «η πλειοδοσία για ένα φορτίο με μά-
σκες προστασίας είναι μάλλον ανταγωνισμός για 
την πρόσβαση στους πόρους: είναι δυσάρεστο, 
όμως δεν είναι ξέσπασμα εχθροπραξιών», εκτιμά.
Ο ουκρανός βουλευτής Αντρίι Μοτοβιλόβετς, ο οποί-
ος μετέβη τον Μάρτιο στην Κίνα για να συνοδεύσει 
ένα ιατρικό φορτίο, αφηγήθηκε στον λογαριασμό 
του στο Facebook πως υπήρξε μάρτυρας ενός «τρο-
μακτικού ανταγωνισμού για το ιατρικό υλικό. Οι πρό-
ξενοί μας, που πηγαίνουν σε (κινεζικά) εργοστάσια, 
συναντούν εκεί συναδέλφους τους από άλλες χώρες 
(Ρωσία, ΗΠΑ, Γαλλία) που θέλουν να παραλάβουν τις 
παραγγελίες μας. Πληρώνουμε τις παραγγελίες μας 
εκ των προτέρων με εμβάσματα και έχουμε υπογραμ-
μένα συμβόλαια. Αυτοί έχουν περισσότερα χρήματα 
και μετρητά. Δίνουμε μάχη για κάθε φορτίο».
Στα κινεζικά αεροδρόμια, γύρω από εργοστάσια 
και πλατφόρμες μεταφόρτωσης, «η ένταση είναι 
τεράστια εκεί. Οι κλέφτες είναι πολλοί και διάφο-
ροι», κατήγγειλε ο Μιζελιέ.
Παντού στον κόσμο, κράτη, περιφέρειες, ιδιώτες, 
μεσάζοντες προσπαθούν να κόψουν δρόμο για να 
βάλουν στο χέρι αυτά τα τόσο πολύτιμα υλικά, για 
την απόκτηση των οποίων μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούν και οι μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα 
με τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, η ισραηλινή 
Μοσάντ πραγματοποίησε στη διάρκεια του Μαρ-
τίου μυστική επιχείρηση σε άγνωστη χώρα για να 
πάρει διαγνωστικά κιτ για τον κορονοϊό..
 
ΒΑΛΊΤΣΑΚΊ ΜΕ ΜΕΤΡΉΤΑ

Σ' αυτό το πλαίσιο, τα μετρητά κάνουν θαύματα.
«Οι Αμερικανοί πληρώνουν μετρητά και χωρίς να 
δουν (σ.σ.: το φορτίο), σίγουρα αυτό μπορεί να εί-
ναι πιο ελκυστικό για ορισμένους που επιδιώκουν 
απλώς να κάνουν δουλειές πάνω στην απόγνωση 
ολόκληρου του κόσμου», εκτιμά η Βαλερί Πεκρές.
Ο πρώην πρωθυπουργός της Σλοβακίας Πέτερ 
Πελεγκρίνι δήλωσε στις 15 Μαρτίου στο τηλεο-
πτικό κανάλι TA3 πως η χώρα του είχε κάνει κρά-
τηση για εκατομμύρια μάσκες στην Ουκρανία, 
οι οποίες επρόκειτο να πληρωθούν με μετρητά. 
«Ετοιμάζαμε ένα βαλιτσάκι με 1,2 εκατομμύριο 
ευρώ. Επρόκειτο να χρησιμοποιήσουμε μια ειδι-
κή κυβερνητική πτήση για να πάμε να πάρουμε 
τις μάσκες. Όμως έφθασε νωρίτερα, ένας γερμα-
νός μεσάζοντας πλειοδότησε και τις αγόρασε».
Τέτοια απρόοπτα συμβαίνουν μερικές φορές ακό-
μη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπου πολλά μέλη έχουν απαγορεύσει τις εξαγω-
γές ιατρικού υλικού ή έχουν αποφασίσει επιτά-
ξεις, όπως η Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Κανένα έλεος στην παγκόσμια 
κούρσα για τις μάσκες
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Ο βασιλιάς 
έχει γράμμα
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μ
ετά την επεισοδιακή ολοκλήρωση του (τηλεοπτικού) Game 
of Thrones και τη σχετική απογοήτευση του Witcher, το κοι-
νό των fantasy σειρών χρειάζεται ένα μικρό διάλειμμα… με 
fantasy.

Μια καλή επιλογή, είναι το Letter for the King του Netflix, το οποίο είναι 
αρκετά πράγματα:
Καταρχάς, βασίζεται σε ένα παλιότερο βιβλίο. Η Τόνκε Ντραγκτ που το 
έγραψε το 1962, είναι μια γηραιά πλέον, ολλανδή συγγραφέας και το De 
brief voor de koning είναι το διασημότερο εφηβικό βιβλίο της ολλανδι-
κής λογοτεχνίας.
 Δεύτερον, είναι… εφηβικό. Δηλαδή μην περιμένετε τα «fuck» του Witcher 
και το λουτρό αίματος και σεξ του Game of Thrones. Δεν υπάρχουν.
Τρίτον, είναι μια ωραία ιστορία, που μεταφέρθηκε με πολύ αξιοπρεπή 
τρόπο στην τηλεόραση. Σε ένα φανταστικό κόσμο βασιλείων και ιπποσύ-
νης, εξυφαίνεται μια μεταφυσική συνωμοσία. Όχι ιδιαίτερα πρωτότυπο 
μεν, αλλά τι άλλο θέλετε δηλαδή για μια τέτοια ιστορία;
Πριν από μια επταετία περίπου, το βιβλίο της Ντραγκτ μεταφράστηκε 
στα αγγλικά και έτσι γνώρισε μια «δεύτερη νεότητα», στην οποία περι-
λαμβάνεται και η τηλεοπτική μεταφορά.
Ένας ανύποπτος έφηβος που πρέπει σώνει και καλά να γίνει ιππότης, 
μπλέκεται στην υπόθεση που ξεπερνάει τις δυνάμεις του. Οι άνθρωποι 
που γνωρίζει στην περιπέτειά του όμως, κρύβουν διάφορα μυστικά. 
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στο τέλος της δεκαετίας του ’60, όλοι έκαναν 
«ηλεκτρικούς πειραματισμούς». Το δρόμο 
τον είχε ανοίξει, όχι χωρίς κόστος, ο Ντύλαν 
και ακολουθούσαν άπαντες. Το ρήγμα που 

είχε ανοίξει το Γούντστοκ, τα ντεσιμπέλ των Who 
και του Χέντριξ, αλλά και το αναδυόμενο μένος της 
σκηνής του Ντιτρόιτ, έβαζε τη μουσική στην πρίζα.
Ο Μάιλς Ντέιβις, ο πιο επιδραστικός (όχι όμως και 
καλύτερος, όσο υπήρχε ο Κόλτρεϊν) μουσικός της 
τζαζ, το 1970 έβγαλε το Bitches brew, που ήταν 
ένας διπλός δίσκος, με βάση το αγαπημένο του 
μουσικό σχήμα, το κουιντέτο και πολύ ηλεκτρικός. 
Βέβαια, πλην του μεγαθηρίου με την τρομπέτα, σε 
εκείνο το σχήμα κρατούσαν θέσεις ο Γουέιν Σόρτερ 
στο τενόρο σαξόφωνο, ο Ντέιβ Χόλαντ στο μπάσο, 
ο Τσικ Κορία στο πιάνο και ο Τζακ ντε Τζονέτ στα 
ντραμς. Μαζί τους, σε διάφορα σημεία του δίσκου 
έπαιξαν επίσης ο Μπίλι Κόμπαμ, ένας από τους 
μεγαλύτερους τζαζ ντράμερς, ο Μπένι Μόπιν στο 
κλαρινέτο και ο Τζον μακ Λάφλιν, στην κιθάρα.
Κοινώς, επρόκειτο για ένα σχήμα «υπερηρώων» 

της μουσικής, τους οποίους ο Ντέιβις συγκέντρωσε 
στα στούντιο της Columbia στη Νέα Υόρκη, αμέσως 
μόλις τελείωσε το Γούντστοκ, παρεμπιπτόντως, και 
τους ζήτησε να παίξουν ό,τι τους ερχόταν στο μυαλό.
Το αποτέλεσμα ήταν… η fusion jazz επίσημα πλέον 
και όχι απλά ως ένα στυλ που είχε εισάγει ο πρω-
τοπόρος κιθαρίστας Λάρι Κόριελ, λίγο νωρίτερα. 
Επίσης, ήταν το προοίμιο της coolness του Ντέιβις.
Ο Ντέιβις, κεντρικό πρόσωπο, αλλά και μαέστρος 
(ακούγεται κάποιες φορές μέσα στο δίσκο να δίνει 
οδηγίες) οδηγεί το σχήμα, το οποίο όμως δεν κάνει 
μόνο ό,τι του πούνε, αλλά αυτοσχεδιάζει. 
Η τελική μορφή του δίσκου περιείχε και αρκετές 
παρεμβάσεις, όπως η συνένωση μουσικών μερών 
σε μεγαλύτερα κομμάτια, με αρκετά εφέ και μπόλι-
κη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθό-
δων, που δεν έμεινε χωρίς κριτική πάντως.
Πάντως, η «ψυχή» του δίσκου δεν ήταν στα εφέ, αλλά 
στη συνύπαρξη των μουσικών και στη συνθετική και 
εκτελεστική ιδιοφυία του Ντέιβις. Επίσης, ήταν μια 
από τις μεγαλύτερες ρυθμικές τομές στην ιστορία της 
τζαζ, με πολλαπλά όργανα που έπαιζαν ταυτόχρονα, 
τεχνικές που μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν οι southern 

μπάντες ή τις δοκίμαζε ήδη εργωδώς ο Ρόμπερτ Φριπ.
Το Bitches Brew που γίνεται 50 ετών αυτές τις μέ-
ρες, παραμένει ένα μνημείο τρομακτικής μουσικής 
ιδιοφυΐας και επιδραστικότητας. Ίσως όχι το πιο 
εύκολο για όλα τα ακροατήρια, αλλά σίγουρα εξαι-
ρετικά σημαντικό.  

H μεγάλη στιγμή 
του Μάιλς Ντέιβις

50 ΧΡΌΝΙΑ BITCHES BREW
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