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Πρέβεζα και 
Θεσπρωτία «σώζουν» 
την εργασία
Ο ΙΟΎΝΙΟΣ μπήκε με θετικό μεν «πρόσημο» στις 
προλήψεις, καθώς το άνοιγμα των καταστημάτων 
ανέβασε τους αριθμούς, αλλά και με το χειρότερο 
«αποτέλεσμα» των τελευταίων επτά ετών.
https://typos-i.gr/article/prebeza-kai-8esprwtia-
swzoyn-thn-ergasia

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Έρχονται 
οι ανεμογεννήτριες…
ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ των ανεμογεννητριών κα-
ταφτάνουν στην περιοχή των Ιωαννίνων. Δευτέρα 
μεσημέρι, νταλίκες, συνοδεία της αστυνομίας, είχαν 
παραταχθεί στην έξοδο της Εγνατίας.
https://typos-i.gr/article/erxontai-oi-
anemogennhtries

Βλαχλίδαι, 1872…
ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ της Παπάζογλου, στον 
αριθμό 11, λίγο πιο κάτω από την πρώην Παπα-
ζόγλειο Σχολή (με κατεύθυνση την οδό Κάνιγγος) 
υπάρχει μια διώροφη κατοικία, κλειστή. Πάνω 
από την πόρτα, ένα διακοσμητικό μοτίβο, το έτος 
κατασκευής και το όνομα του ιδιοκτήτη. Μια λιθα-
νάγλυφη υπενθύμιση ενός μακρινού παρελθόντος: 
«Πέτρος/Παύλος Βλαχλίδαι 1872» 
https://typos-i.gr/article/blaxlidai-1872

Το 6ο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, στα Γιάννενα
ΤΟ 6Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ρεμπέτικου θα γίνει στα Γιάννενα, στα παλιά σφαγεία, στις 4 και 5 Σε-
πτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι 31 Ιουλίου, στους Ρεμπετόφιλους Ιωαννί-
νων στο  facebook (6949438808).
https://typos-i.gr/article/6o-festibal-rempetikoy-sta-giannena
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Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να στηρίξετε την επαγγελμα-
τική, ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε καιρούς δύσκολους και για επαγγελ-
ματίες και για ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνετε με μια συνδρομή στο 
typos-i μέσω του Patreon. 
Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δημιουργών». 

Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας του Patreon: 

Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή, το Patreon «τραβάει» από το 
μέσο πληρωμής που δηλώσατε, το ποσό που δηλώσατε (4 ή 10 ευρώ συν 
24% ΦΠΑ).
Μπορείτε να διακόψετε όποτε θέλετε τη συνδρομή σας
Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε το μέσο με το οποίο θα πληρώνετε: Κάρτα 
ή Paypal
Στη διαδικασία εγγραφής, ενημερώνεστε επίσης για την ημερομηνία στην 
οποία θα χρεώνεστε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να μας ρωτήσετε: ioanninontypos@
gmail.com
Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i στο patreon (από το desktop ή την 
εφαρμογή στο κινητό) θα ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται πρώτα ή 
και αποκλειστικά στους patrons.

Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Αν σας αρέσει ο Τύπος, μπορείτε 
να τον στηρίξετε με μια συνδρομή
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14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συναυλία της Συμφωνικής 
Ορχήστρας
Σχήματα της Συμφωνικής Ορχήστρας του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Ιωαννιτών θα παρουσιάσουν έργα ελλήνων συνθε-
τών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Χλίτσιου την Τρίτη 14 Ιουλί-
ου, στις 21:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», 
στα παλιά σφαγεία, με ελεύθερη είσοδο.

Λεωνίδας Μπαλάφας 
στο Κρυφοβό
Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Λεωνίδας Μπαλάφας θα παίξει στο 
καφενείο «Σκάλα», στο Κρυφοβό. Μαζί του ο Χρήστος Κυριαζής 
(σαξόφωνο) και ο Σπύρος Βρυώνης (κιθάρα). Είσοδος 5 ευρώ, 
έναρξη 22.00, τηλέφωνο 2654022484

«Ο Τρελαντώνης»
Η Παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στον Φρόντζο την 
παράσταση «Ο Τρελαντώνης», πάνω στο έργο της Πηνελόπης 
Δέλτα.

18 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Νυχτωδίες» 
στα παλιά σφαγεία
Την εκδήλωση «Νυχτωδίες στο φως του φεγγαριού» διοργανώ-
νει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών στις 18 Ιουλίου, 
στις 21:30, στην αυλή του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημ. Χα-
τζής», στα παλιά σφαγεία, με ελεύθερη είσοδο. Με την Ειρήνη 
Δόβα, σοπράνο, τον Αχιλλέα Φρέστα, βαρύτονο, τη Γεωργία 
Αναστάση, πιάνο, και τον Ελευθέριο Καραγιάννη, ενορχήστρωση. 
Αφηγείται η Μαρία Στρατσάνη και ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. 
Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 5 Ιουλίου, 
αλλά αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

13 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Πριν τα Μεσάνυχτα»
ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «Πριν τα Μεσάνυχτα» (2013) του Ρίτσαρντ 
Λινκλέιτερ με τον Ήθαν Χωκ και τη Ζυλί Ντελπί προβάλ-
λει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών τη Δευ-
τέρα 13 Ιουλίου, στις 21:30, στην αυλή του πολιτιστικού 
πολυχώρου «Δημ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία. Είσοδος 
ελεύθερη. 

ΣΙΝΈΜΆ

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 

«Οι τρεις πινακίδες 
έξω από το Έμπινγκ…»
Την ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα «Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι» (2017) με την Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, τον 
Σαμ Ρόκγουελ και τον Γούντι Χάρελσον προβάλλει το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 21:30, 
στην αυλή του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημ. Χατζής», στα παλιά 
σφαγεία. Είσοδος ελεύθερη. 
Η υπόθεση: Νοικιάζοντας τρεις διαφημιστικές πινακίδες στην είσο-
δο της πόλης, μια μητέρα καταγγέλλει την τοπική αστυνομία, η οποία 
δεν έχει βρει τον ένοχο για το βιασμό και τη δολοφονία της κόρης 
της, μέσα από τις ανακοινώσεις που αναρτά. 

14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οι Δε Luckies, Rockin in silence vol 2 παίζουν στο Θυμωμέ-
νο Πορτραίτο (21.00, 5 ευρώ)

15 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τα παραμύθια της αυλής, για μικρούς και μεγάλους εκτυλίσ-
σονται στο Θυμωμένο Πορτραίτο (17.30, 3 ευρώ ανά παιδί)

17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οι 3 blood red boxsets for sale παίζουν live στο Θυμωμένο 
Πορτραίτο (21.00, 5 ευρώ)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΥΜΩΜΕΝΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

15 ΙΟΥΛΙΟΥ

«Τα πάθη 
της γενιάς 
του ξακουστού 
Οιδίποδα» 
από τους 
Αθεράπευτους
Οι Αθεράπευτοι παρουσιάζουν 
στον Φρόντζο μια σύνθεση των 
έργων Οιδίπους Τύραννος,  Οι-
δίπους επί Κολωνώ, Αντιγόνη, 
Φοίνισσαι και Επτά επί Θήβας. 
Σκηνοθεσία-μουσική σύνθεση 
και επιμέλεια, Δημήτρης Παπ-
πάς. 
Γενική είσοδος 10 ευρώ, προ-
πώληση (Αναγνώστης-Χαρτέξ) 8 
ευρώ. Έναρξη στις 21.15
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Όσο πλησιάζει ο Αύγουστος, τόσο 
γίνεται πιο επιτακτική η ερώτη-
ση «τι θα γίνει φέτος με τα πανη-
γύρια», ειδικά στην Ήπειρο. 

Η απάντηση δεν είναι αισιόδοξη για τους «θια-
σώτες» τους είδους, είτε εκείνους που συμμετέ-
χουν με το δέοντα τρόπο, είτε τους… άλλους: τα 
περισσότερα πανηγύρια φέτος, δεν θα γίνουν.
Για την ακρίβεια, πολύ δύσκολα θα γίνουν 
αυτά που εντάσσονται στα προγράμματα 
των Δήμων και γίνονται υπό την αιγίδα 
τους. Οι δήμαρχοι είναι ήδη επιφυλακτικοί 
και δεν δίνουν το «πράσινο φως», υπό το 
φόβο της εξάπλωσης του κοροναϊού, που 
δεν δείχνει να… καταλαβαίνει ιδιαίτερα από 
καλοκαίρι.
Ήδη, αυτή η τάση υπάρχει στο Μέτσοβο και 
στο Ζαγόρι. Στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, 
ακόμα και πανηγύρια που είχαν ανακοινω-
θεί για τον Προφήτη Ηλία ακυρώθηκαν. 
Αντίθετα, έχουν ανακοινωθεί και μάλλον 
θα γίνουν, πανηγύρια που διοργανώνονται 

από ιδιώτες και καταστήματα.
Προσέξτε όμως τι γίνεται: η κυβέρνηση, 
παρότι δια στόματος του υφυπουργού Ανά-
πτυξης Γιάννη Παπαθανάση έχει δηλώσει 
ότι δεν προτίθεται να απαγορεύσει τα πανη-
γύρια, ταυτόχρονα έχει στείλει μήνυμα στους 
δημάρχους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανο-
χή. Ο κ. Παπαθανάσης σε δηλώσεις του τόνι-
σε ότι «παρακολουθούμε στενά και θα ελέγ-
χουμε πολύ τις εκδηλώσεις αυτές, αν όμως, 
τα φαινόμενα αυτά συνεχίζονται τόσο έντονα 
και εκτρέπονται προφανώς θα λάβουμε μέ-
τρα». 
Επίσης, διευκρίνισε ότι η κατάργηση του 
ορίου συγκεκριμένου αριθμού ατόμων στα 
τραπέζια δεν αφορά στα πανηγύρια και άλ-
λες τέτοιες εκδηλώσεις.
Την ίδια στιγμή πάντως, οι κυβερνητικές 
αποφάσεις λένε… άλλα. Για την «οργάνωση 
εκδήλωσης τοπικού εορταστικού χαρακτή-
ρα από οποιονδήποτε φορέα (πανήγυρις), η 
σχετική, πρόσφατη απόφαση αναφέρει ότι  
«ισχύουν οι κανόνες των υπηρεσιών τρο-
φοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/56.21, 

όπως αναφέρονται στην παρούσα (σ.σ. από-
φαση) και υποχρεωτικά μέτρα προστασίας/
προστατευτικός εξοπλισμός σύμφωνα με το 
Παράρτημα 10 (δηλαδή μάσκες κ.λπ.)».
Για τα πανηγύρια ειδικά όμως, η πρόεδρος 
της Ένωσης νοσοκομειακών γιατρών, Μα-
τίνα Παγώνη ζήτησε επιτακτικά να απαγο-
ρευτούν τα πανηγύρια, καθώς δεν μπορούν 
να τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις.
Εν τέλει, τα πανηγύρια, που έχουν περά-
σει από αρκετές «φάσεις» φέτος, από την 
ολική απαγόρευση που είχε ανακοινώσει ο 
πρωθυπουργός πριν από 2,5 μήνες, μέχρι 
τις επαμφοτερίζουσες ενδείξεις και τους 
διστακτικούς κυβερνητικούς χειρισμούς, 
δείχνουν ότι αφενός, η πανδημία δεν πολε-
μιέται μόνο με την «ατομική ευθύνη» που 
θυμούνται οι ιθύνοντες κάθε φορά που αυ-
ξάνονται τα κρούσματα, ούτε όμως και από 
την αίσθηση ότι «όλα περάσανε, πάμε σαν 
άλλοτε». Ειδικά στην περίπτωση των πα-
νηγυριών άλλωστε, η ανεμελιά και η «χαρ-
τούρα» προϋποτίθενται. Κανένα από τα δύο 
όμως δεν περισσεύει αυτή την περίοδο… 

Οι χοροί πάνε για του χρόνου…
Οι δήμαρχοι είναι 
ήδη επιφυλακτικοί 
και δεν δίνουν το 
«πράσινο φως», υπό 
το φόβο της εξάπλω-
σης του κοροναϊού, 
που δεν δείχνει να… 
καταλαβαίνει ιδιαί-
τερα από καλοκαίρι.
Ήδη, αυτή η τάση 
υπάρχει στο Μέτσοβο 
και στο Ζαγόρι.
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Με τις αποφάσεις του ανώτατου 
διοικητικού δικαστηρίου της 
Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν που προβλέπουν τη 

μετατροπή του μουσείου της Αγίας Σο-
φίας σε τζαμί, ο πρόεδρος της Τουρκίας 
«αψηφά εκ νέου την Ευρώπη», σχολίασε 
στον τίτλο του ρεπορτάζ της η γαλλική 
καθημερινή εφημερίδα Le Figaro.
«Μάθαμε λοιπόν το όνομα του 3.272ου 
τζαμιού της Κωνσταντινούπολης: το ‘τζα-
μί Αγία Σοφία’», σημειώνεται στο κείμενο 
και προστίθεται ότι ο τούρκος πρόεδρος 
μπορεί χάρη στην απόφαση του τουρκι-
κού Συμβουλίου της Επικρατείας να «εκ-
πληρώσει το όνειρο» των ισλαμιστών και 
των εθνικιστών στη χώρα του, που ήταν 
«η κατάκτηση εκ νέου, θρησκευτικά και 
πολιτικά, αυτού του συμβόλου της Κων-
σταντινούπολης».
Την 24η Νοεμβρίου 1934 ο Μουσταφά 
Κεμάλ, ο ιδρυτής της πολύ νεαρής Τουρ-
κικής Δημοκρατίας, μετέτρεπε την πρώ-
ην βασιλική, ακόμη ισλαμικό τέμενος, 
σε μουσείο, όμως «86 χρόνια αργότερα, 
τη 10η Ιουλίου 2020, ο πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, έκανε το κόσμημα της 
Κωνσταντινούπολης μουσουλμανικό 
χώρο λατρείας, προς μέγιστη ικανοποίη-
ση της πιο συντηρητικής θρησκευτικής 
μερίδας του εκλογικού του ακροατηρίου 
και των συμμάχων στην άκρα δεξιά» της 
Τουρκίας, σχολίασε στο δικό της ρεπορτάζ 
η εφημερίδα Le Monde.
Για τη βρετανική εφημερίδα The Times, η 
κίνηση που έκανε ο πρόεδρος της Τουρκί-
ας, ενδυναμωμένος από την απόφαση του 
ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της 
χώρας, σηματοδοτεί «το τέλος του ορά-
ματος» του Μουσταφά Κεμάλ για τον κο-
σμικό χαρακτήρα του τουρκικού κράτους. 
Οι Τάιμς χαρακτηρίζουν το διάγγελμα του 
αρχηγού του τουρκικού κράτους, λίγα λε-
πτά μετά το κάλεσμα στην απογευματινή 
προσευχή, μια από «τις πιο δραματικές 
στιγμές στην ιστορία των 1.500 ετών» του 
εμβληματικού βυζαντινού κτιρίου.
«Αγία Σοφία: Η Τουρκία μετατρέπει το εμ-
βληματικό μουσείο της Κωνσταντινούπο-
λης σε τζαμί», είναι ο τίτλος δημοσιεύμα-
τος του BBC για την απόφαση που έλαβαν 
χθες οι αρχές της Τουρκίας να μετατραπεί 
σε τζαμί αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς.
Οι αλλαγές στην Αγία Σοφία είναι βαθειά 
συμβολικές. Ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής 

του σύγχρονου τουρκικού κράτους, ήταν 
αυτός που αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει 
μουσείο. Ο πρόεδρος Ερντογάν -ο οποίος 
παρουσιάζει τον εαυτό του ως κατακτητή 
της σύγχρονης εποχής- κάνει τώρα άλλο 
ένα βήμα για να διαλύσει την κληρονομιά 
του κοσμικού χαρακτήρα του τουρκικού 
κράτους και να αλλάξει την Τουρκία σύμ-
φωνα με το όραμά του. Ο Τούρκος ηγέτης 
δεν δίνει λόγο σε κανέναν για την αλλαγή. 
Δηλώνει πως όταν κάποιος λέει πως η 
απόφαση δεν του αρέσει -και σε πολλούς 
στο εξωτερικό δεν αρέσει- αυτό σημαίνει 
ότι επιτίθεται στην εθνική κυριαρχία της 
Τουρκίας, συμπληρώνει το βρετανικό δί-
κτυο BBC.
Αν και η κίνηση είναι δημοφιλής στις τά-
ξεις των ισλαμοσυντηρητικών υποστηρι-

κτών του προέδρου Ερντογάν, ο πιο διά-
σημος συγγραφέας της Τουρκίας, ο Ορχάν 
Παμούκ, δηλώνει στο BBC ότι η απόφα-
ση θα στερήσει από κάποιους Τούρκους 
την «υπερηφάνεια» τους που ανήκουν σε 
ένα κοσμικού χαρακτήρα μουσουλμανικό 
έθνος.
«Υπάρχουν εκατομμύρια Τούρκοι προση-
λωμένοι στον κοσμικό χαρακτήρα του 
τουρκικού κράτους, όπως εγώ, που υψώ-
νουν τη φωνή τους ενάντια σε αυτό, αλλά 
οι φωνές τους δεν εισακούονται», σημεί-
ωσε σε δήλωσή του στο BBC.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν μετέτρεψε επισήμως το κορυφαίο αρ-
χιτεκτονικό κόσμημα της Κωνσταντινού-
πολης, την Αγία Σοφία, από μουσείο σε 
τζαμί, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα 

The Guardian σε εκτενές της δημοσίευμα.
Το καθεστώς της Αγίας Σοφίας που έχει πε-
ριληφθεί από την UNESCO στον κατάλογο 
των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς αποτελεί για δεκαετίες το 
αντικείμενο διαλόγου χριστιανών, μου-
σουλμάνων και αυτών που πιστεύουν στην 
διατήρηση του κοσμικού χαρακτήρα του 
τουρκικού κράτους, συνεχίζει η Guardian.

«ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ»

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) 
αναφέρεται επίσης στην τελευταία δημο-
σκόπηση, για να επισημάνει ότι ο ηγέτης 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του 
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος 
(CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κατηγό-
ρησε αυτόν τον μήνα τον Ερντογάν ότι 
«χρησιμοποιεί ως πολιτικό εργαλείο» το 
θέμα της Αγίας Σοφίας.
Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι ανα-
τρέποντας ένα από τα πιο συμβολικά βή-
ματα του Ατατούρκ, το οποίο υπογράμμιζε 
τη δέσμευσή του στον κοσμικό χαρακτή-
ρα του τουρκικού κράτους, ο Ερντογάν 
ολοκληρώνει το δικό του σχέδιο για την 
επαναφορά του Ισλάμ σε κεντρική θέση 
στη δημόσια ζωή, επικαλούμενο τον Σο-
νέρ Τσαγαπτάι, διευθυντή του Turkish 
Research Program στο Washington 
Institute for Near East Policy.
«Η Αγία Σοφία είναι το επιστέγασμα της 
θρησκευτικής επανάστασης του Ερντο-
γάν, η οποία εκτυλίσσεται στην Τουρκία 
για πάνω από μια δεκαετία», έκρινε ο 
ίδιος σε δηλώσεις του στο Ρόιτερς.
Ο Ερντογάν, νοσταλγός της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας που επιδιώκει σήμερα να 
συσπειρώσει την συντηρητική του βάση 
με φόντο την οικονομική κρίση που έχει 
προκαλέσει η πανδημία του νέου κορονο-
ϊού και το δύσκολο περιφερειακό πλαίσιο, 
είχε ταχθεί πολλές φορές υπέρ της μετα-
τροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, μετέ-
δωσε παράλληλα το AFP.
«Η Αγία Σοφία είναι πιθανόν το πιο ορατό 
σύμβολο του οθωμανικού παρελθόντος 
της Τουρκίας και ο Ερντογάν το εργαλειο-
ποιεί για να συσπειρώσει τη βάση του και 
να δείξει το ανάστημά του στους αντιπά-
λους του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό», επισήμανε στο AFP ο Άντονι 
Σκίνερ, στέλεχος της εταιρείας συμβού-
λων Verisk Maplecroft.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

Ο Ερντογάν «αψηφά την Ευρώπη»
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Διακοπές… του χρόνου
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η έρευνα του Ινστιτού-
του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, εκτιμάει 
ότι η οικονομική κρίση 
που προκάλεσε η παν-
δημία θα επηρεάσει, σε 
μικρότερο η μεγαλύτερο 
βαθμό την προσωπική 
και οικογενειακή εισοδη-
ματική κατάσταση πάνω 
από το 60% του πληθυ-
σμού και σε ορισμένες 
χώρες πάνω από το 90%. 
Αντίθετα, ανάλογα με την 
χώρα, ανεπηρέαστο από 
την οικονομική κρίση 
παρέμεινε ένα ποσοστό 
του πληθυσμού που 
κυμαίνεται από 4% έως 
29% ενώ ένα μικρότερο 
ποσοστό (1% έως 15%) 
δεν είναι σίγουρο για το 
αν θα επηρεαστεί ή όχι. 
Στις κύριες ευρωπαϊκές 
αγορές της Ελλάδας, 
διακοπές σε άλλους ευ-
ρωπαϊκούς προορισμούς 
επιλέγει ένα ποσοστό 
που δεν ξεπερνά το 
25% στην Γερμανία και 
το Ην. Βασίλειο, το 17% 
στη Γαλλία και το 13% 
στην Ιταλία. Στις χώρες 
αυτές, το 38% ως 47% 
δηλώνουν ότι θα κάνουν 
διακοπές στη χώρα τους 
και 16% έως 20% στην 
περιοχή τους, ενώ το 
26% ως 32% δεν προτί-
θενται να κάνουν διακο-
πές.

Tα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των 5 κύριων 
χωρών, του εισερχόμενου ελληνικού τουρισμού

29% 
εκτιμούν πως 
δεν θα επηρεα-
στούν καθόλου, 

41% 
εκτιμά ότι θα 
επηρεαστεί 
λίγο και 

22% 
Πολύ 
ή Δραματικά. 

24% 
Καθόλου 

41% 
Λίγο και 

26% 
Πολύ 
ή Δραματικά

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ

22% 
Καθόλου 

37% 
Λίγο και 

34% 
Πολύ 
ή Δραματικά

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

25% 
Καθόλου 

43% 
Λίγο και 

26% 
Πολύ 
ή Δραματικά 

ΓΑΛΛΟΙ

12% 
Καθόλου 

43% 
Λίγο και 

40% 
Πολύ 
ή Δραματικά. 

ΙΤΑΛΟΙ

Δαπάνη των διακοπών 
ως προτεραιότητα: 

27% 
μόλις 
επιτρέψουν 
οι συνθήκες 

40% 
την ανέβαλαν

ΓΕΡΜΑΝΟΙ

26%
μόλις 
επιτρέψουν 
οι συνθήκες

44%
την ανέβαλαν

ΒΡΕΤΑΝΟΙ

28% 
μόλις 
επιτρέψουν 
οι συνθήκες

47%
την ανέβαλαν

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

25%
μόλις 
επιτρέψουν 
οι συνθήκες 

41%
την ανέβαλαν

ΓΑΛΛΟΙ

25%
μόλις 
επιτρέψουν 
οι συνθήκες

50%
την ανέβαλαν

ΙΤΑΛΟΙ
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ΓΙΟΥΛ ΜΠΡΙΝΕΡ

Ο εμιγκρές

Ο Γιουλ Μπρίνερ απο-
τελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ηθοποιού 
που συνδύαζε το φυ-
σικό ταλέντο με την 
καταγωγή. Και αυτό 
γιατί ήταν μίας σπάνιας 
ράτσας, που του προ-
σέφερε απλόχερα την 
απαράμιλλη γοητεία 
του. Η μητέρα του ήταν 
Ρωσίδα, με καταγωγή 
από την Μογγολία και ο 
πατέρας του ήταν Ελ-
βετός. Είναι φανερό ότι 
η Μογγολία του έδωσε 
την ξεχωριστή ομορφιά, 
που σε συνδυασμό με 
την αδιαμφισβήτητη 
αρρενωπότητά του, τον 
έκανε ακαταμάχητο στα 
μάτια των γυναικών, ενώ 
η Ελβετία του απάλυνε 
όσο πρέπει τα σκληρά 
χαρακτηριστικά του 
προσώπου του.
Ο Γιουλ Μπρίνερ, όμως 
ήταν διάσημος και για 
ακόμη δύο χαρακτηρι-
στικά της εμφάνισής 

του. Για το ξυρισμένο 
κεφάλι του, πολλά χρό-
νια πριν να γίνει μόδα 
και για το κοντό ύψος 
του, που ερχόταν σε 
αντίθεση με τους δυ-
ναμικούς ρόλους που 
ερμήνευε. «Επισήμως», 
το ύψος του ήταν 1,73, 
αλλά όπως έλεγαν 
περιπαιχτικά αυτοί που 
τον είχαν γνωρίσει φαι-
νόταν αρκετά κοντότε-
ρος και πως ξεπέρναγε 
το 1,70 μόνο με τα 
τακούνια που φορούσε 
(όπως πολλοί διάσημοι 
συνάδελφοί του) για να 
φτάνει στα ίσα με τις 
συμπρωταγωνίστιριές 
του. Πάντως, θα πρέπει 
να του αναγνωριστεί 
ότι όταν σήκωνε το 
ανάστημά του φαινό-
ταν γίγαντας. Και αυτό 
σίγουρα στο σινεμά δεν 
το πετυχαίνεις μόνο με 
τα εξωτερικά χαρακτη-
ριστικά ή το ευθυτενές 
κορμί.
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Αλλά αυτά είναι μάλλον λεπτομέ-
ρειες για έναν ηθοποιό, κατεξοχήν 
θεατρικό, που έδωσε ορισμένες 
αθάνατες ερμηνείες παίζοντας σε 

τεράστιες επιτυχίες όπως «Ο Βασιλιάς κι 
Εγώ», «Οι Δέκα Εντολές», «Αναστασία», «Ο 
Σολομών και η Βασίλισσα του Σαβά» και 
φυσικά το κλασικό γουέστερν «Και οι 7 ήταν 
Υπέροχοι».
Σήμερα, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη 
γέννηση (11 Ιουλίου 1920) του Γιουλ Μπρί-
νερ, ενός ηθοποιού που παραμένει ανεξή-
γητα στη σκιά των σταρ του Χόλιγουντ, ίσως 
γιατί πάντα θα είναι ο εμιγκρές που τους 
έκλεψε τη δόξα και που η τελευταία του επι-
θυμία ήταν να ταφεί στο Παρίσι.
   
ΖΩΉ ΣΑΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΉΜΑ

Ο Γιουλ Μπορίσοβιτς Μπρίνερ γεννήθηκε 
στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας από πατέρα 
μηχανικό και μητέρα μουσικό. Οι περιπέτει-
ες της ζωής του ξεκίνησαν από πολύ νωρίς, 
όταν ο πατέρας του τους εγκατέλειψε και η 
μητέρα του πήρε τα δυο παιδιά της και πήγε 
να ζήσει στη Μαντζουρία. Μετά από κάποια 
χρόνια και αρκετές δυσκολίες θα αναζητή-
σουν μια νέα πατρίδα στη Γαλλία και συγκε-
κριμένα στο Παρίσι. Εκεί, ο νεαρός Γιουλ θα 
εμφανιστεί σε σκηνές καμπαρέ τραγουδώ-
ντας τσιγγάνικα τραγούδια, αφού η μητέρα 
του τον είχε διδάξει την τέχνη της. Άλλωστε 
εκτός από ομορφιά διέθετε και μία υπέροχη 
ζεστή φωνή. Στη συνέχεια θα βρεθεί στις 
σκηνές των τσίρκο, για να κάνει ακροβατικά. 
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέ-

μου θα αναλάβει το ρόλο του ραδιοφωνικού 
εκφωνητή, διαβάζοντας αντιναζιστικά κείμε-
να, ενώ είχε συνεργασία και με υψηλόβαθμα 
στελέχη του αμερικανικού στρατού. Κάπου 
εκεί του μπήκε και η ιδέα για να μεταναστεύ-
σει για ακόμη μια φορά, αυτή τη φορά στις 
ΗΠΑ, φοβούμενος και τη στοχοποίησή του 
από τους Γερμανούς.
   
ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ... ΟΣΚΑΡ

Στις αρχές της δεκαετίας του '40 θα φτάσει 
στις ΗΠΑ, όπου θα σπουδάσει υποκριτική. 
Γρήγορα θα αρχίσει να έχει μικρές συμμε-
τοχές στο Μπρόντγουεϊ, ενώ θα παίξει και 
κάποια ρολάκια, του Ρώσου μετανάστη, σε 
κάποιες ταινίες. Στις αρχές της δεκαετίας 
του '50 η καριέρα του εκτοξεύεται με τη θε-
ατρική παράσταση «Ο Βασιλιάς κι Εγώ». Μία 
παράσταση που κράτησε τρία χρόνια και θα 
του δώσει την ευκαιρία το 1956 να παίξει στο 
ομώνυμο κινηματογραφικό μιούζικαλ, κερ-
δίζοντας το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. 
Παρότι ένας πλέον καταξιωμένος ηθοποιός, 
θα επιστρέψει στο σανίδι παίζοντας για ακό-
μη 3.379 παραστάσεις την επιτυχία που του 
χάρισε εκτός από το Όσκαρ και ένα βραβείο 
Τόνι. Ανάμεσα στις θεατρικές του υποχρεώ-
σεις βρήκε χρόνο να πρωταγωνιστήσει και σε 
φημισμένες ταινίες, όπως το επικό «Οι Δέκα 
Εντολές" του Σεσίλ ντε Μίλ και το εξαιρετικό 
δράμα «Αναστασία" σε σκηνοθεσία Άνατολ 
Λίτβακ και δίπλα στην Ίνγκριτ Μπέργκμαν. 
Επίσης, θα παίξει στο φιλμ του Ρίτσαρντ 
Μπρουκς «Αδελφοί Καραμαζόφ» και στο «Ο 

Σολωμόν και η βασίλισσα του Σαβά», σε σκη-
νοθεσία Κινγκ Βίντορ.
   
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Αυτά όλα μέχρι το 1960, όταν έρχεται η τερά-
στια επιτυχία του κλασικού γουέστερν «Και οι 
7 Ήταν Υπέροχοι», ριμέικ των «Επτά Σαμου-
ράι» του Κουροσάβα. Τη σκηνοθεσία ανέλα-
βε ο ικανότατος Φρεντ Τσίνεμαν ο οποίος το-
ποθέτησε στην κορυφή ενός πολυπρόσωπου 
και γεμάτο αστέρια καστ, τον μαυροφορεμέ-
νο και πάντα cool Γιουλ Μπρίνερ. Μαζί του, 
μερικά απ΄ τα μεγαλύτερα ονόματα της επο-
χής: Στιβ ΜακΚουίν, Τζέιμς Κόμπερν, Τσαρλς 
Μπρόνσον, Χορστ Μπούχολτς, Ρόμπερτ Βον 
και Ελάι Γουάλας. Ένα από τα κλασικότερα 
γουέστερν που θα συνδέεται χωρίς δεύτερη 
σκέψη με τον Γιουλ Μπρίνερ.
Ο Γιουλ Μπρίνερ είχε μία τεράστια διαδρομή 
στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ωστό-
σο, βρήκε το χρόνο να κάνει και τέσσερις 
γάμους, με πρώτο εκείνον με την ηθοποιό 
Βιρτζίνια Γκίλμορ, ενώ είχε δεκάδες ερωτι-
κούς δεσμούς με αστέρια της εποχής, όπως η 
Μάρλεν Ντίτριχ, η Τζούντι Γκάρλαντ, η Τζό-
αν Κρόφορντ και η Ίνγκριτ Μπέργκμαν, αλλά 
και με πολλές στάρλετ.
Πέθανε στις 10 Οκτωβρίου του 1985 στη Νέα 
Υόρκη, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, λί-
γες ώρες διαφορά από τον χαμό του Όρσον 
Ουέλς. Η σορός του ενταφιάστηκε στο Παρί-
σι, κατά την επιθυμία του, ενώ και ο Ουέλς 
προτίμησε ως τελευταία του κατοικία την 
Ανδαλουσία...

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγωνστάκης

Ο Γιουλ Μπορί-
σοβιτς Μπρίνερ 
γεννήθηκε στο 
Βλαδιβοστόκ της 
Ρωσίας από πατέρα 
μηχανικό και μητέ-
ρα μουσικό. Οι πε-
ριπέτειες της ζωής 
του ξεκίνησαν από 
πολύ νωρίς, όταν 
ο πατέρας του τους 
εγκατέλειψε και η 
μητέρα του πήρε τα 
δυο παιδιά της και 
πήγε να ζήσει στη 
Μαντζουρία
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1970, το ευρύτερο Ντιτρόιτ ήταν μια ζω-
ντανή εργατική κατά κύριο λόγο, περιοχή, 
η οποία εκτός από έντονες κοινωνικές 
ανακατατάξεις και κινήματα, διέθετε και 

τρομερά ευρεία μουσική σκηνή.
Ένα μικρό τότε κομματάκι της, μια μπάντα περίερ-
γων από το Αν Άρμπορ, θα έβγαζε το μήνα Ιούλιο, 
το δεύτερό της άλμπουμ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι το Fun House, οι Stooges 
το θεώρησαν φρικτό άλμπουμ.
Ευτυχώς για τη μουσική ιστορία, το κοινό και οι 
ίδιοι οι συντελεστές αργότερα, δεν έμειναν στην 
ίδια άποψη.

Το Fun House ερχόταν μετά από το υπερηχητικό 
The Stooges, σε μια φάση που έτσι και αλλιώς, τα 
πράγματα στη μουσική αγρίευαν.
Οι Stooges ήταν υπό τη σκέπη, αλλά και τη σκιά 
των MC5 τότε. Η μπάντα-πολιτική οργάνωση 
έμοιαζε (και είχε) μεγαλύτερη απήχηση και, αν τα 
μέλη της δεν ήταν πιο αυτοκαταστροφικά και από 
μη επανδρωμένο σκάφος που εξερευνά τον Άρη, 
θα είχε εξελιχθεί αλλιώς.
Οι Stooges από την άλλη, έψαχναν το δρόμο τους 
και συνήθως, τον εύρισκαν πάνω στη σκηνή. Εκεί, 
ο Ίγκι Ποπ έκανε κυριολεκτικά ό,τι του κατέβαινε 
στο κεφάλι, προσφέροντας τα οπερετικά φωνητικά 
απλόχερα, πάνω από τις πολεμικές μουσικές ιαχές 
των αδερφών Άσετον και του Ντέιβ Αλεξάντερ. Προ-

κειμένου να «πιάσουν» την αίσθηση του live, έκαναν 
διάφορες ακροβασίες στο στούντιο όπου ηχογραφού-
σαν, αλλά και πάλι δεν έμεναν ικανοποιημένοι.
Στο τέλος, έμειναν 36 και κάτι λεπτά, με την ιδι-
αίτερη χροιά που έδωσε ο Στιβ μακ Κέι, ο οποίος 
έπαιξε σαξόφωνο, φανερώνοντας τις επιρροές και 
των Stooges από τον Sun Ra και τα free jazz δοκί-
μια της εποχής.
Το Fun House παραμένει σήμερα, 50 χρόνια μετά, 
μια ηδονιστική μουσική παγίδα, ένα σημείο ανα-
φοράς, ανάλογο με το Paranoid των Sabbath ή το 
Love Supreme του Κόλτρεϊν.
Η εκτέλεση άλλωστε του Down on the Street από 
τον ίδιο τον Ίγκι, ακόμα και στα σημερινά γεράμα-
τα, δεν αφήνει αμφιβολίες…

No Fun House: Η μεγάλη 
στιγμή των Stooges
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