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Τα πανηγύρια 
του Συρράκου και 
των Χουλιαράδων 

Πόσοι 
δεν ήρθαν 
στην Ήπειρο;

Τα «Τακούτσια», 
η ζαγορίσια 
κομπανία
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Ένα νέο κρούσμα 
στην Πρέβεζα
ΑΠΌ ΤΑ 262 νέα κρούσματα, που αποτελούν ημε-
ρήσιο ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας, το ένα 
κρούσμα καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας.
https://typos-i.gr/article/ena-neo-kroysma-sthn-
prebeza

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ήπειρος: Και τα νέα 
κρούσματα έγιναν 5
Ό ΕΌΔΎ ανακοίνωσε και επίσημα τα νέα κρούσμα-
τα, που φτάνουν τα 152 το τελευταίο 24ωρο, όπως 
και τη γεωγραφική τους κατανομή. Σύμφωνα με 
αυτήν, στην Ήπειρο καταγράφονται 5 κρούσματα, 2 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 3 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
https://typos-i.gr/article/gewgrafikh-katanomh-5-
kroysmata-sthn-hpeiro

Δύο νέα κρούσματα 
στο νομό Ιωαννίνων
ΔΎΌ ΚΡΌΎΣΜΑΤΑ στα Γιάννενα και ένα στη 
Θεσπρωτία είναι ανάμεσα στη σημερινή καταγραφή 
(6 Αυγούστου 2020).
https://typos-i.gr/article/dyo-nea-kroysmata-sto-
nomo-iwanninwn

Ένα νέο κρούσμα στα Γιάννενα
ΕΚΑΤΌΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ έξι κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμε-
ρα ο ΕΟΔΥ. Τα νέα αυτά κρούσματα δηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. 
Ένα από αυτά καταγράφεται στα Γιάννενα (11 Αυγούστου 2020).
https://typos-i.gr/article/ena-neo-kroysma-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». 
Αυτή τη βδομάδα, όσοι-ες κάνουν συνδρομή, θα λάβουν την πρώτη, ψηφια-
κή έκδοση των «Ρετρό Ιστοριών».
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!

Μαζί με μια συνδρομή, 
μια ψηφιακή έκδοση
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Μία από τις πιο θρυλι-
κές μουσικές κομπα-
νίες της χώρας ξε-
κίνησε να διαγράφει 

την πορεία της κατά τη δεκαετία 
του ’30, από τα Κάτω Πεδινά Ζα-
γορίου. Τα «Τακούτσια» ήταν μια 
κομπανία που διαμόρφωσε σε 
μεγάλο βαθμό το ζαγορίσιο ρε-
περτόριο, που έμαθε τον κόσμο 
να ακούει τη μουσική του τόπου 
τους και που αποτέλεσε ένα με-
γάλο «σχολείο» για μουσικούς 
επί πολλές δεκαετίες.
Τα «Τακούτσια» ήταν «τα παιδιά 
του Τάκη», και  ο Τάκης ήταν 
ο βιολιστής Τάκης Καψάλης ο 
οποίος θα δημιουργήσει την εν 
λόγω κομπανία μαζί με τα παι-
διά του και ένα ανίψι του: τον 
Κώστα στο βιολί (ή Κ’ τσό, λόγω 
της αναπηρίας του), τον Σπύρο 
στο λαούτο και τον Γιώργο στο 
τραγούδι και στο δεύτερο κλα-
ρίνο, και τον Χρήστο Καψάλη 
(τον ανιψιό) στο τραγούδι και 
στο ντέφι. Τα τέσσερα αυτά πρό-
σωπα αποτέλεσαν τον κορμό της 
κομπανίας μέχρι το 1987, οπότε 
και διαλύθηκε λόγω γήρανσης 
των μελών της. 
Αρχηγός στα «Τακούτσια» δεν 
ήταν ο κλαριντζής, όπως συ-
νηθιζόταν, αλλά ο Κώστας Κα-
ψάλης που έπαιζε βιολί. Αυτός 
ήταν που έκλεινε τις δουλειές, 
ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για 
το χάρισμα που είχε να δημιουρ-
γεί στιχοπλάκια.
Με τα «Τακούτσια» συνεργά-
στηκαν πολλοί μουσικοί, και δη 
κλαριντζήδες, είτε από το Ζαγό-
ρι είτε από αλλού. Περιστασια-
κά, το παρών είχε δώσει και ο 
φημισμένος Κίτσος Χαρισιάδης. 
Αυτοί που άφησαν όμως το 
στίγμα τους ήταν τρεις: ο Φίλιπ-
πας Ρούντας από τα Δολιανά, ο 
Χρόνης Καψάλης από τα Κάτω 
Πεδινά, ο οποίος εγκαταστάθη-
κε μετά στη Ζίτσα, και από το 
1963 ο Γρηγόρης Καψάλης.
Τα καλοκαίρια, η κομπανία δού-
λευε σε πανηγύρια, σε γάμους 
και ζιαφέτια (ιδιωτικά γλέντια) 
όχι μόνο στο Ζαγόρι αλλά και σε 
άλλες περιοχές των Ιωαννίνων 
και της Θεσπρωτίας. Επί της 
«κυριαρχίας» του Γρηγόρη Κα-
ψάλη, του μόνου εν ζωή μου-
σικού της κομπανίας, τα «Τα-
κούτσια» εμφανίζονταν και στο 
Αγρίνιο. Ο Γρηγόρης Καψάλης 
(διαβάστε εδώ μια παλιότερη 

συνέντευξή στον «Τύπο Ιωαν-
νίνων») διέθετε πολλές επαφές 
εκεί λόγω της μαθητείας του 
δίπλα στον Βασίλη Σαλέα στην 
περίφημη σχολή του Ξηρόμε-
ρου.
Τους χειμώνες, λόγω των περι-
ορισμών παραδοσιακών γιορ-
τών, τα «Τακούτσια» εργάζονταν 
σε κέντρα διασκέδασης, όπως 
στη «Ψάθα» στη Θεσσαλονίκη. 
Στα Γιάννενα, εμφανίζονταν στο 
κέντρο-καφενείο «Βενιζέλος» 
στην οδό Ανεξαρτησίας, στην 
περιοχή του Γυαλί Καφενέ. Ο 
«Βενιζέλος» αποτελούσε τόπο 
συνάντησης των μουσικών και 
διαπραγματεύσεων για δου-
λειές.
«Τα Τακούτσια αποτελούν τη 
μακροβιότερη λαϊκή μουσική 

κομπανία του Ζαγορίου και συ-
γκαταλέγονται στις ιστορικές 
πλέον κομπανίες ανά την Ελλά-
δα οι οποίες ταυτίστηκαν με το 
ρεπερτόριο και το μουσικό ιδίω-
μα του τόπου τους, το οποίο εν 
πολλοίς διαμόρφωσαν και τυ-
ποποίησαν […]. Οι συνεργασίες 
της κομπανίας με σχεδόν όλα τα 
κατά καιρούς ονομαστά κλαρί-
να, αλλά και οι χειμερινές εμφα-
νίσεις της σε μεγάλα αστικά κέ-
ντρα πλούτισαν το ρεμπορτόριο 
της κομπανίας και ανέδειξαν 
την ποιότητα του ύφους της. Εί-
ναι εντυπωσιακό το εύρος χρή-
σης μουσικών ιδιωμάτων που 
εύκολα υιοθετήθηκαν από τους 
(ούτως ή άλλως κοσμοπολίτες 
στη νοοτροπία) Ζαγορισίους» 
αναφέρεται στο εισαγωγικό ση-

μείωμα σε έκδοση με τίτλο «Ζα-
γόρι-Τακούτσια» που περιλαμ-
βάνει ιστορικές ηχογραφήσεις 
της περιόδου 1961-1975 από το 
αρχείο του Σίμωνα Καρά και την 
οποία επιμελήθηκαν ο Νίκος 
Διονυσόπουλος και ο Γιώργος 
Κοκκώνης.

Πηγές:
■«Ζαγόρι-Τακούτσια»-Ιστορικές 
ηχογραφήσεις 1961-1975 από το 
αρχείο του Σίμωνος Καρρά, Πο-
λιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισί-
ων, 2009
■«Η μουσική του Κεντροδυτικού 
Ζαγορίου όπως διαμορφώθηκε 
μέσα από τη δράση της κομπανί-
ας τα Τακούτσια», Χρ. Καζαντής, 
πτυχιακή εργασία, Άρτα, 2014
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Τα «Τακούτσια», 
η θρυλική κομπανία

ΤΑ ΤΑΚΟΎΤΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟΡΦΟ ΤΟ 1936

Τα «Τακούτσια» 
ήταν «τα παιδιά του 
Τάκη», και  ο Τάκης 
ήταν ο βιολιστής 
Τάκης Καψάλης ο 
οποίος θα δημιουρ-
γήσει την εν λόγω 
κομπανία μαζί με τα 
παιδιά του και ένα 
ανίψι του 



[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τον φετινό Δεκαπενταύ-
γουστο, και γενικότερα 
το καλοκαίρι, τα πράγ-
ματα είναι πολύ διαφο-

ρετικά από πολλές απόψεις. Και 
μια από τις μεγάλες αλλαγές, 
είναι η μη πραγματοποίηση των 
πανηγυριών, των παραδοσιακών 
αυτών εκδηλώσεων που απο-
τελούν πια την ευκαιρία συνά-
ντησης ανθρώπων από τον ίδιο 
τόπο, ανθρώπων ξενιτεμένων.
Άνευ πανηγυριών, λοιπόν, ο 
«Τύπος Ιωαννίνων» κάνει μια 
αναφορά σε δύο πανηγύρια του 
νομού Ιωαννίνων που έχουν 
αναγνωριστεί και επίσημα ως 
άυλη πολιτιστική κληρονομιά. 
Βέβαια, άυλη πολιτιστική κλη-
ρονομιά είναι οτιδήποτε επιζεί 
και οτιδήποτε συνεχίζει να αγγί-
ζει ψυχικά και συναισθηματικά 
τους ανθρώπους με την πάρο-
δο του χρόνου και που αποτε-
λεί ένα κομμάτι της ταυτότητας 
ενός τόπου. Σε θεσμικό επίπεδο, 
υπάρχει ωστόσο το Εθνικό Ευρε-
τήριο Άυλης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς του υπουργείου Πολι-
τισμού, το οποίο προέκυψε μετά 
την κύρωση από την Ελλάδα, το 
2006, της σύμβασης της Unesco. 
Το πιο βασικό στοιχείο της όλης 
καταγραφής της άυλης πολιτι-
στικής κληρονομιάς είναι ότι ο 
σχετικός φάκελος γράφεται από 
την ίδια την κοινότητα, από τους 
ανθρώπους μιας κοινωνίας που 
θέλουν και επιδιώκουν να δια-
τηρήσουν την κληρονομιά τους.
Στο Εθνικό αυτό Ευρετήριο συμ-
μετέχουν και δύο πανηγύρια των 
Ιωαννίνων –και πιο συγκεκρι-
μένα ένα πανηγύρι και ένας χο-
ρός. Πρόκειται για το πανηγύρι 
του Συρράκου, που εγγράφηκε 
στο ευρετήριο το 2016, και για 
τις «κύκλες» ή τον «καγκελάρη» 
που χορεύεται στους Χουλιαρά-

δες και στον Βαπτιστή (σ.σ. αλλά 
και σε άλλα χωριά των Τζουμέρ-
κων κι όχι μόνο).
Το παραδοσιακό πανηγύρι του 
Συρράκου είναι ταυτισμένο με 
τον δημόσιο χορό που οργανώ-
νεται σε δύο ή και περισσότε-
ρους ομόκεντρους ανοικτούς 
κύκλους. Στους εσωτερικούς κύ-
κλους χορεύουν οι γυναίκες και 
στους εξωτερικούς οι άνδρες. 
Στην πρώτη θέση χορεύουν όλοι 
με τη σειρά που έχουν πιαστεί 
στον κύκλο, ο καθένας με τον 
χορό-τραγούδι της επιλογής του, 
που προέρχεται από αυτό που 
αναγνωρίζεται ως «συρρακιώτι-
κο» ρεπερτόριο.
Ο χώρος όπου διεξάγεται το πα-
νηγύρι, είναι το χοροστάσι στην 
κεντρική πλατεία του Συρράκου. 
Όπως αναφέρεται και στην τεκ-
μηρίωση του στοιχείου αυτού της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
το Συρράκο δεν είχε ποτέ δικούς 
του οργανοπαίκτες, για πολλά 
όμως χρόνια, πάνω από 50, στο 
πανηγύρι παίζουν μέλη της οικο-
γένειας των Γεροδημαίων, κάτι 
που έχει ταυτιστεί με τη «συρρα-
κιώτικη» μουσικοχορευτική πα-
ράδοση. «Όπως υποστηρίζουν οι 
Συρρακιώτες ο Γεροδήμος μπορεί 
να ‘πιάσει’ το χρώμα των ‘δικών 
μας’ τραγουδιών» τονίζεται. Το 
πιο σημαντικό πανηγύρι για τους 
Συρρακιώτες είναι αυτό του Δεκα-
πενταύγουστου. Είναι το πανηγύρι 
που «αποτέλεσε και αποτελεί σύμ-
βολο ιδιαίτερης ταυτότητας, που 
συσπειρώνει τους Συρρακιώτες σε 
μια κοινή αίσθηση και έκφραση 
του συλλογικού ‘ανήκειν’».
Το έτερο στοιχείο άυλης πολιτι-
στικής κληρονομιάς στο εθνικό 
ευρετήριο, που συνδέεται με 
πανηγύρι, είναι οι «κύκλες» ή 
ο «καγκελάρης» στους Χουλια-
ράδες και στον Βαπτιστή. Ένας 
παραδοσιακός κυκλικός χορός 
που χορεύεται και τραγουδιέται 

χωρίς τη συνοδεία οργάνων, με 
τους άνδρες να ξεκινούν το τρα-
γούδι και τις γυναίκες να το επα-
ναλαμβάνουν. Οι απλές κινήσεις 
του χορού αυτού επιτρέπουν την 
απρόσκοπτη συμμετοχή όλων 
των μελών της κοινότητας ανε-
ξαρτήτου φύλου και ηλικίας, 
προσδίδοντας στο χορευτικό 
αυτό δρώμενο έναν ιδιαίτερο 
συλλογικό χαρακτήρα.
Οι «κύκλες», ο «καγκελάρης» ή 

το «καγκελάρι» έχουν και το δικό 
τους τραγούδι («Τέτοια ώρα ήτα-
νε ψες, τέτοια και παραπροψές... 
μωρ συ που σε… συ που σέρνεις 
τον χορό, συ που σέρνεις το χορό, 
κάνε ένα διπλοκάγκελο…»). Η 
ένταξη του χορού αυτού στο 
εθνικό ευρετήριο της άυλης πο-
λιτιστικής κληρονομιάς έγινε 
αυτή την εβδομάδα. Οι κύκλες 
χορεύονται σε διάφορα θρη-
σκευτικά πανηγύρια.
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Aπό το χοροστάσι του Συρράκου, 
στις «κύκλες» των Χουλιαράδων 
(κι όχι μόνο)

Δύο πανηγύρια του 
νομού Ιωαννίνων 
που έχουν αναγνω-
ριστεί και επίσημα 
ως άυλη πολιτιστι-
κή κληρονομιά.
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«Ο Έβρος απέναντι» 
από την Εξαύδα
ΤO ΈΡΓΟ των Ρέππα-Παπαθανασίου «Ο Έβρος απέ-
ναντι» σε σκηνοθεσία Γιώργου Πρέντζα παρουσιάζει 
η Θεατρική Σκηνή του Καλλιτεχνικού Σωματείου Ιω-
αννίνων «Εξαύδα» αυτό το καλοκαίρι.
Στην παράσταση παίζουν:  Κωστής Φαρμάκης (Κώ-
στας) , Στέλλα Δουγαλή (Γιάννα), Νίκος Αναγνώστου 
(Αλέκος), Μαρίνα Χρήστου (Μίνα), Παναγιώτης Κόρ-
δας (Σερχάτ). Σκηνικά-κοστούμια: Εξαύδα, μουσική 
επιμέλεια: Νεκταρία Λαμπράκη, φωτισμοί: Νίκος Γού-
λας.
Το πρόγραμμα των παραστάσεων μέχρι την επόμενη 
Κυριακή, έχει ως εξής: ■16/8 Αμπελοχώρι Δήμου 
Βορείων Τζουμέρκων, ■17/8 Δωδώνη Δήμου Δω-
δώνης, ■18/8 Κωστάνιανη Δήμου Δωδώνης, ■19/8 
Βερενίκη Δήμυ Ζίτσας. 

«Καλιφόρνια Ντρίμιν» 
από το ΔΗΠΕΘΕ
ΣΈ ΠΈΡΙΟΔΈΙΑ και η παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαν-
νίνων «Καλιφόρνια Ντρίμιν» του Βασίλη Κατσικονού-
ρη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη και Χρήστου 
Χρήστου.  Τους ρόλους ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Πα-
παδημητρίου Μιχάλης (Άρης), Σταματοπούλου Δανάη 
(Κική), Τζελέπη Αναστασία (Γιούλη), Χρήστου Χρή-
στος (Ντίνος).
Το πρόγραμμα των παραστάσεων μέχρι την επόμενη 
Κυριακή, έχει ως εξής: 
■Τρίτη 18 Αυγούστου – Θεσπρωτικό Δήμου Ζηρού 
■Σάββατο 22 Αυγούστου – Ανατολική Δήμου Ιωαν-
νιτών.

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΠΟΎΚαιρός για 
έρωτες» στο αρχο-
ντικό Πυρσινέλλα
Η ΠΈΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ performance/παράσταση με 
τον τίτλο «ΠΟΎΚαιρός για έρωτες» από το ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων και το σχήμα «Συν Πλην Τρία», μετά την 
αναπροσαρμογή που έγινε λόγω των νέων αντι-κο-
ρονοϊκών μέτρων (όχι όρθιοι), θα παρουσιαστεί στο 
αρχοντικό Πυρσινέλλα (Παπάζογλου 5) τη Δευτέρα 
17 Αυγούστου, στις 20:00. Με ελεύθερη είσοδο.
Παίζουν: Αριστοτέλης Σπυρόπουλος, Αντώνης 
Χρήστου, Μαρία Κεβρεκίδου, Κατερίνα Γιαννακο-
πούλου, Γιώτα Παναγή.
Συντελεστές: Καλλιτεχνική Επιμέλεια και Παραγω-
γή: Συν Πλην Τρία. Διασκευή: Γιώτα Παναγή. Μουσι-
κή διδασκαλία: Kατερίνα Βασιλείου. Σκηνογραφία: 
Χρήστος Κόλλιας. Γραφιστικά: Γεωργία Κολόκα.
■Περιορισμένος αριθμός θέσεων και παρουσία 
των θεατών πάντα με όλα τα μέτρα προστασίας. 
Κρατήσεις στο τηλ: 6973955355

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Leave No Trace» 
στο θερινό σινεμά
ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ της Ντέμπρα Γκράνικ «Leave No Trace» 
σε σενάριο Debra Granik και Anne Rosellini με τους 
Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeffery Rifflard, προ-
βάλλει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, στις 
21:30, στον αύλειο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου 
«Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
H υπόθεση: Ο Γουίλ υποφέρει από PTSD και προκει-
μένου να ησυχάσει τις φωνές στο κεφάλι του, ζει απο-
μονωμένος μαζί με τη 13χρονη κόρη του, Τομ, μέσα σε 
ένα δημόσιο πάρκο, στο Πόρτλαντ. Οι δύο τους ζουν μια 
ήσυχη αλλά ευτυχισμένη ζωή σχεδόν απομονωμένοι 
από την κοινωνία, έχοντας μονάχα ο ένας τον άλλο, αλλά 
αυτό φαίνεται να τους είναι αρκετό. Μια μέρα, όταν ένας 
άγνωστος βλέπει την Τομ, καλεί την αστυνομία ανατρέ-
ποντας μια για πάντα τη ζωή πατέρα και κόρης. Σύντομα 
έρχονται αντιμέτωποι με την ψυχρή γραφειοκρατία προ-
κειμένου να καταφέρουν να μείνουν μαζί, ενώ η Τομ που 
σιγά σιγά ανακαλύπτει τη ζωή φαίνεται όλο και λιγότερο 
πρόθυμη να γυρίσει πίσω στην απομόνωση του πάρκου. 
H ταινία βασίζεται στο βιβλίο «My Abandonment» 
(2009) του Peter Rock.

«Λεύτερο Ζευγάρι» 
από τη Θεατρική Συμπαιγνία
Η «ΘΈΑΤΡΙΚΗ Συμπαιγνία» δίνει και αυτό το καλοκαί-
ρι το θεατρικό της παρών, με το έργο του Ντάριο Φο 
και της Φράνκα Ράμε «Λεύτερο Ζευγάρι».
Η θεατρική ομάδα έχει ξεκινήσει ήδη την περιοδεία 
της.
Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει κάνει η Γιολάντα 
Καπέρδα και τους ρόλους ερμηνεύουν η Ελευθερία 
Πανταζή και ο Σπύρος Βάρφης. Ύπόλοιποι συντελε-
στές: μετάφραση: Άννα Βαρβαρέσου-Τζόγια, σκηνι-
κά-κοστούμια: Αγγελική-Βασιλική Σιδέρη.
Πού μπορείτε να δείτε το «Λεύτερο Ζευγάρι» έως την 
επόμενη Κυριακή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
έχει ανακοινωθεί: 
■17 Αυγούστου στο Ζωτικό ■23 Αυγούστου στο 
Μον Ρεπό στην Κέρκυρα

ΣΈ ΠΈΡΙΟΔΈΙΆ
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η φετινή χρονιά είναι κάκιστη για τον του-
ρισμό γενικά, αλλά και στην Ήπειρο. 
Ο μόνος παράγοντας που μετριάζει, με 
σχετικούς όρους, τη ζημιά, είναι ότι η 

Ήπειρος αντιστοιχεί έτσι και αλλιώς σε ένα πολύ 
μικρό ποσοστό του τουριστικού ΑΕΠ, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις 
του κλάδου, δεν αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρό-
βλημα.
Πόσοι είναι όμως οι επισκέπτες που δεν ήρθαν φέ-
τος;
Ακόμα, η σύγκριση είναι σχετική, καθώς δεν μπο-
ρεί να εκτιμηθεί ακριβώς η απώλεια από τον οδικό 
τουρισμό και κυρίως, από την Κακαβιά. Υπενθυμί-
ζεται ότι στην αρχή της φετινής τουριστικής σεζόν, 
όταν η κυβέρνηση προσπάθησε με σπασμωδικές 
και λανθασμένες, όπως αποδεικνύεται στην πρά-
ξη, ενέργειες, να «σώσει την παρτίδα», ο οδικός 
τουρισμός στην Ήπειρο ήταν μια διέξοδος. Παρα-
μένει σε ένα βαθμό, αλλά με αναγκαστικά κλειστή 
την Κακαβιά, δεν μπορεί να παίξει καίριο ρόλο.
Καταρχάς, τους μήνες της καραντίνας, Μάρτιο-Α-
πρίλιο-Μάιο, ήρθαν στο αεροδρόμιο της πόλης, 
ήρθαν και έφυγαν 4.910 επιβάτες. Οι αντίστοιχοι 
περσινοί επιβάτες ήταν πενταπλάσιοι: 25.312.
Για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο η Υπηρεσία Πολι-
τικής Αεροπορίας δεν έχει φετινά αναλυτικά δεδο-
μένα. Τους αντίστοιχους περσινούς μήνες, συνολι-
κά κινήθηκαν 19.542 επιβάτες.
Στο Άκτιο, όπου η κίνηση είναι μεγαλύτερη, η σύ-
γκριση είναι ενδεικτική. Η Fraport, στα συγκριτικά 
στοιχεία Μαρτίου-Μαΐου δίνει πτώση 91,4% στο 
επτάμηνο και 99,7% τον Ιούνιο και 81,7% τον Ιού-
λιο. Τους δύο συγκεκριμένους μήνες, ήρθαν 27.658 
επιβάτες, έναντι 265.508 τους ίδιους μήνες πέρυσι.
Συνολικά, η ΥΠΑ καταγράφει μείωση 72,6% στη 
συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτε-
ρικού) για το φετινό Ιούλιο.
Διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 2.722.854 
επιβάτες, μείωση 72,6% σε σχέση με το 2019 όπου 
είχαν διακινηθεί 9.930.332 επιβάτες. Ο συνολικός 
αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 33.255 με πτώ-
ση 56,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 76.370 πτήσεις.
Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 1.126.429 
καταγράφοντας μείωση 72,5% σε σχέση με το 
2019, όπου είχαν αφιχθεί 4.096.657 επιβάτες.
Τι μέλει γενέσθαι; Η φετινή χρονιά είναι πολύ δύ-
σκολη για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους παροι-
κούντες την τουριστική βιομηχανία. Το μοντέλο 
«ελεγχόμενου ανοίγματος» δεν έχει αποδώσει και 
το σχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού δοκιμάζεται 
κάθε μέρα στις 7, με τις ανακοινώσεις των κρου-
σμάτων.

Πόσοι δεν ήρθαν 
φέτος στην Ήπειρο;
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Η Κάμαλα Χάρις γράφει ιστορία
Είναι η πρώτη μαύρη και ασιατικής 
καταγωγής Αμερικανίδα που επιλέ-

γεται να είναι υποψήφια για την αντι-
προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών

Τη συνοδεύει η φήμη της 
«σκληρής» από την στα-
διοδρομία της ως εισαγγε-
λέα, της αναβλητικής, και 

αυτό δεν της χαρίζει την ομόφωνη 
αποδοχή στην γενέτειρά της, την 
Καλιφόρνια. Η προεκλογική της 
εκστρατεία για το προεδρικό χρίσμα 
των Δημοκρατικών κατέρρευσε εν 
μέσω ερωτημάτων για την πολιτική 
της ταυτότητα. Ωστόσο μήνες μετά 
η Κάμαλα Χάρις βρήκε αιφνιδίως 
και σθεναρά την φωνή της και μά-
λιστα την κατάλληλη στιγμή.
Η 55χρονη γερουσιαστής από την 
Καλιφόρνια την οποία επέλεξε ο 
Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν ως 
υποψήφια αντιπρόεδρό του για τις 
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, γράφει 
ιστορία ως η πρώτη μαύρη και ασι-
ατικής καταγωγής Αμερικανίδα που 
επιλέγεται να είναι υποψήφια για 
την αντιπροεδρία των Ηνωμένων 
Πολιτειών.
Η επιλογή της δεν προκάλεσε μεγά-
λη έκπληξη. Την ώρα που οι ΗΠΑ 
κάνουν μια αναδρομή στο παρελθόν 
τους φυλετικών αδικιών, ο Μπάι-
ντεν δεχόταν ισχυρές πιέσεις να επι-
λέξει μια μαύρη γυναίκα. Η Χάρις, η 
οποία έγινε η δεύτερη μαύρη γερου-
σιαστής στην ιστορία του σώματος 
όταν εξελέγη το 2016, βρισκόταν 
πάντα πρώτη στον κατάλογο.
Ωστόσο η ίδια διατηρούσε χαμη-
λό προφίλ για το θέμα αυτό όσο 
ο Μπάιντεν βρισκόταν στη διαδι-
κασία επιλογής. Αντιθέτως όμως 
αναδείχθηκε σε δεινή υπέρμαχο της 
μεταρρύθμισης της αστυνομίας και 
της κοινωνικής δικαιοσύνης -στην 
Γερουσία, στον δρόμο και στις συ-
χνότητες-, διαξιφιζόμενη με τους 
Ρεπουμπλικάνους από το βήμα της 
Γερουσίας και επικρίνοντας σφόδρα 

τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντό-
ναλντ Τραμπ.
«Ήταν πολύ αποφασισμένη», δή-
λωσε ο Μαρκ Μόριαλ, πρόεδρος 
της οργάνωσης υπεράσπισης των 
πολιτικών δικαιωμάτων και κοινω-
νικής δικαιοσύνης National Urban 
League, η οποία έχει συνεργαστεί 
με την Χάρις πάνω σε ζητήματα με-
ταρρύθμισης. «Έχει την ικανότητα 
να αναμετρηθεί με οποιονδήποτε», 
σημείωσε.
Για την Χάρις, την πρώην εισαγγε-
λέα που έσπασε τους φραγμούς και 
γενική εισαγγελέα της πολιτείας 
της Καλιφόρνιας, η στιγμή αυτή 
προσέφερε έναν καθαρό σκοπό, ο 
οποίος συχνά απουσίαζε από την 
αποτυχημένη προεκλογική της εκ-
στρατεία για το χρίσμα των Δημο-
κρατικών για τις προεδρικές.
«Στην Καλιφόρνια, η Κάμαλα Χά-
ρις είχε τη φήμη μιας εισαγγελέα η 
οποία μάλλον περίμενε παρά έδει-
χνε το δρόμο, που δεν κινητοποιού-
νταν σε επίμαχα θέματα παρά μό-
νον όταν έβλεπε ότι ήταν πολιτικά 
βιώσιμα», συνόψιζε σχετικά με την 
γερουσιαστή τον Ιούνιο η εφημερί-
δα Sacramento Bee.
Αναφερόταν στις πολιτικο-νομικές 
μεταστροφές της Χάρις ως εισαγγε-
λέα της περιοχής του Σαν Φρανσί-
σκο (2003 ως 2010) και στη συνέ-
χεια γενικής εισαγγελέα για όλη την 
Καλιφόρνια και τους 40 εκατομμύ-
ρια κατοίκους της ως την εκλογή 
της στο Κογκρέσο το 2016.
Το 2004 ήταν αντίθετη στην ελά-
φρυνση των ελάχιστων ποινών, τις 
οποίες βεβαίωνε ωστόσο ότι θέλει 
να μεταρρυθμίσει όταν έκανε πέρυ-
σι την προεκλογική της εκστρατεία 
για το χρίσμα των Δημοκρατικών 
για τις προεδρικές.
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Το 2010 ξέσπασε απλώς σε γέλια 
σε ερώτηση για τη νομιμοποίηση 
της κάνναβης για ψυχαγωγικούς 
λόγους, το οποίο ήταν ωστόσο 

ένα πολύ σημαντικό θέμα στην Καλιφόρ-
νια, η οποία κατέληξε και στην υιοθέτηση 
του μέτρου αυτού το 2018.
Σίγουρα τότε δεν ήταν η μόνη που έσερνε 
τα πόδια της όσον αφορά τα θέματα αυτά. 
Ωστόσο αυτή η μαύρη Αμερικανίδα, που 
γεννήθηκε στο Όκλαντ, την πόλη της αμ-
φισβήτησης, δεν άφησε σίγουρα πίσω της 
μια εικόνα «προοδευτικής εισαγγελέα», σε 
αντίθεση με τον τρόπο που χαρακτηρίζει 
η ίδια τον απολογισμό της.
«Επανειλημμένως, όταν οι προοδευτικοί 
την εξόρκιζαν να εμπλακεί σε μεταρρυθ-
μίσεις της ποινικής δικαιοσύνης (...) η κα 
Χάρις αντιτασσόταν ή έμενε σιωπηλή», 
συνόψιζε τον Ιανουάριο του 2019 η Λάρα 
Μπάζελον, νομικός και πρώην υπεύθυνη 
μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης της 
Καλιφόρνιας που αγωνίζεται για την κα-
ταπολέμηση των δικαστικών σφαλμά-
των.
Η Χάρις «βρέθηκε πολύ συχνά στην λάθος 
πλευρά της ιστορίας», σημείωνε η ίδια 
από τις στήλες της New York Times.
Όσον αφορά την αστυνομική βία, ένα ιδι-
αίτερα ευαίσθητο θέμα της επικαιρότητας 
στις ΗΠΑ, η Χάρις δεν είχε δείξει επίσης 
μεγάλη τόλμη. Για παράδειγμα, το 2015 
δεν έλαβε θέση όσον αφορά πρόταση 
νόμου που είχε στόχο να καταστούν συ-
στηματικές οι ανεξάρτητες έρευνες στις 
περιπτώσεις «θανατηφόρας χρήσης βίας» 
από έναν αστυνομικό, με τις περιπτώ-
σεις αυτές να αφορούν δυσανάλογα τους 
πληθυσμούς των μαύρων και των ισπα-
νόφωνων (το 6% και το 37% αντίστοιχα 
του πληθυσμού της Καλιφόρνιας), μεταξύ 
των οποίων πολλοί είναι αυτοί που εξα-
κολουθούν να μην συγχωρούν την χλια-
ρότητα της γερουσιαστή τους.
Επίσης και μια άλλη απόφασή της είχε 
προκαλέσει βροχή επικρίσεων για την 
Κάμαλα Χάρις: στο Σαν Φρανσίσκο, είχε 
ταχθεί υπέρ της δίωξης των γονέων παι-
διών που έλειπαν πολύ συχνά από το σχο-
λείο, συχνά ακόμη και εις βάρος μη προ-
νομιούχων οικογενειών που προέρχονταν 
από εθνικές μειονότητες.
«Πιστεύω ότι ισοδυναμεί με έγκλημα να 
μην μορφώνεται ένα παιδί», είχε αιτιολο-
γήσει τότε την απόφασή της.
Ωστόσο η Χάρις είχε και πρωτοβουλίες 
που υποδέχθηκαν με μεγάλη ικανοποίη-
ση οι προοδευτικοί.
Αυτή εισηγήθηκε ένα πρόγραμμα που 
προσφέρει σε αυτούς που παρέβησαν τον 
νόμο για πρώτη φορά απαλλαγή από δίω-
ξη με αντάλλαγμα μια επαγγελματική κα-
τάρτιση, ενώ επέβαλε επίσης σε όλες τις 
δυνάμεις της τάξης της Καλιφόρνιας να 
εκπαιδεύουν τους ένστολούς τους κατά 

των διακρίσεων και των συλλήψεων που 
γίνονται «με βάση τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου».
Για τους υπέρμαχους των πολιτικών δι-
καιωμάτων, αλλά και τους αστυνομικούς, 
η πιο σημαντική επιτυχία της Κάμαλα Χά-
ρις ήταν η δημιουργία μιας ιντερνετικής 
πύλης που παρέχει στο κοινό μια πληθώ-
ρα δικαστικών δεδομένων, ιδιαίτερα των 
βίαιων ενεργειών που διαπράττει η αστυ-
νομία κατά τη σύλληψη υπόπτων, ώστε 
να μπορεί να αποκαθίσταται η αλήθεια.
«Αυτό βοήθησε πραγματικά πολύ το κίνη-
μά μας, επειδή πριν από αυτό, δεν υπήρχε 
κανένα μέρος στο οποίο να μπορεί κανείς 
να βρει τους αριθμούς», σύμφωνα με την 
Μελίνα Αμπντάλα, συνιδρύτρια του κινή-
ματος Black Lives Matter στο Λος Άντζε-
λες.
«Αυτή υλοποίησε πολύ προοδευτικά προ-
γράμματα, τελεία και παύλα», δήλωσε η 
δικηγόρος Νίκι Σόλις, η οποία ήταν συχνά 
αντίδικος της Χάρις όταν η γερουσιαστής 
ήταν εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο.
«Ως γενική εισαγγελέας της πολιτείας της 
Καλιφόρνιας, όφειλε να υπερασπιστεί στο 
δικαστήριο τους νόμους που ίσχυαν είτε 
συμφωνούσε είτε όχι με αυτούς», σύμ-
φωνα με τον Τζακ Πίτνι, καθηγητή αμε-
ρικανικής πολιτικής στο πανεπιστήμιο 
στην Καλιφόρνια Claremont McKenna 
College.
Για τον ειδικό αυτόν, οι κριτικές ότι η Χάρις 
δεν ήταν αρκετά προοδευτική όταν ήταν 

εισαγγελέας αποτελούν αντιθέτως ατού 
για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, 
καθώς οι συντηρητικοί είναι πολύ πιθανό 
ότι θα την κατηγορήσουν ως υπερβολικά 
«αριστερή» και «ριζοσπαστική».
Αυτό θα επιτρέψει επομένως στην Χάρις 
να πει: «Κοιτάχτε, όλοι οι προοδευτικοί με 
επικρίνουν λέγοντας ότι είμαι υπερβολικά 
συντηρητική, μάλλον βρίσκομαι στη σω-
στή θέση», σύμφωνα με τον Πίτνεϊ.
Κατά την εκστρατεία της για το χρίσμα 
των Δημοκρατικών για τις προεδρικές, 
«προσπαθούσε να παίξει λιγάκι από το 
κέντρο και προσπαθούσε να είναι καλή με 
όλους», δήλωσε ο Τζόελ Πέιν, αναλυτής 
για την χάραξη πολιτικής των Δημοκρα-
τικών, ο οποίος εργάστηκε για την προε-
κλογική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον 
το 2016.
Τώρα «υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη 
φωνή. Υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια 
όσον αφορά τη δημόσια εικόνα της», ση-
μείωσε.
Από το Καπιτώλιο, η Χάρις μαζί με τον 
Γερουσιαστή Κόρι Μπούκερ, έναν Αφρο-
αμερικανό που ήταν επίσης υποψήφιος 
για το προεδρικό χρίσμα, έγινε μια από 
τις ηγετικές δυνάμεις της προσπάθειας 
των Δημοκρατικών για την καταπολέμη-
ση των καταχρήσεων της αστυνομίας και 
ηγήθηκε της αποτροπής εναλλακτικής 
πρότασης των Ρεπουμπλικάνων για τη 
μεταρρύθμιση της αστυνομίας.
Οι προσπάθειές της αυτές αναγνωρίστη-

καν στις αρχές αυτού του μήνα, όταν ο 
Μπεν Κραμπ, ο δικηγόρος της οικογένει-
ας του Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που 
έχασε τη ζωή του κατά την βίαιη προσα-
γωγή του από αστυνομικούς στη Μινεσό-
τα προκαλώντας ένα κύμα διαδηλώσεων 
κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής 
βίας, δημοσίευσε άρθρο γνώμης με το 
οποίο υποστήριζε την υποψηφιότητά της 
για τη θέση της αντιπροέδρου.
«Η υπόθεση για μένα είναι απλή: Απο-
τέλεσε έναν παράγοντα αλλαγής σε κάθε 
επίπεδο της κυβέρνησης -τοπικό, πολι-
τειακό και ομοσπονδιακό- για 30 χρόνια», 
έγραφε ο Κραμπ την ώρα που η διαδικα-
σία αναζήτησης υποψήφιας αντιπροέ-
δρου από τον Μπάιντεν εισερχόταν στην 
τελική φάση της.
«Το όνομά μου σημαίνει ‘λωτός’, ένα ση-
μαντικό σύμβολο στην ινδική κουλτού-
ρα», έγραφε η Κάμαλα Χάρις στην αυτο-
βιογραφία της το 2018 «The Truths We 
Hold», σύμφωνα με το BBC. «Ένας λωτός 
μεγαλώνει κάτω από το νερό, τα λουλού-
δια του βγαίνουν στην επιφάνεια, ενώ οι 
ρίζες του είναι φυτεμένες γερά στον βυθό 
του ποταμού», πρόσθετε η Κάμαλα, κόρη 
μητέρας που γεννήθηκε στην Ινδία και 
πατέρα που γεννήθηκε στην Τζαμάικα.
«Η Χάρις μεγάλωσε ενστερνιζόμενη την 
ινδική της κουλτούρα, αλλά ζώντας μια 
ζωή υπερήφανης Αφροαμερικανής», έγρα-
φε πέρυσι η εφημερίδα Washington Post.

(Πηγές: Πληροφορίες από το BBC).
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Τουλάχιστον το 40% του παγκό-
σμιου πληθυσμού των 7,6 δι-
σεκατομμυρίων ανθρώπων θα 
αρρωστήσουν από τον κορονοϊό 

SARS-CoV-2 και εκατομμύρια ασθενείς 
θα πεθάνουν, εκτιμά ο γνωστός Ελληνοα-
μερικανός καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Γιέηλ Νίκολας Χρηστάκης, σε άρθρο του 
στον «Εκόνομιστ» σχετικά με τις ιδιαιτε-
ρότητες και τους κινδύνους της Covid-19.
Όπως αναφέρει, «έχουμε μπροστά μας 
έναν μακρύ και θλιβερό δρόμο. Γι' αυτό, 
καλά θα κάνουμε να αντιδράσουμε σοφά». 
Σημειώνει ότι «υπάρχει μία φυσική τάση 
για εφησυχασμό», ιδίως από τη στιγμή 
που «ο ίδιος ο ιός είναι τόσο ασυνεπής, 
όσον αφορά ποιον μολύνει, ποιον αρρω-
σταίνει και ποιον σκοτώνει».
Ο καθηγητής τονίζει ότι «η εστίαση της 
προσοχής μόνο στα περιστατικά υπερ-
μετάδοσης είναι απίθανο να αποδειχθεί 
αποτελεσματική για να σταματήσει η επι-
δημία. Χρειάζεται ένα ευρύτερο "δίχτυ", 
με περισσότερα τεστ και εντατική ιχνη-
λάτηση επαφών». Ζητά, επίσης, να δοθεί 
μεγάλη προσοχή στο τεράστιο ποσοστό 
των ασυμπτωματικών ανθρώπων, οι 
οποίοι μεταδίδουν τον ιό, κάτι που, όπως 
λέει, απαιτεί εκτεταμένους διαγνωστι-
κούς ελέγχους και γρήγορη -αν όχι άμεση- 
εξαγωγή αποτελεσμάτων των τεστ.
Όπως επισημαίνει, «μολονότι μερικοί άν-
θρωποι αντιστέκονται στη χρήση μάσκας, 
ίσως τελικά συνειδητοποιήσουν ότι αυτό 
είναι προτιμότερο από το να κλείσει η οι-
κονομία ή να μετριούνται πτώματα». Μέχρι 
να βρεθεί και να καταστεί ευρέως διαθέσιμο 
ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, δεν υπάρχει 
άλλη λύση από το «να ελαχιστοποιηθούν οι 
κοινωνικές επαφές, να κρατηθούν οι φυσι-
κές αποστάσεις, να γίνονται πολλά τεστ και, 
ναι, να φοράμε μάσκες», υποστηρίζει.
Ο κ. Χρηστάκης, ειδικός σε θέματα κοι-
νωνιών, δικτύων και επιδημιολογίας, 
συγγραφέας ήδη γνωστών βιβλίων με-
ταφρασμένων και στα ελληνικά («Συνδε-
δεμένοι» και «Προσχέδιο: Οι εξελικτικές 
ρίζες της καλής κοινωνίας»), έχει έτοιμο 
το νέο βιβλίο του «Το τόξο του Απόλλωνα: 
Η βαθιά και διαρκής επίπτωση του κορο-
νοϊού στον τρόπο ζωής μας», το οποίο θα 
κυκλοφορήσει στο εξωτερικό τον Οκτώ-
βριο.

Όπως εξηγεί στον Economist, «τα δια-
κριτά χαρακτηριστικά του ιού πίσω από 
την πανδημία Covid-19 σημαίνουν ότι 
αναπόδραστα θα μολύνει ένα μεγάλο πο-
σοστό του κόσμου, προτού η πανδημία 
ολοκληρώσει την πορεία της». Δεν πρό-
κειται μόνο για το κατά πόσο οι υγειονο-
μικές αρχές και οι κυβερνήσεις αντιδρούν 

σωστά (πράγμα που παίζει ρόλο), αλλά 
επίσης για την επιδημιολογία του ίδιου 
του νέου ιού, ο οποίος είναι πολύ πιο με-
ταδοτικός σε σχέση με τον προηγούμενο 
SARS-CoV-1.
Ο καθηγητής υπογραμμίζει ότι στην πε-
ρίπτωση του SARS το 2003 μολύνθηκαν 
μόνο 8.422 άνθρωποι παγκοσμίως και 

πέθαναν 916, πριν ο ιός τεθεί υπό έλεγ-
χο μέσα σε οκτώ μήνες. Η θνητότητα του 
SARS-CoV-1 ήταν περίπου 11% (δηλαδή 
πέθαινε ο ένας στους δέκα άρρωστους), 
πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τώρα του 
SARS-CoV-2 που εκτιμάται στο 0,5% έως 
1,2%. Δηλαδή, ο προηγούμενος συγγενι-
κός κορονοϊός ήταν δέκα φορές πιο θανα-
τηφόρος από τον τωρινό. Όμως, ακριβώς 
αυτή η φονικότητα βοήθησε παραδόξως 
στον έλεγχο της εξάπλωσης του SARS και 
επίσης εξηγεί εν μέρει γιατί ο τρομερός 
ιός Έμπολα, που σκοτώνει έως το 80-90% 
των αρρώστων, δεν έχει ξεφύγει από την 
Αφρική (τουλάχιστον μέχρι στιγμής… ).
Μολονότι η Covid-19 δεν σκοτώνει αναλο-
γικά τόσους ασθενείς, τελικά είναι πιο επι-
κίνδυνη επειδή εξαπλώνεται πολύ εύκο-
λα, σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού, άρα συνολικά σκοτώνει πολύ 
περισσότερους ανθρώπους, όπως αναφέ-
ρει ο κ. ο Χρηστάκης. Επειδή ίσως ακόμη 
και οι μισοί που κολλάνε τον νέο ιό είναι 
ασυμπτωματικοί, ενώ πολλοί άλλοι έχουν 
ήπια συμπτώματα τύπου κρυολογήματος 
ή γρίπης, τόσο οι πολίτες όσο και οι πο-
λιτικοί μπορεί να πάρουν την κατάσταση 
λιγότερο στα σοβαρά, πράγμα που διευκο-
λύνει την εξάπλωση της πανδημίας.
Τα πράγματα γίνονται χειρότερα, όπως 
σημειώνει, επειδή ακόμη και στους συ-
μπτωματικούς ο ιός μεταδίδεται προτού 
καν τα συμπτώματα εμφανιστούν. Η πε-
ρίοδος επώασης (ανάμεσα στην αρχική 
λοίμωξη και στην εμφάνιση των πρώ-
των συμπτωμάτων) διαρκεί από δύο έως 
14 ημέρες και κατά μέσο όρο επτά ημέ-
ρες. Από την άλλη, υπάρχει η λεγόμενη 
«λανθάνουσα περίοδος» του κορονοϊού, 
ανάμεσα στη στιγμή της έναρξης της λοί-
μωξης και έως τότε που μπορεί κανείς να 
κολλήσει άλλους. Η περίοδος επώασης 
είναι μεγαλύτερη από τη λανθάνουσα 
στην περίπτωση του νέου ιού, κάτι που 
διευκολύνει επίσης τη μετάδοσή του. Ο 
τυπικός ασθενής με Covid-19 χρειάζεται 
περίπου επτά ημέρες για να εκδηλώσει 
συμπτώματα, αλλά μπορεί ήδη να μετα-
δίδει τη νόσο για δύο έως τέσσερις ημέρες 
πριν τα πρώτα συμπτώματα. Μάλιστα, 
μία έως δύο ημέρες πριν την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων είναι η πιο μολυσμα-
τική φάση για έναν φορέα του ιού.

Οι προβλέψεις του κ. Καθηγητή 
Νίκολας Χρηστάκης σε «Εκόνομιστ»: Τουλάχιστον το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού 

θα αρρωστήσει  από τον κορονοϊό και εκατομμύρια θα πεθάνουν
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Η Τάνια δεν μπορεί να μείνει μόνη της σε ένα 
δωμάτιο. Επί πολλές ημέρες, η Κάρλα νόμισε 
πως θα ξεσπούσε πόλεμος. Το ψυχικό τραύμα 
παραμένει ενεργό για τους κατοίκους της Βη-

ρυτού που επιβίωσαν από την καταστροφική έκρηξη στο 
λιμάνι και αντιμετωπίζουν καθημερινά το θέαμα της κα-
τεστραμμένης πόλης τους.
Σε έναν Λίβανο πληγωμένο από δεκαετίες επιθέσεων 
και πολέμων --ο τελευταίος έγινε το 2006-- η έκρηξη 
της 4ης Αυγούστου, που προκάλεσε τον θάνατο τουλά-
χιστον 171 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 6.000 
και πλέον, συγκλόνισε την πρωτεύουσα και ξύπνησε σε 
ορισμένους τραύματα του παρελθόντος.
Μόλις άκουσε τους πρώτους θορύβους, η Κάρλα βγήκε 
στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της στη συνοικία Γκι-
ταουί, που επλήγη σφόδρα.
«Νόμισα ως ήταν αεροπορική επιδρομή. Συνέδεσα τον 
ήχο με εκείνον που θυμόμουν από τον πόλεμο του 2006», 
λέει, καθώς τα τζάμια του διαμερίσματος έσπασαν ως 
αποτέλεσμα της ισχυρής έκρηξης.
Έτρεξε στο κλιμακοστάσιο. Η γειτόνισσά της, μια ηλικι-
ωμένη κυρία, άνοιξε ήρεμα την πόρτα για να σκουπίσει 
τα γυαλιά που είχαν γεμίσει το διαμέρισμά της.

«Ένα αντανακλαστικό από την εποχή του πολέμου. Όταν 
κάτι σπάει, σκουπίζουμε», εξηγεί η 28χρονη διαφημί-
στρια που εξακολουθεί να μην έχει το κουράγιο να ξανα-
εγκατασταθεί στο διαμέρισμά της. Στο σπίτι των γονιών 
της, δεν μπορεί να κλείσει μάτι.
«Ένα αυτοκίνητο περνάει στον δρόμο και σκέφτομαι ότι εί-
ναι ο θόρυβος ενός αεροπλάνου», συνεχίζει. «Όλα ξυπνάνε 
μνήμες του 2006. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ σε ποιο 
βαθμό ο πόλεμος με είχε σημαδέψει και τραυματίσει».
 
ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ

Στην κατεστραμμένη συνοικία Καραντίνα, όπου τα 
μπαλκόνια έχουν ανεμπόδιστη θέα προς τα χαλάσμα-
τα του λιμανιού, οι ομάδες των Γιατρών χωρίς Σύνορα 
πηγαίνουν πόρτα πόρτα για να προσφέρουν ψυχολογική 
υποστήριξη.
Η γλώσσα αρχίζει με δυσκολία να λύνεται. «Μιλάνε και 
μας λένε πως αυτό τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα, 
να διώξουν τον θυμό», εξηγεί η Νοέλ Ζουάν, διευθύντρια 
του προγράμματος ψυχικής υγείας της ΜΚΟ.
Οι ψυχολογικές συνέπειες της έκρηξης είναι ορατές.
Στην είσοδο της κατεστραμμένης συνοικίας Μαρ Μιχα-

έλ, οι σφυριές ενός εργάτη πάνω σε μια σιδερένια πλάκα 
κάνουν έναν ηλικιωμένο κύριο να αναπηδήσει. Γυρίζει 
το κεφάλι στους ώμους και σκύβει με δυσκολία πάνω 
στο καπό του αυτοκινήτου του. «Δεν είναι τίποτα», τον 
διαβεβαιώνει ένας περαστικός.
Αργότερα, κυκλοφορεί η είδηση ότι στο λιμάνι ξέσπασε 
πυρκαγιά. Ένα κύμα πανικού διαχέεται στους κατοίκους 
και σε όσους καθαρίζουν μπάζα. Ορισμένοι τρέχουν. 
Άγνωστοι ρωτάνε ο ένας τον άλλον για να δουν αν πρέπει 
να φύγουν. Τελικά, δεν είναι τίποτα σοβαρό.
«Ας μην ξεχνάμε πως αυτό συμβαίνει ενώ στον Λίβανο όλη 
η κοινωνία ζει ήδη υπό ψυχολογική πίεση», υπογραμμίζει 
η Ρίμα Μάκι, διευθύντρια ενεργειών ψυχικής υγείας στους 
Γιατρούς χωρίς Σύνορα, αναφερόμενη στην οικονομική κα-
τάρρευση της χώρας και την πανδημία του νέου κορονοϊού.
«Ένα τραυματικό συμβάν τέτοιου εύρους θα έχει προφα-
νώς επιπτώσεις», εκτιμά, αναφερόμενη στις διάφορες 
και ποικίλες αντιδράσεις από τον έναν άνθρωπο στον 
άλλο.
Παραθέτει κυρίως τον πανικό, τον φόβο αν όχι την απο-
σύνδεση σε σχέση με την πραγματικότητα, «κανονικές 
αντιδράσεις σε μη κανονικά γεγονότα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

ΒΗΡΥΤΌΣ: 

Η επόμενη μέρα 
για τους κατοίκους
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 23 χρόνια, στις 14 Αυγούστου συ-
γκεκριμένα, η μουσική μπήκε σε άλλη 
φάση.
Εκεί λοιπόν που οι παλιοί λέγανε ότι δεν 

υπάρχει καινοτομία και οι καινούργιοι ότι δεν υπάρ-
χει μια μπάντα να ακουμπήσουν τις πιο βαθιές ανη-
συχίες τους, εμφανίστηκαν οι Godspeed You! Black 
Emperor.
Η καναδική μουσική κολεκτίβα κυκλοφόρησε το 
πρώτο της άλμπουμ σε πολύ λίγα αντίτυπα στην 
αρχή και το προώθησε με συναυλίες απανταχού, για 
σχεδόν μια πενταετία. 
Το F# A# ∞ είχε μικτή υποδοχή από τους κριτικούς. 
Οι μισοί το θεώρησαν μέτριο, οι άλλοι μισοί τέλειο.
Τι ήταν όμως αυτό που εισήγαγε τους GY!BE στο 
πάνθεον των απόλυτα αγαπητών (ή μισητών) συ-
γκροτημάτων;

Ο ήχος που γεννήθηκε στο μυαλό του Μάουρο Πε-
τσέντε και εξελίχθηκε στο μυαλό του Εφραίμ Με-
νούκ, χαρακτηρίστηκε, μεταξύ άλλων, ως «εσχατο-
λογικός».
Ατέλειωτες λούπες και μια ψιλοφανερή αδια-
φορία για το «τι θα πει ο κόσμος», μια μικρή λε-
ηλασία γνωστών μουσικών φορμών και κάμποσα 
samples, αλλά και η έντονη αίσθηση ότι ο Τζέισον 
Πιρς ήταν κάπου κοντά, δημιούργησαν το σχεδόν 
μύθο της μπάντας, ο οποίος εξελίχθηκε στο αρι-
στούργημα της νέας χιλιετίας, Lift your skinny 
fists… λίγα χρόνια αργότερα.
Το F# A# ∞ όμως ήταν το «διαβατήριο» της μπά-
ντας για την ευρύτερη αναγνώριση. Το Sad mafioso 
ακούστηκε στο «28 μέρες μετά», το μετα-αποκαλυ-
πτικό θρίλερ του Ντάνι Μπόιλ.
Για να δικαιολογηθεί ο τίτλος, στο τέλος του δίσκου 
υπάρχει και μια «λούπα» που ουσιαστικά, δημιουρ-
γεί έναν ατέρμονα κύκλο με άπειρη διάρκεια.

Φα δίεση, Λα δίεση, άπειρο
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