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Ένα νέο κρούσμα 
στην Άρτα
ΑΠΌ ΤΑ 180 επιπλέον κρούσματα που δηλώθη-
καν σήμερα, τα 157 είναι εγχώρια κρούσματα και τα 
22 συνδέονται με γνωστές συρροές. 
Ένα από αυτά καταγράφεται στην Άρτα..
https://typos-i.gr/article/ena-neo-kroysma-sthn-
arta

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ο Δήμος Ιωαννιτών 
συγχαίρει 
τον Γ. Τζαχρήστα
Ό ΔΉΜΌΣ Ιωαννιτών συγχαίρει το μαθητή του 
1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων Γιώργο Τζαχρήστα, για το 
αργυρό μετάλλιο στην 24η Βαλκανική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα Νέων.
https://typos-i.gr/article/o-dhmos-iwannitwn-
sygxairei-ton-g-tzaxrhsta

Περιμένοντας 
το «μεγάλο κύμα» 
ενοικιάσεων
ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ φέτος δεν γνώρισαν ακόμα το 
σύνηθες «παλιρροϊκό κύμα» των ενοικιάσεων, που 
συμβαίνει κάθε χρόνο μετά τις ανακοινώσεις των 
βάσεων και πριν το ξεκίνημα της ακαδημαϊκής 
χρονιάς.
https://typos-i.gr/article/perimenontas-megalo-
kyma-enoikiasewn

Σάββατο: 
ένα κρούσμα 
στα Γιάννενα
Ό ΕΌΔΥ κατέγραψε ένα ακόμα κρούσμα στα Γιάννενα, σήμερα..
https://typos-i.gr/article/sabbato-ena-kroysma-sta-giannena
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Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να 
στηρίξετε την επαγγελματική, ανεξάρτητη δημοσι-
ογραφία σε καιρούς δύσκολους και για επαγγελμα-
τίες και για ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνετε με 
μια συνδρομή στο typos-i μέσω του Patreon. 

Για μια εβδομάδα, μέχρι την επόμενη Κυριακή, οι 
νέοι-ες συνδρομητές-τριες θα παίρνουν, μαζί με 
τη συνδρομή τους, το νέο EP του James Μπασδάνη, 
Diddicoy, σε φυσική μορφή (CD).

Για να το παραλάβετε, μετά τη συνδρομή σας στον 
Τύπο μέσω του patreon, θα πρέπει να στείλετε τη 
διεύθυνσή σας στο ioanninontypos@gmail.com ή 
να περάσετε, από τις 28/9 και μετά, από τα γραφεία, 
Ανεξαρτησίας 109.

Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δημι-
ουργών». Μέσω του Patreon, οι συνδρομητές έχουν 
πρόσβαση σε αποκλειστικό γι αυτούς υλικό ή υλικό 
που το διαβάζουν πριν την κυκλοφορία του ή ακόμα, 
σε προσφορές για θεάματα κ.λπ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε android 
ή iPhone και να παρακολουθείτε από εκεί, το απο-
κλειστικό για συνδρομητές-τριες υλικό, να βλέπετε 
υλικό πριν τη δημοσίευσή του ή και να ενημερώνε-
στε για τις προσφορές για συνδρομητές του Τύπου.

Με μια συνδρομή στον Τύπο, ανάλογα με το ποσό, 
«ξεκλειδώνετε» τις εξής προσφορές:

■Ένα ebook, την πρώτη έκδοση των Ρετρό ιστοριών

■Τα 25 επεισόδια του Podcast «Τύπος στο μικρό-
φωνο» με δυνατότητα μεταφόρτωσης

■Την ανάγνωση του «Εξωφύλλου» μια μέρα πριν 
την κυκλοφορία του και την ακρόαση των νέων 
podcasts πριν δημοσιευτούν.

Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας 
του Patreon: 

Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή, το 
Patreon «τραβάει» από το μέσο πληρωμής που δη-
λώσατε, 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 ρω-
τήσετε: ioanninontypos@gmail.com

Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i στο 
patreon (από το desktop ή την εφαρμογή στο κινη-
τό) θα ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται πρώ-
τα ή και αποκλειστικά στους patrons.

Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Μαζί με μια συνδρομή, το νέο EP του James Μπασδάνη

mailto:ioanninontypos@gmail.com
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Μέσα στην συνωμοσιολογική λάσπη που 
απλώνεται μαζί με την επιδημία Covid-19, το 
ανησυχητικό νεφέλωμα θεωριών συνωμοσί-
ας QAnon, γεννημένο μέσα σε φιλοΤραμπικά 

κυκλώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017, κάνει την 
διαδρομή της αργά και ύπουλα προς την Ευρώπη, εκμε-
ταλλευόμενο τους φόβους που δημιούργησε η υγειονο-
μική κρίση.
Το φαινόμενο, πολύ γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, παραμένει ακόμη περιθωριακό στην Ευρώπη, αλλά 
τους τελευταίους μήνες έχει εξασφαλίσει υπερβάλλου-
σα προβολή. Οι θεωρίες συνωμοσίας του νεφελώματος 
έχουν διεισδύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που 
αποτελούν τα σημεία επώασής της, όμως τα συνθήματά 
του ακούστηκαν και κατά την διάρκεια των πρόσφατων 
διαδηλώσεων κατά των υγειονομικών μέτρων στην Γερ-
μανία, το Λονδίνο, το Παρίσι.
«Οι θεωρίες συνωμοσίας QAnon εξαπλώνονται στην Ευ-
ρώπη», όπου η πανδημία «χρησίμευσε ως καταλύτης», 
διαπίστωνε στα τέλη του Ιουλίου έκθεση του Newsguard, 
οργανισμού ανάλυσης των ενημερωτικών site.
Η θεωρία QAnon -το όνομα προέρχεται από τον Q, έναν 
μυστηριώδη δημόσιο λειτουργό που υποτίθεται ότι αγω-
νίζεται για την ματαίωση της συνωμοσίας- καταγγέλλει 
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατευθύνονται από σκοτεινές 
δυνάμεις, οι οποίες είναι αναμεμειγμένες σε διεθνή παιδο-
φιλικά δίκτυα και επιδιώκουν την σύσταση μίας «νέας πα-
γκόσμιας τάξης πραγμάτων». Μόνον ο πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ -ο οποίος άλλωστε ποτέ δεν απέρριψε το νεφέλω-
μα QAnon, θα μπορούσε να νικήσει αυτήν την συνωμοσία!

Ιστοσελίδες του QAnon στην Ευρώπη εμφανίσθηκαν στο 
τέλος του 2019 και στις αρχές του 2020, αλλά η επισκεψι-
μότητά τους εκτοξεύθηκε με την πανδημία Covid-19 και 
το lockdown, επισημαίνει.
Το Newsguard, το οποίο μελέτησε sites, σελίδες και λο-
γαριασμούς QAnon στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμα-
νία, την Γαλλία και την Ιταλία, είχε καταγράψει τα τέλη 
του Ιουλίου περί τους 450.000 followers ή μέλη.
«Ομως, η επισκεψιμότητα αυτών συνεχίζει να αυξά-
νεται κατά γεωμετρική πρόοδο, με πολύ μεγάλη ταχύ-
τητα», προειδοποιεί η Chine Labbé, αναφέροντας για 
παράδειγμα ένα γαλλόφωνο κανάλι του Youtube, τους 
DeQodeurs, που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο και πέρασε 
από τους 21.500 συνδρομητές στις 31 Ιουλίου και 68.500 
στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
Περιορισμένη αρχικά σε εμπιστευτικά site ή υπό περιο-
ρισμό μετά την απαγόρευση χιλιάδων λογαριασμών από 
τα Facebook και Twitter, η θεωρία QAnon εξαπλώνεται 
σε λαϊκά sites παραπληροφόρησης στην Ευρώπη και σε 
τοπικές ομάδες.
Προσαρμόζεται στις πολιτικές πραγματικότητες, όπως 
στην Γαλλία και την Γερμανία, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν 
και η Αγγελα Μέρκελ εμφανίζονται ως «πιόνια» του «βα-
θέος κράτους».
Αυτή η ευκολία προσαρμογής του επιτρέπει να αυξάνει 
την προβολή του. «Το QAnon είναι σφουγγάρι θεωριών 
συνωμοσίας. Ολα χωρούν. Από τις αντισημιτικές θε-
ωρίες μέχρι το 5G και τις μάσκες, περνώντας από την 
επιστημονική φαντασία... το φάσμα απορρόφησης εί-
ναι τεράστιο» και οι διαφορετικές θεωρίες συνωμοσίας 

τροφοδοτούν ή μία την άλλη, σύμφωνα με τον Tristan 
Mendes France, που διδάσκει ψηφιακές κουλτούρες στο 
Πανεπιστήμιο του Παρισιού.
 
ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ

Οι γέφυρες με την άκρα δεξιά ανησυχούν τους ειδικούς. 
Αυτό είναι πραγματικότητα στην Γερμανία, όπου η θεω-
ρία κερδίζει έδαφος μεταξύ των εξτρεμιστών που είναι 
αντίθετοι με την υποδοχή μεταναστών και των οπαδών 
της θεωρίας της Μεγάλης Αντικατάστασης, διαπιστώνει 
ο ερευνητής Miro Dittrich.
«Η σχέση ανάμεσα στην συνωμοσιολιογική και την 
ακροδεξιά σκηνή είναι δυστυχώς εύλογη, διότι μοιράζο-
νται σειρά θεωριών», λέει.
Στην Γαλλία, για παράδειγμα, η θεωρία QAnon διαδόθη-
κε μέσω του καναλιού ενός ακροδεξιού συνωμοσιολόγου 
του Κεμπέκ, του Alexis Cossette.
Στις ΗΠΑ, το νεφέλωμα QAnon θεωρείται από το FBI εν 
δυνάμει τρομοκρατική απειλή και στην Ευρώπη ως φαι-
νόμενο που πρέπει να τελεί υπό επιτήρηση, λέει ο ερευ-
νητής που ανησυχεί για την ζέση και τις ακραίες θέσεις 
ορισμένων.
«Υπάρχουν ασθενείς, αλλά ανησυχητικές ενδείξεις», 
λέει ο Andrea Palladino δημοσιογράφος του ιταλικού 
Espresso που ερευνά λογαριασμούς που συνδέονται με 
το QAnon στην Ιταλία και υποδεικνύει ορισμένα «ιδιαί-
τερα ανησυχητικά» post που κάνουν λόγο για την ανάγκη 
οπλισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Οι θεωρίες συνωμοσίας QAnon 
απλώνoνται στην Ευρώπη
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O Αύγουστος ’20 
του Airbnb στα Γιάννενα
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Airbnb, η βραχύχρονη ενοικίαση ακινή-
των, προκάλεσε τα τρία τελευταία χρόνια 
μια ανακατανομή, καταρχάς στην αγορά 
ακινήτων γενικότερα και στα ενοίκια, κατά 

δεύτερον στην οικονομική τουριστική κίνηση. 
Όχι χωρίς κριτική, η οποία συχνά είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη και συχνά με αλόγιστη εξάπλω-
ση, το Airbnb «κέρδισε» το χώρο του. Ανάμεσα 
στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας, το έκανε και στα 
Γιάννενα.
Πόσο χώρο κατέλαβε όμως;
Ο Τύπος Ιωαννίνων typos-i.gr και το Airdna πα-
ρουσιάζουν σήμερα αναλυτικά στοιχεία για την κί-
νηση των τριών καλοκαιρινών μηνών του 2020, οι 
οποίοι ήταν και οι πιο ιδιαίτεροι των τελευταίων 
χρόνων, λόγω της πανδημίας.
Φέτος λοιπόν, υπήρξε μια σχετική κίνηση. Τον Αύ-
γουστο για παράδειγμα, καταχωρήθηκαν συνολι-
κά 288 καταλύματα και συνολικά, καταγράφηκαν 
2.545  διανυκτερεύσεις στην πόλη.
Οι αριθμοί είναι αρκετά πεσμένοι σε σχέση με τον 
αντίστοιχο περσινό Αύγουστο.  -27%  στις διανυ-
κτερεύσεις, -21% στις κρατήσεις, στα ίδια περίπου 
διαθέσιμα καταλύματα (μάλιστα, τον Ιούνιο είχαν 
αυξηθεί ελαφρά, σε σχέση με τα διαθέσιμα τον 
περσινό Ιούνιο).
Ενδιαφέρον έχουν επίσης και τα στοιχεία που πα-
ρέχει η Airdna, συγκριτικά με τα ξενοδοχεία της 
περιοχής: Υπολογίζει ότι τον Αύγουστο είχαν με-
γαλύτερη πληρότητα (53,3%), τα προτίμησε πε-
ρισσότερο δηλαδή ο κόσμος που επισκέφθηκε την 
πόλη και μάλιστα, αυξημένη κατά 1% σε σχέση με 
πέρυσι. 
Στα Γιάννενα διατίθενται περίπου 300 καταλύματα 
μέσω του συστήματος κράτησης Airbnb. Καθόλου 
ευκαταφρόνητος αριθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι η 
πόλη καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό κομμάτι της 
τουριστικής «πίτας», από την οποία πρέπει να… 
τραφούν και οι ξενοδοχειακές μονάδες κάθε μεγέ-
θους.
Φέτος πάντως, η μέση τιμή ενοικίασης μειώθηκε 
ελαφρά, τον Αύγουστο. Η μέση τιμή είναι ακριβό-
τερη από αυτή των ξενοδοχείων, στα Γιάννενα. 
Σε άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, οι ενοικιαστές 
Airbnb στα Γιάννενα προτιμούν κυρίως ολόκληρο 
το οίκημα. Τον Αύγουστο, η πληρότητα κυμάνθη-
κε στο 49,5%, λίγο πιο κάτω από πέρυσι (-6% συ-
γκεκριμένα).
Ενδεικτικό της ανάπτυξης αυτής της οικονομικής 
δραστηριότητας, είναι ότι τον Ιανουάριο του 2019, 
τα διαθέσιμα καταλύματα ήταν 184. Τον Ιανουάριο 
του 2020, που είναι σαφώς πιο κινητικός τουριστι-
κά μήνας στην πόλη, ήταν διαθέσιμα 332 καταλύ-
ματα, αυξημένα κατά 45%...

To Airbnb στα Γιάννενα, με τα στοιχεία του Airdna

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΓ.20-ΑΥΓ.19

Διαθεσιμότητα 288 -1%
Πληρότητα 49,50% -6%
Διανυκτερεύσεις 2.545 -27%

http://www.airdna.co
http://www.airdna.co
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27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Μια συναυλία με έργα του Μπετόβεν

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Αφιέρωμα 
στον Άκη 
Πάνου
ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στο συνθέ-
τη και στιχουργό Άκη Πάνου 
με τίτλο «Άκης Πάνου: Πριν, 
Τώρα, Πάντα» παρουσιάζει 
την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 
και ώρα 21:00, το Πνευματι-
κό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, 
στην αυλή του Πολιτιστικού 
Πολυχώρου «Δ. Χατζής».
Συμμετέχουν:
Χρυσούλα Kεχαγιόγλου, 
τραγούδι
Δημήτρης Γεωργούλης, 
τραγούδι
Πάνος Σιόγκας, μπουζούκι
Βαγγέλης Μαραμής, πιάνο, 
ακορντεόν, πλήκτρα, ενορχή-
στρωση
Μαζί τους μέλη της Λαϊκής 
Ορχήστρας του Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών:
Νίκος Παππάς, μπουζούκι
Γιάννης Μάνος, κιθάρα
Κώστας Γκλίναβος, τύμπανα
Απόστολος Παπαπέτρος, 
μπάσο
Η είσοδος για το κοινό είναι 
ελεύθερη.
Ο Άκης Πάνου μπήκε στη 
δισκογραφία το 1958 με τα 
τραγούδια: «Το παιδί μου από-
ψε πίνει» με την Καίτη Γκρέυ 
και «Μια βραδιά καταραμένη» 
με τη Δούκισσα, σε στίχους 
Χρήστου Κολοκοτρώνη.
Έγραψε μερικά από τα πιο 
όμορφα και ιδιαίτερα κομ-
μάτια του σύγχρονου λαϊκού 
τραγουδιού και συνεργάστηκε 
με πολλούς καλλιτέχνες.

21-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Έξι ταινίες για τη μετανάστευση

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ζ
Την εξαιρετική ταινία του Γουές Άντερσον «The 
Grand Budapest Hotel» προβάλλει το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών την Πέμπτη 
24 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην αυλή του πο-
λιτιστικού πολυχώρου «Δημ. Χατζής», στα παλιά 
σφαγεία.
Η υπόθεση: Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 

και ενώ η Ευρώπη κινείται ανέμελα στους ρυθ-
μούς του Μεσοπολέμου, ο κύριος Γκουστάβ εί-
ναι ο υποδειγματικά πολυάσχολος ρεσεψιονίστ 
του The Grand Budapest Hotel. Μέχρι όμως να…
Πρωταγωνιστούν: Ρέιφ Φάινς, Μάρει Άμπρα-
χαμ, Τζουντ Λο, Τίλντα Σουίντον, Τόνι Ρεβολόρι. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μία ακόμη συναυλία αφιερωμένη σε 
έργα του Μπετόβεν διοργανώνουν το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), το Πνευματικό Κέντρο του Δή-
μου Ιωαννιτών και η Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Ιωαννίνων στις 27 Σεπτεμβρί-
ου, στις 20:30, στον υπαίθριο χώρο του 
Μουσείου Αργυροτεχνίας.
Στη συναυλία, θα παρουσιαστούν οκτώ 
από τα δεκαέξι κουαρτέτα εγχόρδων 
που συνέθεσε ο σπουδαίος συνθέτης. 
Τα δεκαέξι συνολικά κουαρτέτα εγχόρ-

δων (μαζί με τη «Μεγάλη Φούγκα», 
έργο 133) καλύπτουν όλη τη διάρκεια 
της δημιουργικής του ζωής αποτυπώ-
νοντας ανάγλυφα την εξελικτική πορεία 
του προσωπικού του ύφους κατά τις 
τρεις συνθετικές του περιόδους, όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Συμμετέχουν οι μουσικοί: Γεράσιμος 
Λώλης (βιολί), Αλέξανδρος Λώλης (βιο-
λί), Αλέξανδρος Θεοχάρης (βιόλα), Αμ-
βρόσιος Βλαχόπουλος (βιολοντσέλο).
Η είσοδος είναι δωρεάν. Απαραίτητη η 

κράτηση θέσεων.
Μετά την έναρξη η είσοδος δεν είναι 
δυνατή.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρα-
τήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το Μουσείο στο τηλέφωνο, 26510 64065 
(καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-
18:00). 
■Λόγω των ειδικών συνθηκών, και 
έχοντας ως προτεραιότητα τη δημόσια 
υγεία, η δράση θα πραγματοποιηθεί σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα

Έναν θεματικό κύκλο προβολών ταινιών μεγάλου 
και μικρού μήκους, διοργανώνει η ελληνική 
αποστολή Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευ-
σης (ΔΟΜ) και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στην Ελλάδα, με την υποστήριξη 
του Δήμου Ιωαννιτών από 21 έως 23 Σεπτεμβρίου. Οι προ-
βολές των ταινιών θα φιλοξενηθούν στα παλιά σφαγεία με 
ελεύθερη είσοδο και με τήρηση όλων των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων.
■Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου (Ώρα: 21:00)
«Ξένες Αγκαλιές», Σ. Καζακίδης, Μ.-Ι. Κακάτσου, Ν. Κουρ-
μπέτης, Μ. Πανουσάκης, Χ. Τραμπάζαλης, Ι.-Θ. Τσουκαλάς, 
Ελλάδα, 2017 (Ελληνικά|Αγγλικά, 20’, υπότιτλοι: Ελληνικά)
«Capernaum» της N. Labaki, Λίβανος, 2019 (Αραβικά|Α-
μαρικά, 130’, υπότιτλοι: Ελληνικά)
■Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου (Ώρα: 21:00)
«Missing Words» του Α. Ζησιμάτου, Ελλάδα, 2018 (Φαρσί, 
14’, υπότιτλοι: Ελληνικά|Αγγλικά)
«Pari» του Ε. Siamak, Ελλάδα/Γαλλία/Ολλανδία/Βουλγα-
ρία, 2020 (Φαρσί|Ελληνικά|Αγγλικά, 101’, υπότιτλοι: Ελλη-
νικά)
■Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου (Ώρα: 21:00)
«Yousef» του Μ. Hossameldin, Ιταλία, 2018 (Αγγλικά|Ιτα-
λικά, 14’, υπότιτλοι: Ελληνικά)
«Φωτιά στη θάλασσα» του G. Rosi, Ιταλία, 2016, (Αγγλι-
κά|Ιταλικά, 118’, υπότιτλοι: Ελληνικά)
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ΑΙΘΟΥΣΑ 4
Οι Ευχούληδες 2/Trolls World 
Tour 18.15 όλες τις μέρες
Διάρκεια 1:30 Κ. Animation
Σκηνοθεσία: Γουόλτ Ντορν. 
Ακούγεται ο Πάνος Μουζουρά-
κης
Κάθε μια από τις έξι φυλές των 
Ευχούληδων, παίζει ένα συγκε-
κριμένο είδος μουσικής: Φανκ, 
Κάντρι, Τέκνο, Κλασική, Ποπ και 
Ροκ. Μάλιστα…

Οι ζωές που δεν έζησα/The 
roads not taken 20.15 κάθε 
μέρα, 22.20 εκτός Κυριακής
Διάρκεια: 1.25’. Δραματική
Σκηνοθεσία: Σάλι Πότερ. Πρω-
ταγωνιστούν: Χαβιέ Μπαρδέμ, 
Σάλμα Χάγιεκ, Ελ Φάνινγκ, Λόρα 
Λίνεϊ
O Χαβιέ Μπαρδέμ σκέφτεται 
(;) τις διαφορετικές ζωές που 
θα μπορούσε να έχει ζήσει, αν 
έκανε διαφορετικές επιλογές σε 
διάφορα σημεία της ζωής του. 
Πλούσιο καστ με Ελ Φάνινγκ, 
Σάλμα Χάγιεκ, Λόρα Λίνεϊ. Και 
συμμετοχή στο 70ο Φεστιβάλ 
Βερολίνου. 

ΑΙΘΟΥΣΑ 5
Scooby Doo! (μεταγλωττισμένο) 
19.00 όλες τις μέρες
Διάρκεια 1.33 Animation
Σκηνοθεσία: Τόνι Σέρβον
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
κινουμένων σχεδίων Scooby-
Doo. Η περιγραφή τα λέει όλα.

To τελευταίο καταφύγιο/
Greenland 22.10 όλες τις μέρες 
Διάρκεια: 1.55

ΑΙΘΟΥΣΑ 6 
Scooby Doo! (μεταγλωττισμένο) 
18.00 Σάββατο και Κυριακή
Μουλάν/Mulan 20.30 (υπότιτλοι) 
όλες τις μέρες
Σκηνοθεσία: Νίκι Κάρο.  Πρω-
ταγωνιστούν: Γιφέι Λιου, Ντόνι 
Γιέν, Τζέισον Σκοτ Λι, Ρον Γιουάν, 
Γκονγκ Λι, Τζετ Λι
Διάρκεια: 1.55

ODEON PARALIMNIO

Οι ταινίες της εβδομάδας
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
To τελευταίο καταφύγιο/Greenland 20.00 όλες τις μέρες
Σκηνοθεσία: Ρικ Ρόμαν Γουώ. Πρωταγωνιστούν: Τζεράρντ Μπάτ-
λερ, Μορένα Μπακαρίν, Ροτζερ Ντέιλ Φορντ, Σκοτ Γκλεν
Διάρκεια: 1.59
Αυτό που μας χρειαζότανε τώρα, είναι μια ταινία καταστροφής, 
με κομήτες που γκαζώνουν προς την κατεύθυνση της Γης κ.λπ. 
Αυτός που προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται, αυτή τη φορά, είναι ο 
Τζέραρντ Μπάτλερ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Μουλάν/Mulan Σάββα-
το-Κυριακή 18.30 (μετα-
γλωττισμένο) 
Σκηνοθεσία: Νίκι Κάρο. 
Πρωταγωνιστούν: Γιφέι Λιου, 
Ντόνι Γιέν, Τζέισον Σκοτ Λι, 
Ρον Γιουάν, Γκονγκ Λι, Τζετ Λι
Διάρκεια: 1.55
H Disney ξαναχτυπά με τη 
Μουλάν, την κινέζα πολεμί-
στρια που παίρνει τη θέση 
του ανήμπορου πατέρα της 
στον αυτοκρατορικό στρατό 
για να υπερασπιστεί τα πά-
τρια εδάφη (κάπως συγκε-
χυμένος όρος αυτός στην 
Κίνα), από τους βόρειους 
εισβολείς (του πέρα από το 
τείχος). Μεταμφιεσμένη σε 
άντρα, περνάει από πολλές 
δοκιμασίες και τα καταφέρ-
νει. Παίζουν διάφοροι Λι, 
μεταξύ των οποίων και ο 
Τζετ.

Tenet 21.00 όλες τις μέρες
Διάρκεια 2:30 Α15
Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νό-
λαν. Πρωταγωνιστούν: Τζον 
Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Ρό-
μπερτ Πάτινσον, Ελίζαμπεθ 
Ντεμπίκι, Ντιμπλ Καπάντια, 
Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, 
Κλεμενς Ποεσί, Μάικλ Κέιν, 
Κένεθ Μπράνα
Αυτό που περίμενε όλος ο 
κόσμος: Ο Ουάσιγκτον τζ. 
Πρωταγωνιστεί στο θρίλερ 
κατασκοπίας του Κρίστοφερ 
Νόλαν «Τένετ» και καλά θα 
κάνετε να το παρακολουθή-
σετε προσεκτικά γιατί μετά, 
θα πέσει διαγώνισμα.

ΑΙΘΟΥΣΑ 3
After 2 Μετά τη 
σύγκρουση/After we 
collided 19.30 όλες τις 
μέρες
Διάρκεια 1.45 Α12
Σκηνοθεσία: Ρότζερ 
Καμπλ. Πρωταγωνι-
στούν: Τζοζεφίν Λάν-
γκφορντ, Χίρο Φάινς 
Τίφιν
Βασισμένο σε ένα best 
seller, το After έρχεται 
να καλύψει το κενό 
του Twilight βασικά και 
όποιου άλλου νεανι-
κού αισθηματικού δρά-
ματος βάλετε στη θέση 
του. Ο Χάρντιν και η 
Τέσα ζούνε νύχτες με 
πάθος, αλλά ο Τρέ-
βορ καραδοκεί. Ποιοι 
είναι όλοι αυτοί και τι 
θέλουν ρε παιδιά; 

Οι νέοι μεταλλαγμέ-
νοι/The new mutants 
22.00 όλες τις μέρες
Διάρκεια 1.53 Α12
Σκηνοθεσία: Τζος 
Μπουν. Πρωτα-
γωνιστούν: Άνια 
Τέιλορ-Τζόι, Μέισι 
Ουίλιαμς, Τσάρλι Χίτον
Σε ένα απομονωμένο 
νοσοκομείο, νεαροί-ες 
που κάτι τρέχει με την 
πάρτη τους, παρακο-
λουθούνται ψυχιατρι-
κώς. Κανονικά θα ήταν 
teen θρίλερ. Τώρα 
όμως, είναι spin off 
των X Men. Παίζει και 
η Άρια Σταρκ.
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A

ΣΟΦΊΑ ΛΟΡΕΝ

Τίποτα δεν ήταν εύκολο, εκτός...

...από την παντοτινή ομορφιά της 

ποτελεί ομολογουμένως 
μοναδική περίπτωση. Η 
παντοτινή ομορφιά της, 
που έκανε όλο τον κόσμο 
να παραμιλάει και δημι-
ούργησε το σύμβολο της 
αιώνιας γοητείας, «συνα-
γωνιζεται» του τεράστιου 
ταλέντου της. 
Είναι φυσικά η Σοφία Λό-
ρεν, που αύριο κλείνει τα 
85 της χρόνια και μπαίνει 
στα 86 και εκτός από την 
Ιταλία και την αγαπημένη 
της πατρίδα Νάπολη, γιορ-
τάζει ο κινηματογράφος, οι 
αθεράπευτα εραστές του 
ωραίου. Αυτού του προ-
σώπου, σμιλευμένου από 
μέγιστο γλύπτη, με τα πρά-
σινα μάτια της να κλείνουν 
μέσα τους όλη τη Μεσό-
γειο και που μπορούν να 
συγκριθούν μόνο με αυτά 
των άγριων αιλουροειδών, 
τα σαρκώδη χείλη, τις άψο-
γες γωνίες του προσώπου, 
τις εξαίσιες αναλογίες και 
βεβαίως τις αδάμαστες 
καμπύλες της. Και μαζί αυ-
τές οι μικρές ατέλειες, που 
ανύψωναν ακόμη περισ-
σότερο τη γοητεία της, σαν 
τις τελευταίες πινελιές του 
Λεονάρντο ντα Βίντσι.
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Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1934 στην 
κλινική Βασίλισσα Μαργαρίτα της 
Ρώμης, ο Θεός κάνει ένα από τα 
θαύματά του, αποδεικνύοντας ότι 

εκτός από παντογνώστης είναι και μερα-
κλής. Γεννιέται η Σοφία Βιλάνι Σικολόνε. 
Μητέρα της είναι η Ναπολιτάνα Ρομίλντα 
Βιλάνι και πατέρας της ο αγνώμονας για 
το Θείο δώρο, Ρικάρντο Σικολόνε, ο οποί-
ος τους εγκατέλειψε, ενώ είχαν αποκτή-
σει και μια δεύτερη κόρη, τη Μαρία. Η 
μητέρα της τα μάζεψε και γύρισε στην πα-
τρίδα της στο Ποτσουόλι, μία πανέμορφη 
παραλιακή περιοχή της Νάπολης, μέσα 
στο χαμό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Τα παιδικά της και εφηβικά χρόνια θα είναι 
δύσκολα και φτωχικά και η Σοφία θα είναι 
πάντα περήφανη για αυτά. Θα ανταπεξέλ-
θει με τη βοήθεια των συγχωριανών της 
και κυρίως της συνονόματης γιαγιάς της. 
Μάλιστα, μια βόμβα των συμμαχικών δυ-
νάμεων, θα πλήξει το λιμάνι στο Ποτσου-
όλι, τραυματίζοντας στο σαγόνι τη Σοφία. 
Οι αντιξοότητες της εποχής θα την ανα-
γκάσουν να κάνει διάφορες δουλειές, μέ-
χρι και τη λαντζέρισσα, ενώ όπως ήταν 
λογικό θα κοιτάξει να εκμεταλλευθεί την 

άγουρη ακόμη ομορφιά της. Έτσι στα 14 
της θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό ομορ-
φιάς για Μις Ιταλία, που μπορεί να έχασε 
την πρωτιά, αλλά τράβηξε την προσοχή 
ενός έμπειρου ματιού που ήταν ανάμεσα 
στους κριτές, του κινηματογραφικού με-
γαλοπαραγωγού, Κάρλο Πόντι.

ΠΟΛΊΟΡΚΊΑ...

Ξεκινά μαθήματα υποκριτικής και αρχίζει 
να παίζει σε κάποιες ταινίες ως κομπάρ-
σος. Για την Σοφία τίποτα δεν ήταν εύκο-
λο. Το 1953 ο Καρλο Πόντι θα τη συμβου-
λέψει να αλλάξει το όνομά της στο εύηχο 
-ειδικά για τους Αμερικανούς- Λόρεν. 
Ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος που 

τράβηξε την προσοχή, για πρώτη φορά, 
ήταν το 1953 στο φιλμ «Aida», ενώ τον επό-
μενο χρόνο με την «Ερωτική Πολιορκία» 
του Ντε Σίκα και δίπλα στον ανυπέρβλητο 
κωμικό Τοτό, ανατέλλει το αστέρι της.

Η ΦΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΤΊ

Η γνωριμία της με τον Πόντι εξελίχθηκε 
σε ερωτική φλόγα που παραλίγο να τους 
κάψει. Κι αυτό γιατί το 1957 ο Πόντι θα 
βάλει τους δικηγόρους του να του βγά-
λουν διαζύγιο στο Μεξικό από την τότε 
σύζυγό του Τζουλιάνα κι ένα πιστοποι-
ητικό γάμου με την Σοφία, ενώ εκείνη 
την εποχή στην Ιταλία το διαζύγιο δεν 
αναγνωριζόταν. Έτσι η περιπέτειά τους 
εξελίχθηκε σε θρίλερ. Με μία ντρίπλα του 
Πόντι (να μετακομίσει στο Παρίσι, όπου 
επιτρέπονταν τα διαζύγια) κατάφερε να 
απελευθερωθεί από τα δεσμά του πρώτου 
του γάμου. Όχι εύκολα όμως. Έπειτα από 
8 χρόνια και μετά από τεράστιες ταλαιπω-
ρίες, σκανδαλώδεις τίτλους, κραυγές και 
ψιθύρους, ακόμη και νομικές επιπτώσεις 
με την κατηγορία της διγαμίας, θα έρθει 
το πολυπόθητο διαζύγιο και το 1966 θα 

παντρευτούν σε ένα προάστιο του Παρι-
σιού, ενώ θα αποκτήσουν και δυο γιους.
Από Ναπολιτάνα μάνα έως πριγκίπισσα
Η Σοφία Λόρεν στην πολύχρονη διαδρομή 
της έπαιξε τα πάντα. Από την πριγκίπισσα, 
την πόρνη, την αγία, μέχρι την Ναπολιτά-
να με οχτώ παιδιά, την κουρασμένη μεσό-
κοπη και την παραδουλεύτρα. Αλλά πάντα 
κρατώντας την απαράμιλλη γοητεία της, 
την πλανεύτρα ματιά της, προκαλώντας 
τον πόθο σε εκατομμύρια ανθρώπους. 
Ποιος μπορεί κανείς να ξεχάσει την έλξη 
που προκαλεί στον ομοφυλόφιλο καθηγη-
τή (Μαρτσέλο Μαστρογιάνι) στο θαυμάσιο 
αντιφασιστικό δράμα του Ετόρε Σκόλα 
«Μια ξεχωριστή Μέρα», στην οποία υπο-
δύεται μία μεσήλικη κουρασμένη γυναίκα 

ενός φασίστα; Ποιος μπορεί να μην τρε-
λάθηκε με την ερμηνεία της και τη θεϊκή 
της εμφάνιση στην δραματική κωμωδία 
«Χθες, Σήμερα, Αύριο» που υποδύεται 
τρεις χαρακτήρες, εκείνους της πολύτε-
κνης Ναπολιτάνας, της πλούσιας Μιλανέ-
ζας που αναζητά ερωτικές συγκινήσεις και 
της καλόκαρδης Ρωμαίας πόρνης, που με-
ταμορφώνει ένα παπαδοπαίδι σε εραστή;

ΓΊΑ ΠΑΝΤΑ ΣΟΦΊΑ

Έπαιξε και σε δεκάδες ταινίες στο Χόλι-
γουντ, δίπλα σε σχεδόν όλους τους με-
γάλους σταρ της εποχής της (Γκρέκορι 
Πεκ, Κάρι Γκραντ, Πίτερ Σέλερς, Κλαρκ 
Γκέιμπλ, Τζον Γουέιν, Ρίτσαρντ Μπάρτον, 
Μάρλον Μπράντο κ.ά.) αλλά οι καλύτε-
ρες ταινίες της ήταν οι ιταλικές, κυρίως 
δίπλα στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και σε 
σκηνοθεσία Βιτόριο ντε Σίκα που ανέδει-
ξε το έμφυτο ταλέντο της. Ο λόγος που η 
επιτυχία της στο Χόλιγουντ δεν ήταν ανά-
λογη των ταινιών στην Ιταλία, παρότι η 
ίδια ήταν τις περισσότερες φορές εξαιρε-
τική, οφείλεται αφενός στον αμερικάνικο 
πουριτανισμό και αφετέρου στην κακή 

συνήθεια και συνταγή 
αποτυχίας, «μαζί μας έχουμε 
και τη Σοφία Λόρεν»…
Σήμερα, η Σοφία Λόρεν ζει ήρεμα 
στη Γενεύη, μαγειρεύοντας τα 
αγαπημένα της σπαγγέτι κι εδώ 
και ένα χρόνο έχει μπει ξανά 
στα κινηματογραφικά πλατό 
για μια ταινία που ετοιμάζει 
ο γιος της Εντουάρντο Πόντι, 
αλλά λόγω Covid-19 μάλλον 
θα καθυστερήσει να βγει στις 
αίθουσες. Άλλωστε τίποτα 
δεν ήταν εύκολο στη ζωή 
της...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/
Χάρης Αναγνωστάκης

Το Όσκαρ
Από τα τέλη της δεκαετίας του '50 το όνομα της 
Σοφίας Λόρεν γίνεται ότι πιο καυτό υπάρχει στο 
παγκόσμιο σινεμά. Βρίσκεται παντού. Στο Χόλι-
γουντ, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Όλοι θέλουν να την 
έχουν πρωταγωνίστρια, όλοι οι σταρ θέλουν 
να παίξουν μαζί της. Όμως η καταξίωση θα 
έρθει το 1960 με το συγκλονιστικό δράμα 
«Η Ατιμασμένη» του Βιτόριο ντε 
Σίκα, με το οποίο η Σοφία θα 
κερδίσει το Όσκαρ Α’ Γυναι-
κείου Ρόλου, κάτι που γίνεται 
για πρώτη φορά σε μη 
αγγλόφωνη ταινία.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τέτοιες μέρες, πριν από 29 χρόνια, οι Guns 
‘n’ Roses κυκλοφορούσαν όχι ένα, αλλά 
δύο διπλά άλμπουμ, μαζί.
Το αδιανόητο ακόμα και για τον Φρανκ 

Ζάππα εγχείρημα, προκάλεσε κανονικό εμπορικό 
σεισμό και σε δεύτερη φάση, κατοχύρωσε τη μπά-
ντα ως μια από τις καλύτερες και πιο αυτοκατα-
στροφικές, στην ιστορία του ροκενρόλ.
Στις 17 Σεπτεμβρίου λοιπόν, κυκλοφόρησαν τα Use 
your Illusion I και ΙΙ, διάρκειας συνολικά 2,5 ωρών 
περίπου.
Ο Άξλ, ο Σλας και η παρέα τους, πλην του «χαμέ-

νου» στα drugs Στίβεν Άντλερ που τον αντικατέ-
στησε ο Ματ Σόρουμ, μέχρι τότε ντράμερ των Cult, 
είχαν έμπνευση.
Ήθελαν όμως να βάλουν όλη την έμπνευσή τους 
σε ένα δίσκο, κάτι που δεν ήταν δυνατό. Ήδη όμως 
ήταν αρκετά φίρμες για να μπορούν να βγάλουν 
τα δικά τους κόκκινο και μπλε άλμπουμ, όπως οι 
Beatles και να τα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα.
Καταρχάς, εμπορικά, τα δύο UyI έφτασαν πωλήσεις 
επιπέδου Thriller του Μάικλ Τζάκσον και Born in 
the USA του Σπρίνγκστιν. Και όλα αυτά, ενώ μεγά-
λες αλυσίδες καταστημάτων αρνήθηκαν αρχικά να 
τα πουλήσουν, λόγω των στίχων και της γενικότε-
ρης (ανεξέλεγκτης) στάσης ζωής της μπάντας.

Αυτό δεν εμπόδισε τους οπαδούς να αγοράσουν 
μισό εκατομμύριο αντίτυπα των δύο δίσκων μέσα 
σε δύο ώρες. 
Καλλιτεχνικά, τα δύο άλμπουμ είναι σημεία ανα-
φοράς, όχι γιατί είναι τα καλύτερα της μπάντας 
ή γιατί, παρότι είναι πάρα πολύ καλά, ξεπερνούν 
άλλα του είδους, αλλά για τον εξής λόγο:
Για πρώτη φορά (εκτός από τον Ζάππα) μια μπά-
ντα έγραφε δικά της κομμάτια καταθέτοντας όλες 
τις επιρροές της. ΟΛΕΣ όμως. Από το μέταλ και το 
sleaze από όπου προήλθαν, μέχρι το χαρντ ροκ, τα 
μπλουζ, ακόμα και το πανκ, το οποίο είναι παρόν 
σε πολλά κομμάτια των δύο δίσκων.
Η εμπορικότητα του δίσκου εκτινάχθηκε ακόμα 
περισσότερο με τη συμμετοχή του You could be 
mine στο τότε Terminator (ίσως το καλύτερο της 
σειράς…), το οποίο ήταν και το πρώτο σινγκλ. Εκεί, 
οι GnR έμοιαζαν κάπως με τους εαυτούς τους, την 
εποχή του Appetite for Destruction, αλλά η πρώτη 
εντύπωση ήταν ψευδής. 
Φυσικά, τη μερίδα του λέοντος στην αποδοχή πή-
ραν οι μπαλάντες: Don’t Cry σε δύο εκδοχές, Civil 
War (εξαιρετικό) και το απαραίτητο November 
Rain. 
H προσθήκη του Ντίζι Ριντ έβαλε περισσότερα 
πλήκτρα στις συνθέσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι 
ο Ριντ κατέληξε να είναι μαζί με τον Ρόουζ, το μέ-
λος με τη μακρύτερη θητεία στην μπάντα, σήμερα.
Τα δύο UyI ήταν όμως και ένα πολύ βαρβάτο δείγμα 
της ποπ κουλτούρας. Αισθητικά, τα βίντεο κλιπ κυ-
μαίνονταν από τα άσπρα πιάνα με ουρά στον Σλας 
που πηδούσε σε τραπέζια με τη Les Paul και το 
τσιγάρο στο στόμα, για να σολάρει. Υπήρχαν επίσης 
εννοιολογικές ενότητες, (November Rain-Don’t 
Cry-Estranged), υπήρχε μια διασκευή που έμελ-
λε να γίνει πιο διάσημη από το αυθεντικό, το Live 
and let Die των Wings και άλλη μια, που θα γινό-
ταν ακόμα πιο διάσημη, στο Knockin’ on Heavens 
Door του Ντίλαν.
Το καλύτερο σημείο όμως, και των δύο δίσκων, 
ήταν όταν οι GnR ζήλευαν τους Sex Pistols Dead 
Horse, Coma, Get in the Ring, αλλά και όταν επη-
ρεάζονταν από τη μουσική παράδοση του νότου ή 
κάτι τέτοιο: Yesterdays, Pretty Tied Up, 14 Υears…
Τα δύο εξώφυλλα που έφτιαξε ο Μαρκ Κοστάμπι, 
είναι μια λεπτομέρεια από τη «Σχολή των Αθηνών» 
του Ραφαήλ.
Τα δύο διπλά άλμπουμ έμελλαν να είναι τo κορυ-
φαίο σημείο της καριέρας των GnR. Η μπάντα είχε 
ήδη αρχίσει να φθίνει, υπό το βάρος των καταχρή-
σεων αλλά κυρίως του «εγώ» των μελών της. Όσοι 
βρέθηκαν σε εκείνο το live στο ΟΑΚΑ δύο χρόνια 
αργότερα, καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πήγαινε και 
πολύ καλά. Και όντως… 

Όταν οι Guns ‘n’ Roses 
είχαν παραισθήσεις
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