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Drive through τεστ 
στην Άρτα
ΣΤΙΣ 12 ΚΑΙ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, από τις 10 το 
πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, ο ΕΟΔΥ, σε συνεργασία 
με το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, τον Δήμο Αρταίων 
και την Τροχαία, διοργανώνει δωρεάν drive through 
tests για covid.  
https://typos-i.gr/article/drive-through-test-sthn-
arta

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Συνεχίζεται η κόντρα 
με την Ηγουμενίτσα…
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η κόντρα Ηγουμενίτσας-Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, με αφορμή την κατάργηση του 
μοναδικού πανεπιστημιακού τμήματος της πόλης 
από το «νόμο Γαβρόγλου» και την άρνηση της πα-
ρούσας κυβέρνησης για ακαδημαϊκές υποδομές εκεί.
https://typos-i.gr/article/synexizetai-h-kontra-me-
thn-hgoymenitsa

Drive through τεστ 
στα Γιάννενα
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ηπείρου σε συνεργασία με τις 
ΚΟΜΥ θα διενεργήσει drive through tests, δηλαδή 
«εποχούμενους» ελέγχους για covid, την ερχόμενη 
Δευτέρα 14/12 από τις 9.00 ως τις 14.00 στην κεντρι-
κή πλατεία της πόλης, στο ρεύμα προς το δημαρχείο 
(κάθοδος Δωδώνης).
https://typos-i.gr/article/drive-through-test-sta-
giannena

Τουριστικές… αψιμαχίες 
στην Ηγουμενίτσα
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ προβολή της περιοχής της Ηγουμενίτσας ως 
τουριστικό προορισμό, προκάλεσε αντιδράσεις στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Η αξιωματική αντιπολίτευση εγκάλεσε τη δημοτική αρχή για 
τη σκοπιμότητα της δαπάνης
https://typos-i.gr/article/toyristikes-apsimaxies-sthn-hgoymenitsa
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:
https://www.patreon.com/TyposI
Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

Με μια συνδρομή 4 ευρώ στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)

■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα
Με τη συνδρομή των 10 ευρώ στον Τύπο, παίρ-
νετε:
Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου 
■«Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/
Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014» 
σε φυσική μορφή (ισχύει για όλο τον Δεκέμβριο)
(οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
■ Η νέα ψηφιακή έκδοση του Τύπου, περιλαμ-
βάνει 52+1 μουσικά άλμπουμ, ένα για κάθε βδο-
μάδα του χρόνου, συν ένα, καθότι το 2020 είναι 
δίσεκτο (αν δεν το ΄χατε καταλάβει ήδη…).
Το βιβλίο διατίθεται σε δύο εκδοχές: 
Μια σε pdf, που είναι η πιο κοινή και προσβάσιμη 
από όλες τις συσκευές
Μια σε epub που είναι πιο διαδραστική και δια-
βάζεται, είτε με την εφαρμογή Adobe Digital 
Editions σε Windows, είτε στην εφαρμογή ανά-
γνωσης, σε Mac.

Μια έκδοση με 53 μουσικά άλμπουμ
Μαζί με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ 
Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη 
αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις 
ανακηρύχθηκαν «προσωπικότη-

τες της χρονιάς» από το περιοδικό Time.
Το δίδυμο του Μπάιντεν, Δημοκρατικού 
βετεράνου της πολιτικής, 78 ετών, ο οποί-
ος θα ορκιστεί και θα γίνει την 20ή Ιανου-
αρίου ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, και της 
Χάρις, της πρώτης γυναίκας που θα γίνει 
αντιπρόεδρος στα 56 της χρόνια, επελέγη 
ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφιότητες. Οι 
υπόλοιπες τρεις, εξήγησε η σύνταξη του 
Τάιμ, ήταν αυτή του απερχόμενου Ρεπου-
μπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, 
αυτή του κινήματος εναντίον των φυλετι-
κών διακρίσεων και των ανισοτήτων που 
πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ 
στα τέλη Μαΐου στη Μινεάπολη, κι αυτή 
του Δρ. Άνθονι Φάουτσι μαζί με στελέχη 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού που εκτίθενται περισσότερο στην 
πανδημία του νέου κορονοϊού. Το 2019, το 

Τάιμ επέλεξε τη σουηδή ακτιβίστρια 
για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η 
οποία στα 16 της έγινε η νεότερη προ-
σωπικότητα που έλαβε ποτέ τη συγκε-
κριμένη διάκριση του περιοδικού, που 
ανακηρύσσει την «προσωπικότητα 
της χρονιάς» ανελλιπώς από το 1927.
Το εξώφυλλο του περιοδικού κα-
ταλαμβάνει ολόκληρο φωτογραφία 
των Μπάιντεν και Χάρις πλάι-πλάι, 
με τον τίτλο να αναφέρει πως «Αλ-
λάζουν την ιστορία της Αμερικής» 
(«Changing America’s Story»).
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ 
Ομπάμα είναι ένας από τους ελάχι-
στους υποψήφιους στην αμερικανι-
κή ιστορία που κατάφερε να κερδίσει 
πρόεδρο που διεκδικούσε δεύτερη 
θητεία, υπογράμμισε το Τάιμ. Είναι 
μόλις η δέκατη φορά που συμβαίνει 
αυτό.
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αμ-
φισβητεί τη νίκη του αντιπάλου του.

Ο Μπάιντεν κέρδισε με διαφορά σχεδόν 
7 εκατομμυρίων ψήφων.
Ο Τζο Μπάιντεν «ήταν ίσως ο μοναδικός 
δημοκρατικός υποψήφιος που μπορού-
σε να ανακτήσει κάποιο από το χαμένο 
έδαφος μεταξύ των λευκών, κοινωνικά 
συντηρητικών ψηφοφόρων που κυρι-
αρχούν στις πολιτείες-κλειδιά της ‘ζώ-
νης της σκουριάς’», κατά το περιοδικό.
«Μαζί, [οι Μπάιντεν και Χάρις] πρόσφε-
ραν αποκατάσταση και ανανέωση ταυτό-
χρονα» και «η Αμερική αγόρασε αυτό που 
πούλαγαν», πρόσθεσε στο κείμενό του.
Για πρώτη φορά, το Τάιμ — το οποίο δεν 
διαθέτει πια την αύρα που είχε τον 20ό 
αιώνα — παρουσίασε σε ειδική εκπομπή 
που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δί-
κτυο NBC την επιλογή του, με το αφι-
έρωμα να συμπεριλαμβάνει ερμηνείες 
από τον θρυλικό αμερικανό τραγουδο-
ποιό και ερμηνευτή Μπρους Σπρίνγκστιν 
και το συγκρότημα BTS της K-Pop.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

ΤΖΟ ΜΠΆΙΝΤΕΝ ΚΆΙ ΚΆΜΆΛΆ ΧΆΡΙΣ

 «Προσωπικότητες της χρονιάς» 
για το περιοδικό Time
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Όταν το ηλεκτρονικό 
εμπόριο δεν αρκεί
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

H περίοδος των Χριστουγέννων 
είναι πάντα η πιο κρίσιμη για 
την αγορά και φέτος έχει χαθεί. 
Πέραν των διαρκών πιέσεων 

που δέχεται η κυβέρνηση για το, μερικό 
έστω, άνοιγμα, πέρα από τη λογική που 
έχουν τα αιτήματα και τη δεδομένη ανα-
γκαιότητα, το παιχνίδι έχει χαθεί φέτος 
και τα αποτελέσματα, όπως συμβαίνουν 
πάντα στην οικονομία, θα είναι ορατά σε 
«δεύτερο χρόνο».
Το λιανεμπόριο υπέστη μια καθίζηση σχε-
δόν 25% τον περασμένο Απρίλιο και δεν 
επανήλθε έκτοτε σε περσινά δεδομένα, αν 
και τα πλησίασε κάπως τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Κάτι άλλο που είναι δεδομένο, είναι η 
αδυναμία των δομών, κυρίως των ιδιωτι-
κών, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. 
Η μια μετά την άλλη οι εταιρίες κούριερ, 
ανακοινώνουν ότι αδυνατούν να εξυπη-
ρετήσουν τις παραγγελίες, καθώς αυτή τη 
στιγμή, όλο σχεδόν το λιανεμπόριο κινεί-
ται μέσω ηλεκτρονικών αγορών. H Γενική 
Ταχυδρομική ανακοίνωσε ότι περιστέλλει 
υπηρεσίες, ενώ το ίδιο έκανε και η ACS, 
αλλά και η Speedex. Η ΕΛΤΑ courier ανα-
κοίνωσε ότι η κίνηση έχει αυξηθεί κατά 
60,8%. 
Στο «τέλος» όλων αυτών βρίσκονται οι 
εργαζόμενοι-ες σε αυτές τις επιχειρήσεις, 
σε μια δουλειά που δεν φημίζεται για τις 
εργασιακές της συνθήκες και πάντα, διέ-
πεται από τους σκληρότερους αγοραίους 
νόμους, αυτούς που πρώτα επηρεάζουν 
τους εργαζόμενους και μετά την κερδο-
φορία…
Χωρίς όμως επαρκές δίκτυο μεταφορών, 
τα δώρα δεν θα φτάσουν στην ώρα τους. 
Αυτό ουσιαστικά λένε οι κούριερ, αυτό 
γνωρίζουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις και 
οι αλυσίδες. Επίσης, η ύπαρξη eshop δεν 
σημαίνει πάντα «όλα εντάξει».
Πριν από περίπου ένα μήνα, το eshop του 
Jumbo έκλεισε για μια εβδομάδα, προκει-
μένου να εξυπηρετηθούν οι παραγγελίες. 
Το ίδιο συνέβη και σε άλλες αντίστοι-
χες επιχειρήσεις, όπως ο «Μουστάκας» 
που ξαφνικά διαπίστωσαν, ειδικά ενόψει 
black Friday, ότι τα τμήματα logistics δεν 
μπορούν να προλάβουν τους πελάτες…
Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης, παρό-
τι βαφτίσηκαν «μερική επανεκκίνηση», 

μάλλον δεν ικανοποίησαν τις επιχειρή-
σεις. Το Jumbo για παράδειγμα, ανακοί-
νωσε ότι δεν θα ανοίξει ούτε για «click 
away», με προπαραγγελία και πληρω-
μή-παραλαβή στο κατάστημα, γιατί όπως 
αναφέρει «δεν υπάρχει η υποδομή». 
Το θέμα των μη επαρκών υποδομών είναι 
ανοιχτό από την αρχή της πανδημίας. Μια 
σειρά πράγματα, από την (τηλε)εκπαίδευ-
ση μέχρι το εμπόριο, «λύγισαν» υπό το βά-
ρος των ειδικών απαιτήσεων.
Φυσικά, εξίσου καίριο είναι το θέμα της 
υγιεινής και της άποψης των ειδικών, που 
το περασμένο καλοκαίρι μάλλον αγνοή-
θηκε κυρίως, παρά εφαρμόστηκε… 
Η σύνθλιψη των «κανονικών συνθηκών» 
στην αγορά είχε προλεχθεί πάντως. Αρκε-
τές ήταν οι φωνές, ειδικά στο χώρο του 
digital marketing, για τη μη σκοπιμότητα 
της φετινής black Friday. Ο έτσι και αλ-
λιώς συζητήσιμος καταναλωτικός «θε-
σμός» που έχει κατηγορηθεί, όχι άδικα, 
ότι πλήττει τη χριστουγεννιάτικη αγορά, 
ήταν μια από τις αιτίες που επιβάρυναν 
σημαντικά το χώρο των μεταφορών και 
logistics, με τα αποτελέσματα τώρα να 
είναι αυτά που περιγράφηκαν πιο πάνω.
Επίσης, σημαντικές αλλαγές καταγρά-
φονται και σε παράλληλους κλάδους. Η 
δαπάνη της διαφήμισης είναι μηδαμινή, 
ενώ αρκετές εταιρίες προχωρούν σε βρί-
σκουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε 
εμβληματικές, για την ιστορία τους, αλ-
λαγές, όπως η ΙΚΕΑ που κατάργησε μετά 
από 70 χρόνια τον κατάλογό της.
Τα μικρότερα καταστήματα, που μπορούν 
να υποστηρίξουν ένα τοπικό δίκτυο δια-
νομής, φαίνεται να είναι σε κάπως καλύ-
τερη θέση. Ίσως φέτος είναι η ευκαιρία να 
εφαρμοστεί η στήριξη στην «επιχείρηση 
της γειτονιάς», με αυξημένη βαρύτητα 
μάλιστα. 
Ωστόσο, μια κλειστή αγορά είναι (και) μια 
απορρυθμισμένη αγορά, που τα τελευ-
ταία χρόνια, με μια σειρά αποφάσεων που 
ωφέλησαν μόνο τα μεγάλα «πορτοφόλια» 
και επιχειρήσεις, είναι σε χειρότερη θέση, 
έτσι και αλλιώς… 

Η σύνθλιψη των «κανονικών συνθηκών» στην αγορά είχε προλε-
χθεί πάντως. Αρκετές ήταν οι φωνές, ειδικά στο χώρο του digital 
marketing, για τη μη σκοπιμότητα της φετινής black Friday.



6|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΤΆ ΠΡΆΓΜΆΤΆ ΠΟΥ ΜΆΣ ΆΡΕΣΟΥΝ

Ο Νικόδημος 
Παπουτσής 
διαλέγει 10 
αγαπημένα του 
τραγούδια

O Νικόδημος Παπου-
τσής, ντράμερ των Δε 
Luckies και στο προσωπι-
κό πρότζεκτ του Πέτρου 
Fuzzhead, με πρόσφα-
τη δική του δουλειά (το 
σινγκλ Happy Pill), διαλέ-
γει σήμερα 10 αγαπημέ-
να του κομμάτια. 
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1
«Just Like 
Heaven» 
THE CURE

Η πιο αγαπημένη μπάντα των 
80’s. Το λάτρεψα από την πρώτη 
ακρόαση. Φανταστικό riff και 
εκπληκτικός στίχος.

3 
«Every you 
every me» 
PLACEBO

Κατά τη γνώμη μου η μεγαλύ-
τερη μπάντα των 00’s. Έκρη-
κτική ρυθμικότητα και τρομερό 
performance.

5 
«Below» 
LEPROUS

Πρόσφατο άκουσμα. Κατά τη 
γνώμη μου το next big thing της 
παγκόσμιας μουσικής σκηνής. 
Το «Below» είναι το αγαπημένο 
από τον τελευταίο δίσκο τους 
«Pitfalls».

7 
«Lazarus» 
PORCUPINE TREE

Μια αγαπημένη μπάντα από 
την progressive rock σκηνή. 
Το feeling του κομματιού, με 
ταξιδεύει.

9 
«Somebody
Told Me» 
THE KILLERS

Όποτε ακούω αυτό το κομμάτι, 
θέλω να σηκωθώ να χορέψω. 

2
«Creep» 
RADIOHEAD

Radiohead: Κατά τη γνώμη μου 
η καλύτερη μπάντα των 90’s. Η 
μουσική, ο στίχος και το feeling 
του κομματιού είναι συγκλονι-
στικά. Για τις ψεύτικες και την 
κορώνα του Thom Yorke στην 
κορύφωση του κομματιού.

4 
«Stockholm 
Syndrome» 
MUSE

Οι κορυφαίοι της δεκαετίας των 
10’s. Το νόημα του στίχου είναι 
συγκλονιστικό και το rhythm 
section σε ξεσηκώνει.

6 
«Why?» 
DEVIN TOWNSEND

Αγαπημένο progressive άκου-
σμα. Μοντέρνα και κλασική 
μουσική σε απόλυτη αρμονία.

8 
«Demons» 
THE PINEAPPLE THIEF

Ατμοσφαιρικά φωνητικά και 
εκπληκτικός στίχος. Τα τύμπανα 
του Gavin Harrison, επιρροή για 
όλους τους drummer.

10 
«In The End» 
LINKIN PARK

Η αγαπημένη μπάντα των εφηβι-
κών μου χρόνων. In the end.
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Ο Φρανκ Σινάτρα στον κινηματογράφο. Το 
μυαλό πολλών θα πάει στα ντοκιμαντέρ 
για τον κορυφαίο τραγουδιστή της Αμε-
ρικής, με τους εκατοντάδες εκατομμύρια 
δίσκους, τις βιογραφικές προσεγγίσεις 
του μύθου του, τις κινηματογραφήσεις 
τραγουδιών του, πριν από τη ζαλάδα των 
βίντεο κλιπ. Θα πάει και στις θρυλικές 
ερωτικές περιπέτειες, με διάσημες σταρ, 
τους γάμους του, τους γνωστούς δεσμούς 
του, αλλά και τις παράνομες σχέσεις 
που έφτασαν στα άκρα. Κι ακόμη για τις 
σχέσεις του με προέδρους των ΗΠΑ, 
αλλά και τις σκοτεινές επαφές του με τη 
μαφία. Ίσως και στην ιστορία που υπάρ-
χει στον «Νονό» με το βαφτιστήρι του, 
διάσημο τραγουδιστή που βρίσκεται στα 
πολύ κάτω του και ο Κορλεόνε στέλνει σε 
σκηνοθέτη τού Χόλιγουντ τον δικηγόρο 
του για να τον πείσει να πρωταγωνιστή-
σει στην ταινία του. Και μετά την αρχική 
του άρνηση τού στέλνει και το κεφάλι του 
αγαπημένου του αλόγου κάτω από τα σε-
ντόνια του κρεβατιού του! Μια ιστορία που 
για πολλούς παραπέμπει στον Σινάτρα…
Ο Σινάτρα, για τους θαυμαστές του πα-
ραμένει «Η Φωνή», αλλά ταυτόχρονα 
διέγραψε μια τεράστια πορεία και στον 
κινηματογράφο. Αν δεν ήταν «Η Φωνή», θα 
μπορούσε να είναι ένας από τους σημα-
ντικότερους Αμερικανούς ηθοποιούς του 
κινηματογράφου. Ένας περίεργος ζεν 
πρεμιέ, που λάτρεψαν οι γυναίκες, παρότι 
δεν ήταν όμορφος, δεν ήταν σωματώδης, 
ήταν μακριά από τα πρότυπα των «ωραί-
ων» του Χόλιγουντ και της εποχής.

105 ΧΡΟΝΙΆ ΆΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΆΓΟΥΔΙΣΤΗ ΚΆΙ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

Το άστρο του Φρανκ Σινάτρα 
στον κινηματογράφο…
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Σαν χθες Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 1915 
έρχεται στη ζωή ο Φράνσις Άλμπερτ 
Σινάτρα στο Χομπόκεν του Νιου Τζέρ-
σεϊ, από γονείς Ιταλούς μετανάστες. Ο 

πατέρας του Αντόνιο, ένας αναλφάβητος μπο-
ξέρ που δούλεψε και ως πυροσβέστης, μάλλον 
ήταν ένα αγαθό ανθρωπάκι, εν αντιθέσει με τη 
μητέρα του. 
Την περίφημη Ντόλι, μία σκληρή γυναίκα, μία 
μαία που μπλέχτηκε και σε ιστορίες παράνο-
μων υιοθεσιών, να τον καθοδηγεί και σύμφωνα 
με βιογράφους του να του 'χει ρίξει πολύ ξύλο! 
Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, όπως και 
η γέννα του. Ναι, αυτός ο μικροκαμωμένος 
άντρας γεννήθηκε 6,1 κιλά και μετά από δύ-
σκολο τοκετό, καθώς χρησιμοποιήθηκαν λαβί-
δες για να βγει, τραυματίζοντάς τον στο αριστε-
ρό μάγουλο, το λαιμό και το αυτί, προκαλώντας 
του διάτρηση τυμπάνου, μια πληγή που παρέ-
μεινε για όλη του τη ζωή. Πολλά απ' τα τραύ-
ματά του, κυρίως τα σωματικά, τα επούλωσε. 
Ορισμένα έμειναν για πάντα.

ΑΠΌ ΤΌ ΜΠΕΛΚΑΝΤΌ 
ΣΤΑ ΜΙΌΎΖΙΚΑΛ

Από νωρίς έδειξε την προτίμησή του στο 
μπελκάντο και ως έφηβος αποφάσισε να γίνει 
τραγουδιστής επηρεασμένος από τον αστέρα 
της εποχής Μπινγκ Κρόσμπι. Παρότι δεν είχε 
μουσική παιδεία, θα τραβήξει την προσοχή του 
τρομπετίστα Χάρι Τζέιμς, θα συνεργαστεί με τον 
Τόμι Ντόρσεϊ για τρία χρόνια, ενώ από το 1942 
θα ακολουθήσει ατομική καριέρα για να εξελι-

χθεί σε ένα μοναδικό φαινόμενο.
Στον κινηματογράφο μπαίνει με πρωτόγνωρη 
αυτοπεποίθηση στις αρχές τις δεκαετίας του ’40, 
παίζοντας σε μιούζικαλ. Το 1945 θα πρωταγω-
νιστήσει μαζί με τον Τζιν Κέλι στο απολαυστικό 
«Βίρα τις Άγκυρες», ενώ το 1949 και πάλι με τον 
Κέλι θα γυρίσει το μιούζικαλ «Τρία Κορίτσια και 
Τρεις Ναύτες» σε σκηνοθεσία Στάνλεϊ Ντόνεν. 
Οι περισσότερες απ' τις υπόλοιπες ταινίες του 
δεν θα έχουν την ίδια επιτυχία και η καριέρα 
του ως ηθοποιός θα βρεθεί σε οριακό σημείο.

ΌΣΌ ΎΠΑΡΧΌΎΝ ΑΝΘΡΩΠΌΙ

Το 1953, όμως, ο Σινάτρα, δέχθηκε σοφά την 
πρόταση του μεγάλου Φρεντ Τσίνεμαν, αν και 
σχεδόν χωρίς καμία αμοιβή, να παίξει στο κλα-
σικό δράμα «Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι» δίπλα 
στον Μπαρτ Λάνκαστερ, την Ντέμπορα Κερ, τον 
Μοντγκόμερι Κλιφτ και την Ντόνα Ριντ. Πολλά 
Όσκαρ, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης 
Ταινίας, και βεβαίως δικαιωματικά Όσκαρ Β' 
Ρόλου στον Σινάτρα, που βλέπει το άστρο στην 
κορυφή του χολιγουντιανού γαλαξία.
Μετά από δυο χρόνια έρχεται η καλύτερη ίσως 
επίδοσή του στον κινηματογράφο, πρωταγωνι-
στώντας στο δράμα «Ο Άνθρωπος με το Χρυσό 
Χέρι» που σκηνοθέτησε ο Ότο Πρέμιγκερ. Ο Σι-
νάτρα θα είναι υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρι-
κού Ρόλου, υποδυόμενος έναν ναρκομανή που 
προσπαθεί να ξεφύγει από τον εθισμό του. Εκ-
πληκτική ταινία, τρομερός ο Φράνκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/
Χάρης Αναγνωστάκης

Η Συμμορία 
της αντροπαρέας
ΤΟ 1960 θα πρωταγωνιστήσει στην καλτ ταινία του 
Λιούις Μάλστοουν «Η Συμμορία των Έντεκα», μια κωμι-
κή περιπέτεια γύρω από μία παρακινδυνευμένη κλοπή 
ενός καζίνο στο Λας Βέγκας. Εκεί με τη γνωστή τρελή 
αντροπαρέα των Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, Ντιν Μάρτιν, 
Πίτερ Λόφορντ, Τζόι Μπίσοπ, Ρίτσαρντ Κόντε, Σίζαρ 
Ρομέρο αλλά και την κούκλα και ερωμένη του Φράνκι, 
Άντζι Ντίκινσον, περισσότερο θα το διασκεδάοει παρά 
θα δουλέψουν πάνω στο σενάριο και τις επιλογές του 
σκηνοθέτη. Και σε αυτό οφείλεται η αξία της ταινίας…
Ακόμη μερικές από τις πιο αξιόλογες ταινίες του θα εί-
ναι: «Το Στίγμα του Κολασμένου» (1955), του Βινσέντε 
Μινέλι, με την Σίρλεϊ ΜακΛέιν και τον Ντιν Μάρτιν, «Ο 
Άνθρωπος της Ματζουρίας» (1962) του Τζον Φρανκε-
χάιμερ, με την Άντζελα Λάνσμπερι, «Μάγκες και Κού-
κλες» (1955) του Φρανκεχάιμερ, με τον Μάρλον Μπρά-
ντο, «Οι Τρομοκράτες» (1954) του Λιούις Άλεν, «Υψηλή 
Κοινωνία» (1956) με την Γκρέις Κέλι και τον Μπινγκ 
Κρόσμπι, «Το Εξπρές του Φον Ράιαν» (1965) του Μαρκ 
Ρόμπσον, με τον Τρέβορ Χάουαρντ.
Θα εμφανιστεί συνολικά σε 58 ταινίες, μιούζικαλ, πε-
ριπέτειες, κωμωδίες, αστυνομικά, πολεμικά, ρομαντικά 
και δράματα, άλλες φορές μεταφέροντας στη μεγάλη 
οθόνη αυτή τη σπάνια λάμψη ενός σταρ κι άλλες ερ-
μηνεύοντας απαιτητικούς ρόλους σαν να έχει εμπειρία 
και παιδεία ξεχωριστή και πάνω από όλα το σπάνιο 
άστρο του που δεν έσβησε ποτέ. Ούτε στις 14 Μαΐου 
του 1998, όταν μετά από έμφραγμα έφευγε για πάντα, 
για να περάσει στην αιωνιότητα…

Φρανκ Σινάτρα και Κιμ Νόβακ στην ταινία «Ο Άνθρωπος με το Χρυσό Χέρι»

Η Συμμορία των Έντεκα»
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Ουχάν, ένας χρόνος μετά 
το ξέσπασμα της πανδημίας 

Ένα συνηθισμένο πρωινό του Δεκεμβρίου, μια από 
τις αγορές τροφίμων στην κινεζική πόλη Ουχάν εί-
ναι γεμάτη από κόσμο που πήγε να αγοράσει λαχανι-
κά αλλά και ζωντανά ψάρια, βατράχους και χελώνες.
Σχεδόν ένα χρόνο αφότου η πόλη ανακοίνωσε τα 
πρώτα στον κόσμο κρούσματα της COVID-19 σε μια 
από τις αγορές της και ενώ πολλές άλλες χώρες 
παραμένουν στον κλοιό του νέου κύματος της παν-
δημίας, η ζωή στην Ουχάν έχει επιστρέψει σε μεγά-

λο βαθμό στους κανονικούς της ρυθμούς.
«Δεν φοβάμαι. Τι υπάρχει για να φοβηθώ;», δήλωσε 
η Νίε Γκουανγκτζέν, που πουλά ψάρια και λαχανικά.
Η Νίε και άλλοι καταστηματάρχες κατά μήκος ενός 
στενού δρόμου, που αποτελεί τμήμα της ευρύτερης 
αγοράς, ήταν απασχολημένοι με το να καθαρίζουν 
ψάρια για τους πολυάριθμους αγοραστές -κάποιοι 
εκ των οποίων δεν φορούσαν μάσκα- ενώ τα συνερ-
γεία καθαρισμού της πόλης ψέκαζαν τα πεζοδρόμια.
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Λίγα πράγματα έχουν μείνει να 
θυμίζουν τον ρόλο της Ουχάν 
στην αρχή της πανδημίας του 
κορονοϊού, που έχει μολύνει 

έως τώρα πάνω από 67 εκατ. άτομα σε 
όλο τον κόσμο και έχει στοιχίσει τη ζωή 
σε σχεδόν 1,5 εκατ. ανθρώπους.
Η Κίνα ειδοποίησε αρχικά τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας για 27 κρούσματα μιας 
«ιογενούς πνευμονίας» στην Ουχάν, στις 
31 Δεκεμβρίου. Οι αρχές έκλεισαν την 
αγορά στην πόλη την επόμενη ημέρα, 
αφού ανακάλυψαν ότι κάποιοι από τους 
ασθενείς ήταν έμποροι ή εργάζονταν εκεί.
Αυτό σηματοδότησε την αρχή μιας σκο-
τεινής περιόδου για την αυτή την πόλη 
των 11 εκατ. κατοίκων στην κεντρική 
Κίνα. Οι μολύνσεις γρήγορα εκτοξεύθη-
καν στα 50.000 κρούσματα, συμπεριλαμ-
βανομένων σχεδόν 4.000 θανάτων. 
Οι αξιωματούχοι αντέδρασαν επιβάλ-
λοντας άμεσα ένα σκληρό lockdown 76 
ημερών, τοποθετώντας κίτρινα προστα-
τευτικά οδοφράγματα σε μήκος χιλιομέ-
τρων στους ερημωμένους δρόμους της 
πόλης προκειμένου να κρατήσουν τον 
κόσμο στα σπίτια τους και τις επιχειρή-
σεις κλειστές.
Τα μέτρα απέδωσαν. Η Ουχάν δεν έχει κα-
ταγράψει κανένα νέο κρούσμα τοπικής 
μετάδοσης εδώ και αρκετούς μήνες και 
τώρα δεν διαφέρει σε τίποτα από άλλες 
κινεζικές πόλεις με τους γεμάτους κίνηση 
εμπορικούς δρόμους, το μποτιλιάρισμα 
και τα ασφυκτικά γεμάτα εστιατόρια.
«Πραγματικά μου έλειψαν αυτές οι χα-
ρούμενες στιγμές, όπως το να βγαίνω έξω 
για ψώνια και για φαγητό με φίλους», δή-
λωσε χθες η 27χρονη Χου Χανγκ, ενώ βρι-
σκόταν σε αγορά της Ουχάν που πουλούσε 
μεταξύ άλλων πουλόβερ με χριστουγεν-
νιάτικα σχέδια.
Στο γεμάτο κίνηση δρόμο, πλανόδιοι που-
λούν λουλούδια και μπαλόνια, χορευτές 
και κλόουν δίνουν τις δικές τους παρα-
στάσεις ενώ μουσική ακούγεται από τα 
καταστήματα.
Η ανάκαμψη της πόλης έρχεται σε απόλυ-
τη αντίθεση με άλλες μεγάλες οικονομίες 
καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδο 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς.
Στις ΗΠΑ, το σύστημα υγείας υφίσταται 
σοβαρές πιέσεις καθώς τα κρούσματα αυ-
ξάνονται και υγειονομικοί αξιωματούχοι 
προειδοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν 
έρθει ακόμα. Η χώρα κατέγραψε 15.000 
θανάτους την περασμένη εβδομάδα, το 
φονικότερο επταήμερο της πανδημίας 
από τον Απρίλιο.
Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιβά-
λει αυστηρούς περιορισμούς για τις συ-
ναθροίσεις ενόψει των Χριστουγέννων, 
φοβούμενες την επιστροφή των κρου-
σμάτων σε επίπεδα ρεκόρ λόγω των εορ-
τασμών.

Η σχετική επιτυχία της Κίνας στο να θέσει 
τον ιό υπό έλεγχο έχει αποτελέσει βασικό 
θέμα συζήτησης στα κινεζικά κρατικά 
μέσα ενημέρωσης.
«Δεν έχω πάει στο εξωτερικό, άρα δεν πο-
λυκαταλαβαίνω, αλλά βλέποντας τηλεό-
ραση φαίνεται σαν οι ξένες χώρες να μην 
βάζουν πρώτα από όλα την ανθρώπινη 
ζωή», δήλωσε ο κ. Λι, ένας 54χρονος που 
πουλά φαγητό σε δρόμο της Ουχάν και 
που ξανάνοιξε το κατάστημά του τον Ιού-
νιο. «Η ιδεολογία των ξένων χωρών δεν 
είναι τόσο καλή όσο της Κίνας».
 
ΑΎΞΗΜΕΝΗ ΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗ

Η Κίνα έχει λάβει μέτρα, όπως τα μαζικά 
τεστ σε κατοίκους ύστερα από έξαρση μι-
κρής κλίμακας, για να αποτρέψει ένα νέο 
κύμα κρουσμάτων, που παρατηρείται σε 
πολλές άλλες πόλεις και χώρες.
Στις εισόδους συγκροτημάτων κατοι-
κιών, υπάλληλοι σε μπλε τέντες παρα-
κολουθούν τους κωδικούς υγείας στα 
smartphones των ενοίκων. Σε δημόσια 
πάρκα υπάρχουν πανό με συνθήματα σε 
κόκκινο χρώμα που καλούν τους κατοί-

κους να είναι σε επαγρύπνηση.
Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική, 
αλλά οι περισσότεροι τη φορούν σε δημό-
σιους χώρους.
Και ενώ οι καταναλωτές έχουν επιστρέ-
ψει στους δρόμους της Ουχάν, ο Λι και άλ-
λοι λένε ότι η δουλειά δεν έχει ξαναβρεί 
ακόμα τους κανονικούς της ρυθμούς.
«Η γενικότερη κατάσταση δεν είναι πολύ 
καλή, συνεχίζει να είναι πολύ χειρότε-
ρη συγκριτικά με τα τελευταία χρόνια», 
δήλωσε ο Λι, αναφερόμενος στη βου-
τιά των πωλήσεων την περίοδο μετά το 
lockdown όταν οι κάτοικοι φοβούνται 
πολύ να βγουν στους δρόμους.
Ωστόσο, για πολλούς κατοίκους, οι μνή-
μες από το lockdown αντικαταστάθηκαν 
από το γρήγορο εκ νέου ‘άνοιγμα’ της πό-
λης –μαζί με νέες προφυλάξεις.
«Δεν ανησυχώ, γιατί κάνω καλή δουλειά 
σε ό,τι αφορά την προστασία», δήλωσε η 
Νίε, από την αγορά της Ουχάν, που είπε 
ότι συνεχίζει να απολυμαίνει και να πλέ-
νει σε βραστό νερό τα ρούχα της. «Ακόμα 
κι αν υπάρξει δεύτερο κύμα, απλά θα συ-
νεχίσω να το κάνω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters

Η Ουχάν δεν έχει κατα-
γράψει κανένα νέο κρού-
σμα τοπικής μετάδοσης 
εδώ και αρκετούς μήνες 
και τώρα δεν διαφέρει σε 
τίποτα από άλλες κινεζι-
κές πόλεις με τους γεμά-
τους κίνηση εμπορικούς 
δρόμους, το μποτιλιά-
ρισμα και τα ασφυκτικά 
γεμάτα εστιατόρια.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 12 Δεκεμβρίου 1980 κυκλοφόρησε ένα 
τρομερό μουσικό άλμπουμ από μια τρομερή 
μπάντα: οι Clash έβγαζαν το Sandinista!, το 
τέταρτο άλμπουμ τους.

Ο δίσκος είναι ένας μουσικός μονόλιθος για πλεί-
στους όσους λόγους. Πρώτον και κυριότερον, για το 
μουσικό του περιεχόμενο. Οι Clash έπαιζαν κυρι-
ολετικά τα πάντα: φανκ, σκα, ψιλογκαράζ, οριακά 
dub, φουλ dub, σίγουρα calypso, ροκενρόλ, σερφ 
και ό,τι άλλο τους άρεσε εκείνη την περίοδο. Ακό-
μα και βαλσάκια.
Εν τέλει, την εποχή που σχεδόν όλοι καλόβλεπαν 
την προοπτική μουσικού δεινοσαυρισμού, οι Clash 
μοίραζαν απλόχερα τον καλλιτεχνικό ριζοσπαστι-
σμό, αυτόν που μαθαίνει τον κόσμο να ακούει καλή 

μουσική. 
Μπολιασμένα στον ήχο της μπάντας, ήταν τα λόγια. 
Οι Clash ήταν πολιτικοποιημένοι μέχρι το μεδούλι 
και δεν το ‘κρυψαν ποτέ. Ο δίσκος φτιάχτηκε για να 
είναι πρόκληση σε κάθε αυλάκι του. Από τον τίτ-
λο που πανηγυρίζει για το κίνημα στη Νικαράγουα, 
μέχρι τον… κωδικό του LP, που είναι τα αρχικά του 
Μετώπου τον Σαντινίστας.
Είναι τριπλός, με 36 κομμάτια και ακόμα και αυτό 
ήταν «απάντηση», στη CBS που είχε αρνηθεί να 
βγάλει διπλό το London Calling, αλλά το έκανε με-
ρικούς μήνες αργότερα με το The River του Σπρίν-
γκστιν.  
Είναι επίσης «κολεκτιβοποιημένος», μιας και εκτός 
των τεσσάρων βασικών, παίζει ένα σωρό κόσμος. 
Κυρίως, οι Blockheads του Ίαν Ντιούρι, αλλά και 
διάφοροι ακόμα εξέχοντες και εξέχουσες.

Το Magnificent Seven είναι ένα από τα πέντε καλύ-
τερα κομμάτια τους, το Corner Soul ένα από τα πιο 
όμορφα. Το Career Opportunities τα ‘χωνει σε πράγ-
ματα που στις μέρες μας θεωρούνται πλέον φυσιο-
λογικά. Το έγραψε ο Σίμονον, με έμπνευση, μεταξύ 
άλλων, από μια παλιότερη δουλειά του Τζόουνς που 
ήτανε… ανοιχτής γραμμάτων σε υπουργείο (για να 
βλέπει αν ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά…).
Τέλος, υπάρχει η διασκευή στο Police on my back 
του Έντι Γκραντ, που είναι τρομερά επίκαιρη στις 
μέρες μας. Ακούστε το (και) από τη ζωντανή εκτέ-
λεση από το Shea Stadium όπου ο Στράμερ λέει 
στο κοινό να βγάλει το σκασμό γιατί ο Τζόουνς 
ξεχνάει τους στίχους. Και όταν αυτός ωρύεται 
«what have I dooooone?» περνάει οριζόντια καμιά 
300αρια χρόνια καταστολής και αστυνομοκρατίας, 
μέχρι το σήμερα… 

Οι επτά υπέροχοι Σαντινίστας
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