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Κυρά Φροσύνη: 
«το καφενείον παρά 
την λίμνην»
ΌΑΣΗ, Γυαλί Καφενέ, Κυρά Φροσύνη: τρία καφε-
νεία, τρία τοπόσημα των Ιωαννίνων. Και τα τρία εί-
ναι δημοτικά ακίνητα, με τα δύο πρώτα να αποκτούν 
τη σημερινή μορφή τους κατά τη δεκαετία του ’70.
https://typos-i.gr/article/kyra-frosynh-kafeneio-
para-thn-limnhn

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

«Αποκλεισμένοι» 
στο χωριό
ΈΝΑ ΙΔΙΌΤΥΠΌ πρόβλημα δυσκολίας μετακινή-
σεων αντιμετωπίζουν οι, ηλικιωμένοι-ες κυρίως, 
κάτοικοι των χωριών του νομού Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/apokleismenoi-sto-xwrio

H εστίαση «παραδίνει 
κλειδιά» 
και στα Γιάννενα
ΌΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΈΙΣ στην εστίαση παίρνουν μαζικά 
χαρακτηριστικά και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης 
Γεωργιάδης βλέπει μια από τις ατάκες του να στρέ-
φονται εναντίον του.
https://typos-i.gr/article/h-estiash-paradinei-
kleidia-kai-sta-giannena

Βενζινοπώλες υπέρ δρόμου 
Γιάννενα-Κακαβιά
Η ΈΝΩΣΗ Βενζινοπωλών νομού Ιωαννίνων με μια από τις 
σπάνιες γενικά ανακοινώσεις της, τάσσεται υπέρ της επέκτασης 
της Ιόνιας μέχρι Κακαβιά.
https://typos-i.gr/article/benzinopwles-yper-dromoy-giannena-
kakabia



Γιάννενα|3ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

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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Εστίαση: Ένας χρόνος χωρίς παρόν
 ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο χώρος της εστίασης στην Ελλά-
δα, είναι μια από τις πιο «προω-
θημένες», στην έτσι και αλλιώς 
«οικονομία υπηρεσιών» της χώ-

ρας, που όσο και να έγιναν προσπάθειες, 
δεν άλλαξε ποτέ. 
Η επίπτωση της αντίληψης ότι «βαριά βι-
ομηχανία» μπορεί πχ να είναι ο τουρισμός, 
φαίνονται τώρα, στην έκτακτη συνθήκη 
της πανδημίας, η οποία όμως σε 21 μέ-
ρες ακριβώς, κλείνει ένα χρόνο ζωής στη 
χώρα, από την άποψη της καραντίνας και 
των περιοριστικών μέτρων.
Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να πείσει 
ότι έχει καν το παν δυνατό. Ένα κομμάτι 
των υποστηρικτικών μέτρων μπόρεσε 
να στηρίξει εν μέρει τις επιχειρήσεις, το 
πρώτο διάστημα. Ωστόσο, η κακή κυβερ-
νητική στόχευση στην έτσι και αλλιώς 
«ακατάστατη» επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα, άλλους ευνόησε πολύ και άλλους 
τους άφησε εντελώς εκτός μέτρων. 
Η τακτική του «επικοινωνιακού ξεχειλώ-

ματος» δεν βοήθησε επίσης. Παρά τις συ-
νεχείς κυβερνητικές επωδούς, η διαιώνι-
ση του κλεισίματος της εστίασης οδήγησε 
σε απώλεια ψυχραιμίας. 
Πρώτος, ήταν ο υπουργός Άδωνης Γε-
ωργιάδης, ο οποίος πυροδότησε δυσαρέ-
σκεια με μια δήλωσή του, με την οποία 
ουσιαστικά αμφισβήτησε ότι υπάρχει 
πρόβλημα. Το ειρωνικό ύφος στο οποίο 
αρέσκεται ο υπουργός, επέστρεψε με τη 
μορφή κινητοποίησης. Την ερχόμενη Τε-
τάρτη (και) στην κεντρική πλατεία των 
Ιωαννίνων, ο χώρος της εστίασης «παρα-
δίδει κλειδιά» στον υπουργό, σε μια συμ-
βολική διαμαρτυρία και κινητοποίηση.
Τι έχει γίνει όμως αυτούς τους 11 μήνες 
στην εστίαση;
Καταρχάς, τους 8 σχεδόν, τους έχει περά-
σει κλειστή.
Στα Γιάννενα μόνο, σε επίπεδο νομού, εί-
ναι καταγεγραμμένες 1.481 επιχειρήσεις 
στο χώρο της εστίασης, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το πραγματικό νού-
μερο ενδέχεται να είναι μικρότερο.
Από αυτές, το 30% περίπου, είναι επιχει-

ρήσεις με δυνατότητα takeaway. To πο-
σοστό αυτό έχει αυξηθεί μετά την έναρξη 
της καραντίνας.
Το 2019 κατέγραψαν κύκλο εργασιών 
ύψους 74.104.511 ευρώ. Αυτό, αντιστοιχεί 
στο 1,22% του συνολικού κύκλου εργασι-
ών στη χώρα. Το ποσοστό δεν είναι καθό-
λου ευκαταφρόνητο, αν συνυπολογιστεί 
ότι η Πάτρα π.χ., μια από τις πόλεις με 
την παλιότερη παρουσία στην οργανωμέ-
νη εστίαση και συνδικαλιστικά, αντιπρο-
σωπεύει το 1,81% και η Λάρισα, νομός με 
πολύ περισσότερο πληθυσμό από τα Γιάν-
νενα, το 1,42%.
Στα Γιάννενα λοιπόν, το Α’ τρίμηνο του 
2020 ο κύκλος εργασιών ήταν 15.014.091 
ευρώ, το Β’ τρίμηνο 7.634.041 ευρώ, το Γ’ 
τρίμηνο 18.082.629 ευρώ. Οι μειώσεις με 
τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, φτά-
νουν στο -5,6%, -54,3% και -11,2%. Στοι-
χεία για το Δ’ τρίμηνο δεν υπάρχουν ακόμα. 
Ωστόσο, τα 33,3 εκατ. που υπολείπονται 
για τον κύκλο εργασιών του 2019, προ-
φανώς δεν καλύπτονται από ένα τρίμηνο 
πλήρους κλεισίματος, πλην take away.

Οι επιχειρήσεις εστίασης στα Γιάννενα 
λοιπόν, χάνουν σχεδόν τα μισά χρήματα 
του 2019 (ίσως και παραπάνω).
Αυτά τα ποσά, θεωρητικά μπορούν να τα 
καλύψουν, είτε με τις αρχικές έκτακτες 
επιδοτήσεις των 800 ευρώ του Μαρτί-
ου-Απριλίου, είτε με τις επιστρεπτέες 
προκαταβολές που έχουν κάνει πέντε 
«κύκλους» μέχρι στιγμής. Ωστόσο, τα 
ποσά που διανέμονται είναι επιστρεπτέα, 
όπως λέει και ο τίτλος του προγράμματος, 
σε ποσοστά έως και 50% (ανάλογα με τον 
κύκλο). Στα Γιάννενα, το πρόγραμμα μη 
επιστρεπτέας προκαταβολής έχει αργήσει 
ήδη πάρα πολύ.
Προφανώς η εστίαση δεν είναι ο μόνος 
τομέας που πλήττεται και τα κυβερνητι-
κά μέτρα δεν επαρκούν. Καθώς όμως έχει 
αναγορευτεί, άκουσα-εκούσα, σε «στυλο-
βάτη» της μεσαίας επιχειρηματικότητας 
και οικονομίας, το μείγμα που δημιουρ-
γείται είναι εκρηκτικό και οι επιπτώσεις 
θα είναι πολύ πιο έντονες αργότερα, όταν 
και εφόσον ο τομέας επανέλθει σε κανονι-
κές, όσο γίνεται, μέρες…

Η ΕΣΤΊΑΣΗ ΣΤΑ ΓΊΑΝΝΕΝΑ

(πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020: 

33.373.750€
ΤΟ 2019: 

74.104.511€
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περίπου το 

30% 

takeaway

1.481 

επιχειρήσεις
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ]
Route 66

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος της εστί-
ασης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα 
στο διάστημα της πανδημίας. 
Σεβαστήκαμε από την πρώτη στιγ-

μή τα υγειονομικά πρωτόκολλα, κλείσαμε 
τις επιχειρήσεις μας χωρίς δεύτερες σκέ-
ψεις ώστε να συμβάλλουμε στον περιορι-
σμό της πανδημίας. 
Σε αυτό το διάστημα, ξεκάθαρα, η αντι-
μετώπιση που είχε ο κλάδος ήταν ως «το 
μαύρο πρόβατο» της πανδημίας. 
Δυστυχώς, είναι μεγάλο το εύρος των επι-
χειρήσεων που ανήκουν στην εστίαση και 
έτσι δημιουργούνται κακές εντυπώσεις 
από περαστικούς, κατά κύριο λόγο, επαγ-
γελματίες.
Οι ζημιές από όλο αυτό δεν περιορίζονται 
μόνο στις επιχειρήσεις μας, αλλά και στην 
προσωπική μας ζωή όπου και εκεί οι υπο-
χρεώσεις δεν σταματούν ποτέ. 
Ο κλάδος της εστίασης έχει πληγεί σημα-
ντικά, αλλά επιχειρήσεις που ανήκουν στο 
κλάδο αύξησαν σημαντικά τα κέρδη τους. 
Τα take away καφέ για παράδειγμα που 
δούλευαν πάντα έτσι και όχι τα καφέ που 
αναγκάστηκαν να δουλέψουν έτσι επειδή 
δημιουργήθηκε η ανάγκη. 
Επίσης, τα φαγητά που δούλεψαν delivery 
θεωρώ ότι πήγαν αρκετά καλά. 
Είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτούς 
που η πανδημία όντως τους διέλυσε. 
Είναι πολύ χαώδης κατάσταση στον κλά-
δο, για να δοθεί μια γενική οδηγία το πως 
πρέπει να ανοίξουμε και πως πρέπει να 
δουλέψουμε. 
Όταν θα πάψει η απαγόρευση κυκλοφορίας, 
τότε θα μιλάμε για επαναφορά λειτουργίας 
του κλάδου της εστίασης σε όλες τις κατη-
γορίες. 
Ακούω από διάφορους ότι έχουμε βολευ-
τεί στην επιστρεπτέα και δεν αντιδρούμε. 
Είναι γεγονός ότι ο πνιγμένος από τα μαλ-
λιά του πιάνεται. 
Η εντύπωση που μου έδωσε η επιστρε-
πτέα, είναι ότι πρόκειται για τζόγο: «Σου 
δίνω, μου χρωστάς, φέρε τα μισά, κόψε 

και αλλά λίγα και στις εκλογές μην με ξε-
χάσεις».
Είναι επιχειρήσεις που όντως, με τα χρή-
ματα από την προκαταβολή πλήρωσαν 
υποχρεώσεις προς τρίτους και επιχειρή-
σεις που πήραν προκαταβολές και κυριο-
λεκτικά «έγιναν» με τζάμπα λεφτά. 
Αυτό αφορά όλες τις επιχειρήσεις και όχι 
μόνο την εστίαση, πράγμα που κατά την 
άποψή μου δηλώνει κακή αξιοποίηση 
ενός ποσού, σχεδόν 7 δις ευρώ. 
Αυτοί που πραγματικά νοιάζονται για την 
εστίαση είναι οι ιδιοκτήτες των επιχειρή-
σεων, που η πραγματική τους δουλειά εί-
ναι αυτή και ένα μικρό ποσοστό υπαλλή-
λων που είναι η κανονική τους δουλειά. 
Κάποιος ο οποίος είναι επενδυτής στην 
εστίαση (συνήθως γιατρός, μηχανικός, 
αστυνομικός, ποδοσφαιριστής) δεν «τρε-
λάθηκε» κιόλας για την παρούσα κατάστα-
ση. 
Επίσης, μεγάλη απογοήτευση για εμένα εί-
ναι η αδιαφορία των υπαλλήλων της εστί-
ασης προς οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυ-
ρίας-υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
που έχουν «βολευτεί» με τα 534 ευρώ. 
Μεγάλη απογοήτευση επίσης είναι η αδι-
καιολόγητη απουσία των προμηθευτών 
της εστίασης, στο κομμάτι της επικοινω-
νιακής υποστήριξης.
Μεγάλη απογοήτευση είναι και οι τοπικές 
αρχές. Ο Δήμος της πόλης, για εμένα προ-
σωπικά, είναι επικίνδυνος και εκδικητικός 
απέναντι στον κλάδο, οπότε δεν περιμένω 
απολύτως τίποτα στο κομμάτι στήριξης 
(αν θεωρείτε στήριξη η έκπτωση των 5 
ευρώ ανά τετραγωνικό για τον εξωτερικό 
χώρο, τότε ζητώ ταπεινά συγγνώμη).
Η Περιφέρεια από την άλλη δεν έδειξε να 
ιδρώνει το αυτί της (παρά τις πιέσεις του 
σωματείου για κατηγοριοποίηση των χρη-
μάτων ΕΣΠΑ για στήριξη μεσαίων και μι-
κρών επιχειρήσεων) και αυτό καθυστέρησε 
πολύ την ολοκλήρωση του προγράμματος. 
Αυτό σημαίνει όσοι δικαιούνται χρήματα, 
καλό καλοκαίρι!
Το πόσο θα έχει στοιχίσει η παύση λειτουρ-
γίας της εστίασης σε οικονομικό και ψυχο-
λογικό κόστος, θα φανεί σύντομα. 

«Το κόστος 
θα φανεί 
σύντομα»
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Η δίψα της ανθρωπότητας για ανά-
πτυξη έχει «καταστροφικό κόστος 
για τη Φύση», προειδοποιεί μια 
νέα έκθεση για τις οικονομικές, 

υγειονομικές και κοινωνικές πλευρές της οι-
κονομικής ανάπτυξης.
Η έκθεση των 600 σελίδων, που παραγγέλ-
θηκε πριν από δύο χρόνια από τη βρετανική 
κυβέρνηση, αποτελεί τον καρπό της εργασί-
ας διεθνών ειδικών, υπό τον συντονισμό ενός 
καθηγητή της Οικονομίας στο πανεπιστήμιο 
του Κέμπριτζ, του Πάρθα Ντασγκούπτα.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους, μολο-
νότι το παγκόσμιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει 
διπλασιασθεί από το 1992, το «φυσικό κεφά-
λαιο», δηλαδή η εκτίμηση για το όφελος που 
αντλείται από υπηρεσίες που προσφέρονται 
από τη Φύση, έχει μειωθεί από την πλευρά 
του κατά 40% κατά κεφαλήν.
«Μολονότι η ανθρωπότητα κατέγραψε απέ-
ραντη ευημερία αυτές τις τελευταίες δεκαε-
τίες, ο τρόπος με τον οποίο φθάσαμε σ' αυτή 
την ευημερία σημαίνει ότι την επιτύχαμε με 
κόστος καταστροφικό για τη Φύση», γρά-
φουν οι συντάκτες της έκθεσης.
Οι ίδιοι απευθύνουν έκκληση για μια αποκα-
τάσταση της ισορροπίας του δεσμού ανάμε-
σα στον Άνθρωπο και τη Φύση, υπενθυμί-
ζοντας πολυάριθμες άλλες μελέτες για τους 
στενούς δεσμούς ανάμεσα στην προστασία 
της βιοποικιλότητας και τις ανθρώπινες 
συνθήκες ζωής, κυρίως όσον αφορά την 
υγεία.
Η τρέχουσα μαζική εξάλειψη ζωικών ειδών 

«υπονομεύει την παραγωγικότητα, την αν-
θεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα της 
Φύσης», γράφουν επίσης.
Οι ήδη ορατές συνέπειες αυτής της απώλει-
ας, όπως η τρέχουσα πανδημία της Covid-19, 
ευνοούμενη από τις μεταμορφώσεις των γαι-
ών (κυρίως την αποψίλωση δασών για τη 
γεωργία) και την εκμετάλλευση ορισμένων 
άγριων ειδών, μπορεί να αποτελέσουν «το 
αόρατο τμήμα του παγόβουνου», αν η αν-
θρώπινη οικονομική ανάπτυξη συνεχισθεί 
χωρίς αλλαγές.
 
ΚΆΤΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌ 
ΆΠΌ ΕΝΆ ΣΧΕΔΙΌ ΜΆΡΣΆΛ

«Εξαρτιόμαστε πλήρως από τη Φύση», προ-
ειδοποιεί σε πρόλογο της έκθεσης ο βρετα-
νός δημιουργός ντοκιμαντέρ και μαχητικός 
οικολόγος Ντέιβιντ Ατένμπορο. «Μας πα-
ρέχει τον αέρα που αναπνέουμε και όλα όσα 
τρώμε. Όμως την καταστρέφουμε τόσο ώστε 
πολλά από τα οικοσυστήματά της βρίσκο-
νται στα πρόθυρα της κατάρρευσης».
Ωστόσο, υπογραμμίζεται στην έκθεση, τα 
οικονομικά μοντέλα, που βασίζονται μόνο 
στην ανάπτυξη, δεν ενσωματώνουν τα οφέ-
λη που αντλούνται από τη βιοποικιλότητα.
Κατά συνέπεια τα προγράμματα προστασίας 
της φύσης συχνά υποχρηματοδοτούνται, ενώ 
τομείς όπως τα ορυκτά καύσιμα ή η εντατική 
γεωργία, οι επιπτώσεις των οποίων στη βιο-
ποικιλότητα και την άνοδο της θερμοκρασί-
ας στον πλανήτη είναι αποδεδειγμένες, απο-

λαμβάνουν ετήσιες επενδύσεις ύψους από 4 
έως 6 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτά τα επενδυτικά μοντέλα, που συχνά 
υποστηρίζονται από τα κράτη, «εντείνουν 
το πρόβλημα καθώς αμείβουν τους ανθρώ-
πους περισσότερο για να εκμεταλλεύονται 
τη Φύση απ' όσο για να την προστατεύουν», 
αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης, εκ-
φράζοντας τη λύπη τους γι' αυτό. Απευθύ-
νουν έκκληση να αντικατασταθεί ο παραδο-
σιακός υπολογισμός της ανάπτυξης (ΑΕΠ) με 
έναν υπολογισμό της οικονομικής ευημερίας 
που να λαμβάνει υπόψη τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη Φύση.
Όμως ένας τέτοιος αναπροσανατολισμός 
προς μια περισσότερο βιώσιμη ανάπτυξη 
θα απαιτούσε συστημικές αλλαγές -κυρίως 
την «απανθρακοποίηση» του ενεργειακού 
συστήματος- που θα γίνουν «με φιλοδοξία, 
συντονισμό και πολιτική βούληση παρόμοια, 
ακόμη και ανώτερη, εκείνης του σχεδίου 
Μάρσαλ» για την οικονομική ανοικοδόμηση 
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι συντάκτες της έκθεσης, όπως και αριθμός 
διεθνών πολιτικών αξιωματούχων και στε-
λεχών ενώσεων πριν απ' αυτούς, ζητούν να 
αποτελέσουν μοχλούς για την έναρξη αυτών 
των αλλαγών δύο σημαντικά ραντεβού της 
πράσινης διπλωματίας, η COP 15 για τη βι-
οποικιλότητα και η COP 26 για το κλίμα, που 
προβλέπεται πλέον να πραγματοποιηθούν το 
2021, αφού αναβλήθηκαν εξαιτίας της παν-
δημίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Η ανάπτυξη έχει «καταστροφικό 
κόστος» για τη Φύση

Tα οικονομικά μο-
ντέλα, που βασί-
ζονται μόνο στην 
ανάπτυξη, δεν 
ενσωματώνουν τα 
οφέλη που αντλού-
νται από τη βιοποι-
κιλότητα.
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Ένα πειραματικό αντιικό φάρ-
μακο, η πεγκιντερφερό-
νη-λάμδα, έδειξε σε καναδική 
κλινική μελέτη ότι μπορεί να 

επιταχύνει σημαντικά την ανάρρωση από 
τα συμπτώματα της Covid-19 σε ασθενείς 
που δεν έχουν χρειαστεί εισαγωγή στο νο-
σοκομείο.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Δι-
κτύου Υγείας του Τορόντο (περιλαμβάνει 
νοσοκομεία και ινστιτούτα της πόλης), 
με επικεφαλής τον δρα Τζόρνταν Φελντ, 
οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευ-
ση στο πνευμονολογικό περιοδικό «The 
Lancet Respiratory Medicine», πραγμα-
τοποίησαν τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή 
και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 
(πλασίμπο) κλινική δοκιμή φάσης 2 σε 60 
άτομα, εκ των οποίων τα μισά πήραν το 
υπό δοκιμή φάρμακο και τα υπόλοιπα το 
ψευδοφάρμακο.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι πήραν μόνο μια 
δόση της πεγκιντερφερόνης-λάμδα, είχαν 
τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα να «καθαρίσουν» τη λοίμωξη 
Covid-19 μέσα σε μία εβδομάδα, σε σχέση 
με όσους πήραν πλασίμπο. Οι ασθενείς με 
το μεγαλύτερο ιικό φορτίο ήταν πολύ πι-
θανότερο (79%) να καθαρίσουν τη λοίμω-
ξη, σε σχέση με την ομάδα του πλασίμπο 
(38%). Μεταξύ των 60 συμμετεχόντων 
στην κλινική δοκιμή, πέντε χρειάστη-
καν εισαγωγή στα επείγοντα νοσοκομείου 
λόγω επιδείνωσης των αναπνευστικών 
προβλημάτων τους και, από αυτούς, οι 
τέσσερις είχαν πάρει πλασίμπο και μόνο 
ένας το κανονικό φάρμακο.
«Η θεραπεία αυτή έχει μεγάλες θεραπευ-
τικές δυνατότητες, ιδίως αυτό τον καιρό 
που βλέπουμε επιθετικές παραλλαγές του 
κορονοϊού να εξαπλώνονται στον κόσμο 
και οι οποίες είναι λιγότερο ευαίσθητες 
τόσο στα εμβόλια όσο και στις θεραπεί-
ες με αντισώματα», δήλωσε ο δρ Φελντ, 
ο οποίος είχε εμπειρία από τη χρήση του 
ίδιου φαρμάκου κατά της ιογενούς ηπα-
τίτιδας. «Οι άνθρωποι που πήραν την 
πεγκιντερφερόνη-λάμδα, καθάρισαν τον 
ιό γρήγορα και το αποτέλεσμα ήταν πιο 
αισθητό σε εκείνους με τα υψηλότερα 
ιικά επίπεδα. Επίσης είδαμε μια τάση για 
ταχύτερη βελτίωση των αναπνευστικών 
συμπτωμάτων», πρόσθεσε.
Η γρήγορη μείωση του ιικού φορτίου θεω-
ρείται σημαντική τόσο για την αποτροπή 
της επιδείνωσης των ασθενών, όσο και 

για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης 
του κορονοϊού σε άλλους. «Αν μπορού-
με να μειώσουμε το ιικό φορτίο γρήγορα, 
οι άνθρωποι θα είναι λιγότερο πιθανό να 
εξαπλώσουν τη λοίμωξη στους γύρω τους 
και ακόμη ίσως καταφέρουμε να συντο-
μεύσουμε τον απαιτούμενο χρόνο για αυ-
τό-απομόνωση», τόνισε ο δρ Φελντ.
Μια μεγαλύτερη κλινική δοκιμή φάσης 
3 σχεδιάζεται να ξεκινήσει σύντομα, ενώ 
πρόσθετες μελέτες του ίδιου φαρμάκου 
σε νοσηλευόμενους ασθενείς Covid-19 
βρίσκονται σε εξέλιξη σε τρία πανεπιστή-
μια (Τορόντο, Χάρβαρντ και Τζονς Χόπ-
κινς).
Η πεγκιντερφερόνη-λάμδα είναι μια 
πρωτεΐνη που παράγεται στο σώμα ως 
αντίδραση στις ιογενείς λοιμώξεις και η 
οποία έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί 
διάφορους κυτταρικούς μηχανισμούς για 
την καταπολέμηση των «εισβολέων». Η 
συγκεκριμένη ιντερφερόνη, που διαφέρει 
από άλλες ιντερφερόνες, είναι πολύ ενερ-

γή στους πνεύμονες, στο ήπαρ και στο 
έντερο, μέρη όπου ο κορονοϊός μπορεί να 
πολλαπλασιάζεται. Όμως δεν είναι ενερ-
γή σε άλλα μέρη του σώματος, πράγμα 
που οδηγεί σε λιγότερες παρενέργειες της 
σε σχέση με τη χρήση άλλων ιντερφερο-
νών. Στην καναδική δοκιμή οι ασθενείς 
στους οποίους χορηγήθηκε, εμφάνισαν 
παρόμοιες παρενέργειες με εκείνους της 
ομάδας του πλασίμπο.
Η πεγκιντερφερόνη-λάμδα που χρησιμο-
ποιήθηκε στη μελέτη, ήταν μια μακράς 
δράσης εκδοχή του φαρμάκου που έχει 
αναπτύξει η αμερικανική βιοφαρμακευ-
τική εταιρεία Eiger BioPharmaceuticals 
και η οποία μπορεί να χορηγηθεί με μία 
μόνο υποδόρια ένεση με μικρή βελόνα 
(όπως η ινσουλίνη).
 
Σύνδεσμος για την επιστημονική 
δημοσίευση: https://www.thelancet.
com/journals/lanres/article/PIIS2213-
2600(20)30566-X/fulltext

Πειραματικό αντιικό φάρμακο 
«καθαρίζει» τον κορονοϊό

Η γρήγορη μείωση του 
ιικού φορτίου θεωρείται 
σημαντική τόσο για την 
αποτροπή της επιδείνω-
σης των ασθενών, όσο 
και για τη μείωση του 
κινδύνου μετάδοσης του 
κορονοϊού σε άλλους.
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:
■Καλύτερης Ερμηνείας Συνόλου σε Ταινία
Da 5 Bloods, Ma Rainey's Black Bottom, Minari, 
One Night In Miami, Trial of the Chicago 7
■Α' Ανδρικός Ρόλος
Ριζ Άχμεντ - Sound of Metal, Τσάντγουικ 
Μπόουζμαν - Ma Rainey's Black Bottom, Άντονι 
Χόπκινς - The Father, Γκάρι Όλντμαν - Mank, 
Στίβεν Γιον - Minari
■Α' Γυναικείος Ρόλος
Εϊμι Άνταμς - Hillbilly Elegy, Βαϊόλα Ντέιβις 
- Ma Rainey's Black Bottom, Βανέσα Κίρμπι 
- Pieces of a Woman, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ - 
Nomadland, Κάρεϊ Μάλιγκαν - Promising Young 
Woman
■Β' Ανδρικός Ρόλος
Σάσα Μπάρον Κοέν - The Trial of the Chicago 7, 
Τσάντγουικ Μπόουζμαν - Da 5 Bloods, Ντά-
νιελ Καλούγια - Judas and the Black Messiah, 
Τζάρεντ Λέτο - The Little Things, Λέσλι Όντομ 
Τζ. - One Night in Miami
■Β' Γυναικείος Ρόλος
Μαρία Μπακάλοβα - Borat Subsequent 
Moviefilm, Γκλεν Κλόουζ - Hillbilly Elegy, Ολίβια 
Κόλμαν - The Father, Γιουν Γιου-Τζουνγκ - 
Minari, Έλενα Ζένγκελ - News of the World
Καλύτερη Ερμηνεία Συνόλου σε Δραματική 
Σειρά
Better Call Saul, Bridgerton, The Crown, Ozark, 
Lovecraft Country
■Α' Ανδρικός σε Δραματική Σειρά
Τζέισον Μπέιτμαν - Ozark, Στερλίνγκ Κ. Μπρά-
ουν - This Is Us, Τζος Ο' Κόνορ - The Crown, 
Μπομπ, Όντενκερκ - Better Call Saul, Ρεγκέ Τζιν 
Πέιτζ - Bridgerton
■Α' Γυναικείος σε Δραματική Σειρά
Τζίλιαν Άντερσον - The Crown, Ολίβια Κόλμαν 
- The Crown, Έμμα Κόριν - The Crown, Τζούλια 
Γκάρνερ - Ozark, Λόρα Λίνεϊ - Ozark
■Καλύτερο Ερμηνεία Συνόλου σε Κωμική 
Σειρά
Dead to Me, The Flight Attendant, The Great, 
Schitt's Creek, Ted Lasso
■Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Νίκολας Χουλτ - The Great, Νταν Λέβι - Schitt's 
Creek, Γιουτζίν Λέβι - Schitt's Creek, Τζέισον 
Σουντέικις -Ted Lasso, Ράμι Γιούσεφ - Ramy
■Α' Γυναικείος σε Κωμική Σειρά
Κριστίνα Άπλγκεϊτ - Dead to Me, Λίντα Καρντε-
λίνι - Dead to Me, Κέλι Κουόκο - The Flight 
Attendant
Άνι Μέρφι - Schitt's Creek, Κάθριν Ο' Χάρα - 
Schitt's Creek
■Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι-Σειρά
Μπίλ Καμπ - The Queen's Gambit, Νταβίντ 
Ντιγκς - Hamilton, Χιου Γκράντ - The Undoing, 
Ίθαν Χοκ - The Good Lord Bird, Μάρκ Ράφαλο - I 
Know This Much Is True
■Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι-Σει-
ρά
Κέιτ Μπλάνσετ - Mrs. America, Μικέλα Κοέλ - I 
May Destroy You, Νικόλ Κίντμαν - The Undoing, 
Άνια Τέιλορ-Τζόι - The Queen's Gambit, Κέρι 
Ουάσινγκτον - Little Fires Everywhere
■Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε 
ταινία
Da 5 Bloods, Mulan, News of the World, The Trial 
of the Chicago 7, Wonder Woman 1987
■Σκηνή δράσης από ομάδα κασκαντέρ σε 
κωμική ή δραματική τηλεοπτική σειρά
The Boys, Cobra Kai, Lovecraft Country, The 
Mandalorian, Westworld

O Τσάντγουικ Μπόουζμαν 
ξαναγράφει ιστορία
Ο κόσμος της ψυχαγωγίας συγκλονίστηκε όταν ο Τσά-

ντγουικ Μπόουζμαν πέθανε τον Αύγουστο του 2020.
Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος έδινε μάχη με τον 
καρκίνο και ηττήθηκε ήταν ένας από τους πιο ταλα-

ντούχους Μαύρους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ. Κατέρριψε τα 
ρεκόρ του box office ως T'Challa στην ταινία «Black Panther» 
και τώρα, ο αείμνηστος Μπόουζμαν γράφει ξανά ιστορία.
Για τις δύο τελευταίες του ταινίες, κέρδισε τέσσερις υποψη-
φιότητες για τα Βραβεία του Αμερικανικού Σωματείου Ηθο-
ποιών - Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) μέσα σε 
έναν χρόνο.
Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είναι υποψήφιος στις κατηγορίες 
Καλύτερος Β' Ανδρικός Ρόλος και Καλύτερη Ερμηνεία Συνό-
λου σε Κινηματογραφική Ταινία για το «Ma Rainey's Black 
Bottom», που αφορά τη blues σκηνή του Σικάγο τη δεκαετία 
του 1920.
Ο εκλιπών ηθοποιός υποδύεται τον τρομπετίστα, Λιβ Γκριν ο 
οποίος ασχολείται με τον ρατσισμό στη μουσική βιομηχανία. 
Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί η Βαϊόλα Ντέιβις, η οποία εί-
ναι υποψήφια για βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμη-
νεία της ως Μα Ρέινι.
Ο Μπόουζμαν είναι επίσης υποψήφιος για Βραβείο Β' Ανδρι-

κού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία του Σπάικ Λι «Da 
5 Bloods, η οποία διεκδικεί επίσης Βραβείο SAG Καλύτερης 
Ερμηνείας Συνόλου.
Η ταινία ακολουθεί τέσσερις βετεράνους του Βιετνάμ που 
επιστρέφουν στην ασιατική χώρα για να φροντίσουν ημιτε-
λείς επιχειρήσεις.
Οι υποψηφιότητες για τα 27α Βραβεία του Σωματείου Ηθο-
ποιών (SAG Awards) ανακοινώθηκαν την Πέμπτη και ίσως 
ικανοποίησαν κάποιους θεατές που είδαν τους αγαπημένους 
τους καλλιτέχνες να προσπερνιούνται από εκείνες για Χρυσές 
Σφαίρες.
Οι ηθοποιοί Λίλι Κόλινς και Νταβίντ Ντιγκς ανακοίνωσαν 
live μέσα από τη σελίδα των βραβείων SAG στο Instagram 
τις υποψηφιότητες.
Στην κατηγορία Α' Γυναικείος Ρόλος διεκδικούν βραβεία οι 
Εϊμι Άνταμς, Βαϊόλα Ντέιβις, Βανέσα Κίρμπι, Φράνσις Μα-
κΝτόρμαντ και Κάρεϊ Μάλιγκαν. Στην κατηγορία Α' Ανδρικός 
Ρόλος, βραβείο SAG διεκδικούν οι Ριζ Αχμέντ, Τσάντγουικ 
Μπόουζμαν, Άντονι Χόπκινς, Γκάρι Όλντμαν και Στίβεν Γιουν.
Στην κατηγορία «Ομαδικής Ερμηνείας σε Ταινία» υποψήφιες 
είναι οι: «Da 5 Bloods», «Ma Rainey's Black Bottom», «Minari», 
«One Night in Miami» και «The Trial of the Chicago 7».
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Τα απειλητικά 
βρέφη

Ο Γιάννης Πάσχος είναι ένας από 
τους συγγραφείς με μοναδικά 
χαρακτηριστικά. Όχι απλά επειδή 
είναι συγγραφέας και ιχθυολόγος, 

μια σύμπτωση που αφενός είναι σπάνια, 
αφετέρου ακόμα 
σπανιότερα υπη-
ρετείται εξίσου 
συνεπώς και 
καλά, αλλά γιατί 
είναι ένας από 
τους ανθρώπους 
της πόλης που 
«δεν γράφουν 
σαν τους άλ-
λους».
Το «Φοβού τα 
βρέφη» είναι το 
τελευταίο του 
βιβλίο. Εκτός από 
τον παρηχητικό 
τίτλο που με έναν 
περίεργο τρόπο, 
του προσδίνει μια 
απειλή, οι δέκα 
και μισό ιστορίες, 
συν το συνοδευ-
τικό επίμετρο, 
είναι ταυτόχρονα 
μεταμοντέρνο και 
συμβολικό.
Κάποτε, αυτοί οι 
όροι εξασφάλιζαν 
το πάσο σε κλει-
στούς λογοτεχνι-
κούς κύκλους και 
εστέτ παρέες. Τώρα πια όχι, γιατί αυτά τα 
λογοτεχνικά «λημέρια» έχουν εκλείψει.
Ο Πάσχος όμως συνεχίζει να υπηρετεί 
το συμβολισμό και να μεταμοντερνίζει, 
κλωτσώντας τους αναγνώστες-τριες στο 
καλάμι. Αντί να καταγγέλλει, «μερταμφιέ-
ζει» τις δαμόκλειες σπάθες σε πιο οικείες 
εικόνες, πιο σκληρές, πιο αστείες, πιο 
επιθετικές. Τόσο, ώστε να μαθαίνουμε να 
τις αποφεύγουμε αυτές και τα παρελκόμε-
νά τους.
Το «Φοβού τα βρέφη» είναι ζόρικο. Πολύ 
ζόρικο. Διαβάζεται καλύτερα μεσημέρι, 
όπως θα σας συμβούλευε και ο συγγραφέ-
ας του. 
Όσο για τις αναλογίες με την πραγματικό-
τητα, βρίθουν (που είναι μια λέξη επίσης 
κοντά γραμματικά με τα βρέφη…).

Σπάνια ντέμο ηχογράφηση 
του «Heaven and Hell» των Sabbath 

Εμφανίστηκε στο διαδίκτυο μια 
σπάνια ντέμο ηχογράφηση του 
«Heaven and Hell», του πρώτου 
τραγουδιού που έγραψε η μπάντα 

όταν ο Ronnie James Dio αντικατέστησε, 
το 1979, τον Ozzy Osbourne. Στην ηχο-
γράφηση είναι ο Dio, ο κιθαρίστας Tony 
Iommi και ο ντράμερ Bill Ward -και οι δύο 
ιδρυτικά μέλη των Black Sabbath- και ο 
μπασίστας Geoff Nicholls, ο οποίος ήρθε 
στο συγκρότημα το 1979 όταν το εγκα-
τέλειψε για σύντομο χρονικό διάστημα 
ο μπασίστας Geezer Butler (και αυτός, 
ιδρυτικό μέλος). Ο Nicholls, του οποίου το 
κληροδότημα ανήρτησε την ηχογράφηση 
για να σηματοδοτήσει την τέταρτη επέτειο 
του θανάτου του, αργότερα μεταπήδησε 
στα πλήκτρα και έμεινε με την μπάντα ως 
το 2004.
«Προσφάτως, βρήκα αυτή τη Sony C-90 
κασέτα ανάμεσα στις χιλιάδες που είναι 
στο αρχείο του Geoff Nicholls» δήλωσε, 
σύμφωνα με το Blabbermouth, ο εγγονός 
του και διαχειριστής του κληροδοτήματος.
Η ηχογράφηση αρχίζει μ' έναν μουσικό 
να μετρά «δύο-τρία-τέσσερα» πριν μπει 
μπρος το εμβληματικό ριφ του τραγουδιού. 
Το μπάσο είναι πίσω, κάτω από τη φωνή 

του Dio. Οι στίχοι είναι λίγο πολύ οι ίδιοι 
με την πιο γνωστή εκδοχή που περιλαμβά-
νεται στο άλμπουμ «Heaven and Hell» του 
1980. Εκεί που διαφέρει περισσότερο εί-
ναι, όπως σημειώνει το Rolling Stone, στο 
πώς παίζει τα σόλο ο Dio: με πιο ξεκάθαρα 
μπλουζ τρόπο, κάτι που συγγενεύει με το 
παίξιμό του σε μια από παλιότερες ηχογρα-
φήσεις των Sabbath, το «Warning».
«Ο Geezer έφυγε» έγραψε ο Iommi στο 
«Iron Man», τα απομνημονεύματά του. 
«Είχε προβλήματα με τον γάμο του κι 
έπρεπε να πάει σπίτι για να τα λύσει και, 
βασικά, ν' αφήσει για λίγο το συγκρότημα. 
Για λιγουλάκι, έπαιξε μπάσο ο Ronnie, άρα 
ξαφνικά γίναμε τριμελής μπάντα: ο Bill, 
ο Ronnie κι εγώ. Καταστρώσαμε κάποια 
πράγματα, αλλά τότε ήταν που έφερα με 
αεροπλάνο τον Geoff Nicholls (από την 
Αγγλία στο Λος Άντζελες). Είπα "Θα φέ-
ρουμε κάποιον προσωρινά, να δώσει ένα 
χέρι βοηθείας ενόσω είμαστε εδώ". Το 
πρώτο τραγούδι που σκαρώσαμε οι τέσσε-
ρις μας ήταν το "Heaven and Hell". Έπαιξα 
αυτό το ριφ και ο Ronnie απλά τραγούδησε 
στο ριφ. Tόσο της στιγμής ήταν. Κι είπα-
με ο ένας στον άλλο: "Oh man, do we like 
this!"»
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Φέτος, αυτές τις μέρες για την ακρίβεια, 
κλείνει τα 40 του ένας από τους εμβλη-
ματικότερους δίσκους του ροκενρόλ.
Τo Killers των Iron Maiden ήταν το δεύ-

τερο άλμπουμ τους και αυτοί, υπήρχαν ως μπάντα 
μια εξαετία και έναν (τρομερό επίσης) δίσκο, πριν.
Το Killers όμως ένας σταθμός για το συγκρότημα.
Αφενός, γιατί ήταν το τελευταίο τους με την προ-
βληματική μεν, μορφάρα δε, του χέβι μέταλ, τον 
Πωλ ντι Άνο. 
Αφετέρου, γιατί πήγαιναν το «στεγνό πιάτο» του 
NWOBHM ένα βήμα παραπέρα.
Η μπάντα ήδη κινούνταν γύρω από τη μορφή του 
Στιβ Χάρις, με τους Ντέιβ Μάρεϊ και Άντριαν Σμιθ 

«δορυφόρους» του, στη σύνθεση και εκτέλεση. 
Ο δίσκος βάδιζε στα βήματα του πρώτου, χωρίς 
όμως τον τόσο εμβληματικό εφηβικό ύμνο, όπως 
το Running Free, αλλά με «δυναμίτες» όπως to 
Purgatory, ό,τι κοντινότερο σε πανκ έβγαλαν ποτέ 
οι Maiden, αλλά και το Wratchild, που όπου και να 
πάνε, το παίρνουν μαζί τους, σε όλα τα live ακόμα 
και σήμερα.
Επίσης, ήταν η εποχή που ο Eddie άρχισε να γίνεται 
αχώριστος σύντροφός τους σε εξώφυλλα, αλλά και 
σκηνή, στην οποία συνυπήρχαν με μπάντες όπως 
οι Judas Priest και οι Kiss.
H συνέχεια ήταν διφορούμενη. Ο ντι Άνο έφυγε, ο 
Ντίκινσον (και ο Νίκο μακ Μπρέιν) ήρθε, το 1982 
η μπάντα έβγαλε το Number of the Beast και όλα 
πλέον, είχαν πάρει το δρόμο τους. 

ΤΟ KILLERS ΤΩΝ IRON MAIDEN

Σαράντα χρόνια φόνοι…
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