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Τετάρτη: 2.489 κρού-
σματα, 59 στα Γιάννενα
ΤΑ ΝΈΑ ΈΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ επιβεβαιωμένα κρού-
σματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 
24 ώρες είναι 2.489, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν 
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο 
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 
369.554 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 
51.2% άνδρες.
https://typos-i.gr/article/tetarth-2489-kroysmata-
59-sta-giannena

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Ερωτήσεις και απαντή-
σεις για τα self tests 
στο σχολείο
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΈΙΟ Παιδείας έδωσε έναν «οδηγό» 
ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με τα self tests. 
Σημειωτέον ότι τα τεστ χορηγούνται από αύριο 
Δευτέρα.
https://typos-i.gr/article/erwthseis-kai-apanthseis-
gia-ta-self-tests-sto-sxoleio

Νεκρή βρέθηκε η 
αγνοούμενη 70χρονη
ΣΤΗΝ ΠΈΡΙΟΧΗ της παλιάς χωματερής στη 
Δουρούτη, βρέθηκε η, εδώ και μέρες αγνοούμενη 
70χρονη, νεκρή δυστυχώς. Πριν από δύο μέρες, η 
ΕΜΑΚ είχε εστιάσει τις έρευνες στην πανεπιστημι-
ούπολη Ιωαννίνων και γύρω από αυτή. 
https://typos-i.gr/article/nekrh-bre8hke-h-
agnooymenh-70xronh

Επιστροφή 
στο πανεπιστήμιο
ΈΚΔΟΘΗΚΈ η ΚΥΑ που προβλέπει την επανεκκί-
νηση κλινικών και εργαστηρίων με φυσική παρουσία 
στα πανεπιστήμια, από την προσεχή Παρασκευ-
ή-πρακτικά από την επόμενη Δευτέρα.
https://typos-i.gr/article/epistrofh-sto-panepisthmio
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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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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η επανεκκίνηση των διάφορων δραστηριοτήτων είναι 
χωρίς περιστροφές, θετική εξέλιξη. Ωστόσο, έντονη 
είναι και η αίσθηση ότι όλα ξεκινάνε σχεδόν αυτόμα-
τα, με κεντρική ημερομηνία την 14η Μαΐου, επειδή 

φέρνει το σημείο καμπής πιο κοντά ο τουρισμός και όχι επειδή 
είμαστε πιο έτοιμοι να λειτουργήσουμε.
Υπουργοί φάσκουν και επιστήμονες αντιφάσκουν. Την ώρα που 
ο υφυπουργός Άκης Σκέρτσος κάνει μια αντιπαραβολή τεσσά-
ρων σημείων για να πείσει πως, παρότι η επίσημη επιδημιολο-
γική εικόνα στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερη από πέρυσι, οι 
συνθήκες είναι διαφορετικές και επιτρέπουν τη λειτουργία του 
τουρισμού και κατ’ επέκταση, μιας σειράς δραστηριοτήτων ακό-
μα, η επιτροπή ειδικών επισημαίνει ότι τίποτα δεν έχει τελειώ-
σει, ότι τα κρούσματα παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση τις τε-
λευταίες μέρες και ότι σε συγκεκριμένες περιοχές, ανάμεσά τους 
και τουριστικά νησιά, πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή.
Όλα αυτά δεν είναι τωρινά. Έρχονται από ένα χειμώνα «παλιν-
δρομήσεων» και μέτρων που έπεισαν πολύ, λίγο ή καθόλου. Ει-
δικά από το Πάσχα και μετά, ο σεβασμός σε απαγορεύσεις (π.χ. 
μετακινήσεις) ήταν πολύ μικρός ως και ανύπαρκτος, ενώ οι 
αποστολές SMS... έπνεαν τα λοίσθια εδώ και καιρό. Η κατάργη-
σή τους, είναι μια λογική εξέλιξη, καθώς ελάχιστα πρόσφεραν, 
στην πραγματικότητα.
Και άλλα πράγματα προκαλούν απορία: Γιατί ανοίγουν πχ τα 
καζίνο, αλλά οι πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές-τριες δεν 
μπορούν να κάνουν μάθημα, έστω σε ανοιχτό χώρο; Πώς ακρι-
βώς μιλάς δυνατότερα σε ένα τσιπουράδικο αν έχει μουσική και 
όχι πχ αν έχεις… κατεβάσει μερικά καραφάκια; Γιατί λειτουργούν 
τα σχολεία, όχι όμως τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών; Για όλα 
υπάρχουν φυσικά εξηγήσεις, που όσο πιο επιστημονικές και λο-
γικές είναι, τόσο πιο λογικά αποδεκτές γίνονται. Ωστόσο, κάποιες 
εξ αυτών δεν μοιάζουν λογικές, ειδικά τη στιγμή που η γενική 
παραδοχή είναι πως τα κρούσματα έχουν «κατέβει» ηλικιακά.
Τέλος, είναι το θέμα του εμβολιασμού. Προφανώς, είναι ο μονα-
δικός μαζικός τρόπος που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για 
μια ικανή «ασπίδα ανοσίας» κάπου στα τέλη του καλοκαιριού. 
Τώρα όμως, το ποσοστό του επιστημονικά αποδεκτού ως ολο-
κληρωμένου εμβολιασμού, είναι μόλις στο 13,5% του πληθυ-
σμού. Επαρκεί για ένα τέτοιο βήμα; Η κυβέρνηση δεν έπεισε για 
μια σειρά ζητήματα, αυτό τον περίεργο χειμώνα που περάσαμε. 
Θα πρέπει τώρα να πείσει για τις επιλογές και τις προτεραιότητές 
της, γιατί δεύτερος χειμώνας μετά από καλοκαιρινό φιάσκο, δεν 
πρέπει να υπάρξει.  

Έξι μήνες 
καραντίνα: 
Τι άλλαξε;

Η κυβέρνηση δεν 
έπεισε για μια σειρά 
ζητήματα, αυτό τον 
περίεργο χειμώνα 
που περάσαμε. Θα 
πρέπει τώρα να πεί-
σει για τις επιλογές 
και τις προτεραιότη-
τές της, γιατί δεύτε-
ρος χειμώνας μετά 
από καλοκαιρινό 
φιάσκο, δεν πρέπει 
να υπάρξει. 
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O1
 
Ορίζονται 
13 βασικά και 
αναπληρωματικά 
νοσοκομεία αναφο-
ράς στην Ελλάδα

10/03
 
Κλείνουν 
τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα

13/03
 
Κλείνουν 
καταστήματα, 
μπαρ, μουσεία, 
αθλητικές εγκα-
ταστάσεις

19/03
 
Κλείνουν όλα 
τα ξενοδοχεία 
της χώρας

23/03
 
Περιορισμοί 
κυκλοφορίας

04/05
 
Σταματάει η 
αποστολή SMS.
Υποχρεωτική η μά-
σκα σε ορισμένους 
κλειστούς χώρους, 
ΜΜΜ κ.λπ.

11/05
 
Ξεκινούν πάλι 
τη λειτουργία 
τους εμπορικά 
καταστήματα και 
η Γ’ λυκείου

18/05
 
Αίρονται οι 
περιορισμοί 
κυκλοφορίας

07/11
 
Επανέρχονται 
οι περιορισμοί 
μετακινήσεων

14/11
 
Κλείνουν 
τα σχολεία

27/12
 
Πρώτος 
εμβολιασμός 
στην Ελλάδ

10/05
 
Ανοίγουν 
σταδιακά 
τα σχολεία

14/05
 
Απελευθερώνο-
νται οι μετακινή-
σεις, καταργείται 
το SMS

25/04
 
Οι θάνατοι 
από covid 
ξεπερνάνε 
τους 10.000

03/05
 
Ανοίγει 
η εστίαση

16/03
 
Κλείνουν 
ξανά 
όλα τα σχολεία

07/04
 
Μπαίνουν 
στη ζωή μας 
τα self tests

11/01
 
Ανοίγουν τα 
δημοτικά και 
νηπιαγωγεία

01/02
 
Ανοίγουν 
γυμνάσια, 
λύκεια

ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
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Πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ 
βομβάρδισαν στη διάρκεια της 
νύκτας τη Γάζα, με αποτέλεσμα 
να σκοτωθούν δέκα μέλη μιας 

οικογένειας, ανακοίνωσε σήμερα η πα-
λαιστινιακή υπηρεσία διάσωσης, έπειτα 
από μια ακόμη ημέρα αιματηρών επεισο-
δίων στη Δυτική Όχθη και την άφιξη ενός 
Αμερικανού μεσολαβητή για διαπραγμα-
τεύσεις.
Ο Χάντι Αμρ, αξιωματούχος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ αρμόδιος για παλαιστινια-

κά και ισραηλινά ζητήματα, αναμένεται 
να συναντηθεί σήμερα στην Ιερουσαλήμ 
με Ισραηλινούς αξιωματούχους και στη 
συνέχεια να μεταβεί στη Δυτική Όχθη για 
να συνομιλήσει με Παλαιστίνιους αξιω-
ματούχους.
Επιθυμεί να ενθαρρύνει τις δύο πλευρές 
να συμφωνήσουν σε μια «βιώσιμη ηρε-
μία», δήλωσε η Τζαλίνα Πόρτερ αναπλη-
ρώτρια εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ.
Η Ουάσινγκτον έχει δεχθεί επικρίσεις 

επειδή δεν έχει αναλάβει δράση προκει-
μένου να τερματιστεί η βία, αφού οι ΗΠΑ 
μπλόκαραν μια συνάντηση του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ήταν προ-
γραμματισμένη για την Παρασκευή.
Παρά την εντατικοποίηση των διπλω-
ματικών προσπαθειών προκειμένου να 
τερματιστούν οι συγκρούσεις έπειτα από 
πέντε ημέρες μαχών μεταξύ του Ισραήλ 
και Παλαιστίνιων ανταρτών, η ισραηλινή 
Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε πολ-
λούς στόχους στον παλαιστινιακό θύλακα 

τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο, 
ενώ πολλές ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από 
τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ.
Μεταξύ των θυμάτων αυτών των τελευ-
ταίων βομβαρδισμών είναι οκτώ παιδιά 
και δύο γυναίκες που σκοτώθηκαν την 
ώρα που βρίσκονταν σε τριώροφη κατοι-
κία στον καταυλισμό προσφύγων αλ Σάτι, 
στη δυτική Γάζα.
«Τα παιδιά ήταν ασφαλή στο σπίτι τους, 
δεν είχαν όπλα, δεν εκτόξευσαν ρουκέ-
τες», κατήγγειλε ο πατέρας τους Μοχα-

Πέμπτη νύκτα βομβαρδισμών 
από τον στρατό του Ισραήλ
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μάντ Αμπού Χάταμπ από το νοσοκομείο 
της Σίφα, μιας πόλης της Γάζας.
Τα παιδιά σκοτώθηκαν «την ώρα που 
φορούσαν τα καλά τους για την Έιντ αλ 
Φιτρ», πρόσθεσε αναφερόμενος στο έθιμο 
των Παλαιστινίων να φορούν καλά ρούχα 
στη διάρκεια της γιορτής αυτής που ση-
ματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του 
Ραμαζανιού.
Ο επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε 
έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του για «μια 
φρικτή σφαγή στον καταυλισμό αλ Σάτι».
Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν σκο-
τωθεί στη Γάζα από τη Δευτέρα, ανάμεσά 
τους 32 παιδιά και 21 γυναίκες, σύμφωνα 
με τις παλαιστινιακές αρχές, ενώ άλλοι 
950 έχουν τραυματιστεί.
Η Αίγυπτος άνοιξε το μεθοριακό πέρα-
σμα της Ράφα με τη Λωρίδα της Γάζας 
σήμερα ώστε να μπορέσουν να περάσουν 
δέκα ασθενοφόρα που μετέφεραν Παλαι-
στίνιους που έχουν τραυματιστεί σοβαρά, 
προκειμένου να λάβουν βοήθεια σε αιγυ-
πτιακά νοσοκομεία.
Περισσότερες από 2.000 ρουκέτες έχουν 
εκτοξευθεί από τη Γάζα εναντίον του Ισ-
ραήλ. Οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί 
στο Ισραήλ, εκ των οποίων οι έξι ήταν πο-
λίτες και δύο από αυτούς παιδιά.
 
«ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΏΣΕΙ ΑΚΌΜΗ»

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλι-
μάκωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός 
Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι 
οι επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας δεν 
πρόκειται να τερματιστούν σύντομα και 
πρόσθεσε ότι ο στρατός της χώρας θα επι-
φέρει «βαρύ πλήγμα» στο «τρομοκρατικό» 
κίνημα της Χαμάς.
«Πληρώνουν και θα εξακολουθήσουν να 
πληρώνουν ακριβά. Δεν έχει τελειώσει 
ακόμη», τόνισε ο Νετανιάχου.
Στο Ισραήλ τα μέτωπα αυξάνουν: Στη 
Δυτική Όχθη, από τη Ναμπλούς ως τη 
Χεβρώνα και σε όλη την περιοχή που κα-
τέλαβε το Ισραήλ το 1967 οι Παλαιστίνι-
οι πέταξαν πέτρες, βόμβες μολότοφ και 
άλλα αντικείμενα εναντίον των ισραηλι-
νών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με 
πλαστικές σφαίρες και σε κάποιες περι-
πτώσεις πραγματικά πυρά.
Μόνο την Παρασκευή από τις συγκρού-
σεις αυτές σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και 
τραυματίστηκαν περίπου 250 στην πλευ-
ρά των Παλαιστινίων, κυρίως στη διάρ-
κεια διαδηλώσεων αλληλεγγύης προς 
τους κατοίκους της Γάζας.
Νέα νυχτερινή ένταση υπήρξε στη συ-
νοικία Σουαφάτ στην Ανατολική Ιερου-
σαλήμ, όπου νέοι διαδηλωτές με κα-
λυμμένα τα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε 
απορρίμματα και η ισραηλινή αστυνομία 
απάντησε με δακρυγόνα.
Οι ισραηλινές αρχές παραμένουν σε επι-
φυλακή σήμερα καθώς αναμένονται νέες 

διαδηλώσεις στη Δυτική Όχθη.
Κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου οι Παλαιστίνι-
οι τιμούν τη «Νάκμπα» (καταστροφή), τη 
δημιουργία δηλαδή του κράτους του Ισ-
ραήλ το 1948, με συγκρούσεις να ξεσπούν 
με τον ισραηλινό στρατό ή Εβραίους εποί-
κους.

Τέταρτο μέτωπο 
στον βορρά
Η τρέχουσα σύρραξη ξεκί-
νησε μετά την εκτόξευση 
ρουκετών από τη Χαμάς ενα-
ντίον του Ισραήλ σε ένδειξη 
«αλληλεγγύης» προς τους 
περισσότερους από 700 
Παλαιστίνιους που τραυμα-
τίστηκαν στα επεισόδια που 
σημειώθηκαν στο τέλος της 
προηγούμενης εβδομάδας 
και τη Δευτέρα με την ισραη-
λινή αστυνομία στην πλατεία 
των Τεμενών στην Ανατολική 
Ιερουσαλήμ, μια περιοχή την 
οποία έχει υπό την κατοχή 
του παράνομα το 1967, σύμ-
φωνα με τον ΟΗΕ.
Οι συγκρούσεις στην πλα-
τεία, τον τρίτο ιερότερο τόπο 
του ισλάμ, ακολούθησαν 
πολλές ημέρες έντασης και 
επεισοδίων στην Ανατολική 
Ιερουσαλήμ κυρίως λόγω 
της απειλής για έξωση οι-
κογενειών Παλαιστινίων από 
Εβραίους εποίκους.
Το Ισραήλ είναι εξάλλου 
αντιμέτωπο στο εσωτερικό 
του με κλιμάκωση της βίας 
στις μικτές πόλεις, όπου 
ζουν Εβραίοι και Άραβες, 
κυρίως στη Λοντ, στη Γιάφα 
κοντά στο Τελ Αβίβ ακόμη 
και στην Άκρε, στο βόρειο 
τμήμα της χώρας.
Η νύκτα της Παρασκευής 
προς Σάββατο, που ση-
ματοδοτεί την έναρξη της 
αργίας του Σαββάτου για 
τους Εβραίους, ήταν μια από 
τις πιο ήρεμες από την αρχή 
της εβδομάδας.
Την ώρα που ο ισραηλινός 
στρατός έχει κινητοποιήσει 
ήδη τους εφέδρους, ένα 
τέταρτο μέτωπο φαίνεται να 
ανοίγει.
Τρεις ρουκέτες που εκτοξεύ-
θηκαν από τη Συρία ακού-
στηκαν χθες το βράδυ στο 
βόρειο Ισραήλ. Λίγο νωρίτερα 
στα ισραηλινολιβανέζικα σύ-
νορα ένα μέλος της Χεζμπο-
λάχ που συμμετείχε σε διαδή-
λωση υπέρ των Παλαιστινίων 
σκοτώθηκε από τα πυρά του 
ισραηλινού στρατού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ALAA BADARNEH/EPA
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ΓΚΆΡΙ ΚΟΎΠΕΡ: 

Απέναντι 
στον 
Μακαρθισμό 
και στην 
υστερία 

Ομορφιά από τις λίγες. Κορμί ανθεκτικό και ψηλό 
σαν κυπαρίσσι. Γοητεία μοναδική, εξέπεμπε εκτυ-
φλωτική λάμψη. «Μάτια με την ωραιότερη απόχρωση 
του μπλε», όπως είχε πει η ηθοποιός Πατρίτσια Νιλ, 
αλλά και πολλές άλλες συνάδελφοί της, που είχαν 
την τύχη να τον γνωρίσουν από κοντά. Αυτά, όμως, 
δεν ήταν αρκετά για τον θρυλικό σταρ Γκάρι Κούπερ 
για να φτάσει στην κορυφή της αμερικάνικης βιομη-
χανίας κινηματογράφου. Ο Γκάρι Κούπερ έπρεπε να 
δουλέψει σκληρά, να δείξει χαρακτήρα, να ανέβει 
ένα- ένα τα σκαλιά για την καταξίωση, ξεκινώντας 
από κομπάρσος και φτάνοντας να γίνει το πιο καυτό 
όνομα του Χόλιγουντ, μαζί με τον Κλαρκ Γκέιμπλ, τη 
χρυσή δεκαετία του ‘30.
Μπορεί να κατέκτησε τρία Όσκαρ (ένα τιμητικό), την 
καρδιά δεκάδων γυναικών, ανάμεσά τους και οι Μάρ-
λεν Ντίτριχ, Ίνγκριντ Μπέργκμαν και Γκρέις Κέλι, να 
απέκτησε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, 
να γύρισε ταινίες που έγραψαν ιστορία, αλλά ο Γκάρι 
Κούπερ θα κερδίσει την απεριόριστη εκτίμηση ακόμη 
και αυτών που δεν ελκύονται από το Χόλιγουντ για τη 
στάση του μπροστά στην «ιερά εξέταση» της εποχής, 
την επιτροπή αντιαμερικανικών ενεργειών, αλλά και 
την τολμηρή απόφασή του να πρωταγωνιστήσει στο 
γουέστερν «Το Τρένο θα Σφυρίξει Τρεις Φορές».
Με αφορμή τα 60 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό 
του (13 Μαΐου 1961), αλλά και τα 120 χρόνια από 
τη γέννησή του (7 Μαΐου 1901), θα γνωρίσουμε τη 
νεανική του ζωή, θα θυμηθούμε τις σημαντικότερες 
στιγμές της σταδιοδρομίας του και κυρίως θα στα-
θούμε στις κορυφαίες επιλογές της ζωής του.
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Ο Φρανκ Τζέιμς Κούπερ, όπως 
ήταν το πραγματικό του όνομα, 
γεννήθηκε τον πρώτο χρόνο του 
20ου αιώνα, όταν ο κινηματογρά-

φος ήταν ακόμη πειραματικός και πιθα-
νότατα κάτι εντελώς άγνωστο στο Χελένα 
της Μοντάνα, τόπο της καταγωγής του. 
Οι Άγγλοι γονείς του ήθελαν να του δώ-
σουν ανώτερη μόρφωση και τον έστειλαν 
σε σχολείο του Μπέντφορσαϊρ της Αγγλί-
ας, μαζί με τον αδελφό του. Με την έναρξη 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψε 
πίσω, για να σπουδάσει στο κολέγιο, στην 
Αϊόβα, χωρίς να το τελειώσει. Ίσως ο λόγος 
που το εγκατέλειψε να είναι και το ότι δεν 
τον δέχθηκαν στη θεατρική ομάδα. 
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα θα του προ-
σφέρει γνώσεις για τη μετέπειτα καριέρα 

του ως ηθοποιός, καθώς ο γιατρός τού 
συνέστησε να κάνει ιππασία. Θα δουλέ-
ψει στο ράντσο της οικογένειας και στη 
συνέχεια σε διάφορες δουλειές στο Λος 
Άντζελες, όπου μετακόμισε όλη η οικο-
γένεια. Λόγω του παρουσιαστικού του, 
θα βρεθεί στο Χόλιγουντ ως κομπάρσος 
σε ταινίες του βωβού κινηματογράφου 
και στη συνέχεια σε ρολάκια δίπλα στην 
Κλάρα Μπόου, αρχίζοντας να τραβά την 
προσοχή των επαγγελματιών του χώρου. 
Το 1927, συμμετέχοντας στο φιλμ «Τα 
Φτερά» που κέρδισε και το πρώτο Όσκαρ 
Καλύτερης Ταινίας, θα αρχίσει να γίνεται 
ευρύτερα γνωστός. Τότε θα αποφασίσει 
να αλλάξει και το όνομά του σε Γκάρι 
Κούπερ, μετά την προτροπή τού ατζέντη 
του και να πρωταγωνιστήσει το 1929 στην 

«Αγχόνη» την πρώτη ομιλούσα ταινία του.
Η δεκαετία του ‘30 ήταν αποθεωτική. Θα 
ξεκινήσει με την εξωτική δραματική περι-
πέτεια «Μαρόκο», δίπλα στην Ντίτριχ, την 
κλασική μεταφορά του μυθιστορήματος 
του φίλου του για πολλά χρόνια, Έρνεστ Χέ-
μινγουεϊ, «Αποχαιρετισμός στα Όπλα», και 
στο τολμηρότατο για την εποχή του “Ερωτι-
κές Καντρίλιες”, του Έρνστ Λιούμπιτς. 
Το δεύτερο μισό της δεκαετίας θα μπει με 
το εκπληκτικό «Ο Πρίγκηψ των Δολαρί-
ων» του Φρανκ Κάπρα με την Τζιν Άρ-
θουρ. Ταινία που του χάρισε την πρώτη 
υποψηφιότητα για Όσκαρ, καθώς ο ρόλος 
του τον καθιστά ως τον «λαϊκό Αμερικά-
νο ήρωα». Είχε προηγηθεί ο γάμος του με 
την Βερόνικα Μπάλφι, με την οποία απέ-
κτησε μία κόρη.

Η δεκαετία του ‘30 ολοκληρώθηκε με μία 
λάθος απόφαση, να μην δεχθεί το ρόλο 
του Ρετ Μπάτλερ στο «Όσα Παίρνει ο Άνε-
μος», αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να συ-
νεχίσει θριαμβευτικά τη δεκαετία του ‘40, 
με το γουέστερν «Ο Λέων της Δύσεως» 
του σημαντικού μάστορα Γουίλιαμ Γουάι-
λερ και την κλασική δραματική κωμωδία 
«Ο Λαός Προστάζει» του Κάπρα έχοντας 
μαζί του για πρώτη φορά την Μπάρμπα-
ρα Στάνγουικ, με την οποία θα ξαναπαίξει 
στη σοφιστικέ κωμωδία «Η Γυμνή Χορεύ-
τρια» του Χάουαρντ Χοκς. 
Το 1941 θα πρωταγωνιστήσει στο «Ο Λο-
χίας Γιόρκ», του Χοκς και πάλι, κερδίζο-
ντας το Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου, ενώ 
την επόμενη χρονιά θα υποδυθεί τον θρυ-
λικό παίχτη του μπέιζμπολ Λου Γκέριγκ, 
στο φιλμ «Αποθέωση», θα προταθεί για 
το τρίτο Όσκαρ ερμηνείας, αλλά θα χάσει 
από τον Τζέιμς Κάγκνεϊ. Το 1943 θα συνα-
ντηθεί κινηματογραφικά και πάλι με έναν 
ήρωα του Χέμινγουεϊ, παίζοντας στο φη-
μισμένο «Για Ποιον Χτυπά η Καμπάνα», 
σε σκηνοθεσία Σαμ Γουντ και συμπρωτα-
γωνίστριες Μπέργκμαν και Παξινού.

ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΏΝ

Η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη, κα-
θώς άρχισε να χλωμιάζει το αστέρι του και 
αυτό ίσως να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
και στη στάση που κράτησε στο κυνήγι 
μαγισσών που είχε εξαπολύσει ο γερου-
σιαστής Μακάρθι και η υπερσυντηρητική 
πτέρυγα των Ρεπουμπλικάνων. 
Είμαστε πλέον στην εποχή του Ψυχρού 
Πολέμου και η υστερία του αντικομμου-
νισμού έχει πυροδοτήσει ένα ανελέητο, 
απάνθρωπο και ανήθικο κυνηγητό καλ-
λιτεχνών και ανθρώπων του πνεύματος, 
που χαρακτηρίζονται κομμουνιστές και 
αντιαμερικανοί. 
Ο Γκάρι Κούπερ, παρότι υπήρξε σκληρός 
ρεπουμπλικάνος και μέλος της Ένωσης 
Κινηματογραφιστών για τη διατήρηση 
των αμερικανικών ιδεωδών, που είχε 
φτιάξει ο Τζον Γουέιν, παρουσιάστηκε 
στη διαβόητη επιτροπή αντιαμερικανι-
κών ενεργειών, για να καταθέσει, αλλά 
όπως έγινε γνωστό δεν «έδωσε» ούτε ένα 
όνομα, εν αντιθέσει ακόμη και με «προο-
δευτικούς» σκηνοθέτες ή ηθοποιούς. Μά-
λιστα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων 
του κλασικού «Το Τρένο θα Σφυρίξει Τρεις 
Φορές», θα γνωριστεί και θα γίνει φίλος 
με τον σεναριογράφο Καρλ Φόρμαν, μέλος 
του Κομμουνιστικού Κόμματος, και θα 
απειλήσει ακόμη και με αποχώρηση από 
τα γυρίσματα, μαζί με τον σκηνοθέτη της 
ταινίας Φρεντ Τσίνεμαν, αν δεν έμπαινε 
στους τίτλους του φιλμ το όνομά Φόρμαν, 
όπως είχε πιεστεί να κάνει ο πανέξυπνος 
αλλά ιδιαιτέρως «ευέλικτος» παραγωγός 
Στάνλεϊ Κρέιμερ.

ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

MΕΤΑ ΑΠΌ ΜΙΑ ΔΎΣΚΌΛΗ περίοδο, 
ο Κούπερ θα επιστρέψει θριαμβευτι-
κά και θα γίνει ο ιδανικός ήρωας για 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο. 
Μπορεί ο Τσίνεμαν, να έχει κάνει 
θαύματα, στο ανεπανάληπτο γουέ-
στερν «Το Τρένο θα Σφυρίξει Τρεις 
Φορές», ο Φόρμαν να παραδίδει 
ένα αριστοτεχνικό σενάριο, η νεαρά 
Γκρέις Κέλι να λάμπει, αλλά ο Γκάρι 
Κούπερ είναι αυτός που θα σηκώ-
σει στις πλάτες του το βάρος της 
ταινίας που έκανε τον Τζον Γουέιν 
να φύγει από την αίθουσα προβολής 
βρίζοντας και να λέει «πως το έκανε 
αυτό ο γέρο Γκουπ». Και αυτό γιατί 
δεν έφτανε το ανατρεπτικό στόρι, με 
ιδιαίτερες πολιτικές προεκτάσεις, ρι-
ζοσπαστικές θέσεις και ένα άδειασμα 
του μέσου Αμερικάνου που κοιτάει 
μόνο τη δουλίτσα του, αλλά θα έρθει 
και ένα συγκλονιστικό φινάλε με 
τον Κούπερ να πετάει το αστέρι του 
σερίφη, σύμβολο της νομιμότητας για 
τους Αμερικάνους, στις λάσπες….
Το Όσκαρ που δεν μπορούσε να του 
αρνηθεί η Ακαδημία, δεν είναι τίποτα 
μπροστά στη βαθιά εκτίμηση εκατομ-
μυρίων ανθρώπων, όχι μόνο για την 
άψογη ερμηνεία του, αλλά για την 
παλικαριά ενός καλλιτέχνη να σταθεί 
στο ύψος που επιβάλει η ανδρική 
του τιμή. Ένας μάγκας στα βελούδινα 
σαλόνια του Χόλιγουντ…

Το καλύτερο φινάλε 
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Succession είναι η «Δυναστεία» 
που μας αξίζει. Η σειρά του HBO 
συνεχίζει να αποδεικνύει ότι για να 
γίνουν τα μεγάλα έργα χρειάζονται, 

εκτός από μαζική παραγωγή και καλοί συ-
ντελεστές (και πολύ χρήμα επίσης), ρίχνο-
ντας παράλληλα μικρές, αλλά επίπονες 
φαπίτσες σε παραγωγές του Netflix τύπου 
Shadow and Bone.
Το Succession έχει ήδη δύο σεζόν και πάει 
για την τρίτη. Είναι μια σειρά για το «πώς 
ζούνε οι πλούσιοι», κυριολεκτικά όμως.
Οι πλούσιοι λοιπόν, είναι όντως «άνθρωποι 
σαν εμάς», αλλά σε ό,τι αφορά κυρίως τις 
αδυναμίες: μπορεί να είναι δηλαδή βίαιοι 
και μοχθηροί, ρατσιστές, ανάδελφοι, φιλο-
χρήματοι (σώπα τώρα…) ή και στοργικοί, 
προστατευτικοί, φίλοι, συναισθηματικοί 
κ.λπ.
Η βασική διαφορά όμως, είναι η ταξική. Το 
Succession παίρνει αυτή την έννοια και 
την τρίβει στα μούτρα όποιου-ας πιστεύει 

εν έτει 2021 ότι οι ταξικές διαφορές έχουν 
απαλειφθεί και συγχέει την πολιτική ανάλυ-
ση με τη συζήτηση καφενείου.
Καταρχάς, η σειρά είναι δημιούργημα του 
Τζέσε Άρμστρονγκ, ο οποίος είχε φτιάξει κά-
ποτε το εξαιρετικό In the Loop, αλλά βασι-
κά, είναι ένας τηλεορασάκιας. Στα πρότυπα 
του In the Loop είναι εν μέρει φτιαγμένο το 
Succession. 
Ασταθείς λήψεις, απότομα ζουμ, μια αίσθη-
ση mockumentary, αλλά ταυτόχρονα, μια 
πιο έντονη αίσθηση ότι όλα γύρω από τους 
πρωταγωνιστές είναι υπερχλιδάτα και υπερ-
βολικά άρρωστα.
Το στόρι έχει ως εξής: Ο Λόγκαν Ρόι είναι 
ένας μεγιστάνας των ΜΜΕ. Μόλις φτάνει τα 
80, όλοι περιμένουν ότι θα δώσει το «δαχτυ-
λίδι διαδοχής» στο μεγάλο του γιο. Αλλά όχι 
κύριοι και κυρίες. Ένας καλός καπιταλιστής, 
θέλει πάντα περισσότερα, ακόμα και αν τα 
παίρνει από την ίδια του την οικογένεια.
Κάπως έτσι ξεκινάει μια ιστορία, η οποία 
έχει μπόλικο δράμα, ίντριγκα, αλλά και προ-
σεγμένες δόσεις χιούμορ και σαρκασμού, 

καθώς ο Αρμστρονγκ είναι ειδικός στο είδος, 
όπως επίσης ειδικοί είναι και οι παραγωγοί 
της σειράς: Άνταμ μακ Κέι, ο απερίγραπτος 
τύπος που έχει φτιάξει το Vice και το Other 
guys (αμφότερες ταινιάρες στο είδος τους) 
και ο Γουίλ Φερέλ, απερίγραπτος γενικώς. 
Το μισό της επιτυχίας όμως, είναι το καστ. 
Ο Άρμστρονγκ επέλεξε τις καλύτερες δυνα-
τές φυσιογνωμίες για τους ρόλους: Ο τερά-
στιος Μπράιαν Κοξ για το ρόλο του Γιάννη 
Βόγλη και γύρω του, ο αδερφός Κάλκιν στο 
ρόλο του ερπετοειδούς ανίκανου σαρκαστή, 
η Σάρα Σνουκ ως μοναδική κόρη, ελάχιστα 
πιο συμπαθής από τους υπόλοιπους, ο Τζέ-
ρεμι Στρονγκ στο ρόλο του εξαρτημένου, 
πλην ικανού και αδικημένου αδερφού και ο 
Άλαν Ρουκ, στο ρόλο του ηλίθιου.
Δίπλα τους, έχουν επίσης ερμηνείες αναφο-
ράς από τον Μάθιου μακ Φάντιεν και τον 
Νίκολας Μπράουν, σε ρόλους ημιθνητών 
που προσπαθούν να χωθούν στο πάνθεον.
Το Succession είναι ένα βιβλίο οδηγιών  για 
το «χρήμα της εποχής μας». Είναι επίσης 
μια πάρα πολύ καλή σειρά. 

SUCCESSION: 

Ό,τι καλύτερο θα βρείτε 
αυτό τον καιρό στην τηλεόραση
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1970, ο Ρόμπερτ Φριπ ήταν ήδη ένας 
απίστευτα χαρισματικός και ταυτόχρο-
να συγκεντρωτικότατος, στριμμένος 
μουσουργός (τι 80’s λέξη…) και είχε 

προλάβει να αρπαχτεί με όλους σχεδόν τους 
συντελεστές του πρώτου άλμπουμ των King 
Crimson.
Ο Γκρεγκ Λέικ πήγε να βρει τους Έμερσον και 
Πάλμερ, για τη γνωστή τριάδα που θα παρή-
γαγε μεταξύ άλλων και σήματα για ελληνικές 
αθλητικές τηλεοπτικές εκπομπές, όπου οι πα-
ρουσιαστές φορούσαν λαμέ σακάκια, οι μακ 
Ντόναλντ και οι αφοί Γκάιλς έφυγαν μετά την 
πρώτη αμερικάνικη περιοδεία, οπότε οι KC 
ήταν… ο Φριπ.
Ήταν ο μόνος που είχε μείνει στη μπάντα, γεγο-
νός που ίσως ήταν και θετικό τελικά.
Γιατί το In the Wake of Poseidon, το δεύτε-
ρο άλμπουμ του(ς), θα καθόριζε πάρα πολλά 
πράγματα σε αυτό που μερικά χρόνια αργότερα 
θα αυτοαποκαλούνταν prog rock και ενίοτε, θα 
ήταν πιο οπισθοδρομικό και από την ομώνυμη 
κομπανία.
Ο Γκρεγκ Λέικ τελικά πείστηκε να τραγουδήσει, 
με ανταμοιβή τον… εξοπλισμό της μπάντας, ενώ 
διάφοροι άλλοι, πρώην και μετά, περνούσαν 
από τις ηχογραφήσεις. Τα δύο πιο σταθερά μέλη 
ωστόσο ήταν ο Φριπ και ο Πίτερ Σάινφιλντ, ο 
οποίος έκανε την παραγωγή και έγραψε κά-
ποιους από τους στίχους.
Ο δίσκος, είναι πραγματικά δύσκολο να περι-
γραφεί. Είναι ένα προσωπικό μεγαλούργημα 
του Φριπ, με μια ωριμότητα που δεν τη συνη-
θίζουν (ευτυχώς) ροκενρόλ μπάντες στο δεύτε-
ρο LP τους, αλλά ταυτόχρονα, δεν είναι ο δί-
σκος που θα αρκέσει μια ακρόαση.
Είναι «χαοτικά οπερετικός», χωρίς όμως να 
κόβει τους δεσμούς με το ύφος που δημιούρ-
γησε η μπάντα στον πρώτο της δίσκο. Η δεύτε-
ρη πλευρά περιλαμβάνει δύο έπη, το σύντομο 
Peace και το πιο εκτενές The Devil’s Triangle. 
Σταδιακά, στις επανεκδόσεις, από τα οκτώ 
κομμάτια της πρώτης κυκλοφορίας, ο δίσκος 
έφτασε να έχει συνολικά… 65, με διαφορετικές 
εκτελέσεις και ανασυνθέσεις των γνωστών θε-
μάτων. Έξι μήνες αργότερα κυκλοφόρησε το 
Lizard και οι King Crimson ήταν ξανά κανονι-
κή μπάντα.
Το In the Wake of Poseidon όμως θα παραμεί-
νει για χρόνια ένα μεγαλούργημα του ανθρώ-
πινου νου, ικανό να ντύσει στιγμές παρανοϊκού 
μεγαλείου ή και επεισόδια του Doctor Who… 

Ξυπνώντας 
θαλάσσιους θεούς
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Η ανακοίνωση των αμε-
ρικανικών αρχών ότι 
οι εμβολιασμένοι κατά 
της covid-19 μπορούν 

να σταματήσουν να φορούν μά-
σκα εξέπληξε τους τοπικούς 
αξιωματούχους, τους ειδικούς 
και τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ 
προκαλώντας χθες Παρασκευή 
έντονες αντιπαραθέσεις και κά-
ποια σύγχυση στη χώρα.
Ακόμη και στο Κογκρέσο υπήρ-
ξαν διαφωνίες και διαπληκτισμοί 
καθώς ασκήθηκαν πιέσεις σε 
κάποιους βουλευτές να βγάλουν 
τη μάσκα τους, παρά την έκκλη-
ση την Πέμπτη του Αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν να αντι-
μετωπίζονται «με ευγένεια και 
σεβασμό» όσοι επιθυμούν να εξα-
κολουθήσουν να τη φοράνε.
Η οδηγία, που αρχικά φάνηκε 
απλή, προκάλεσε πολλά ερωτή-
ματα σε μια χώρα που για καιρό 
αποτέλεσε επίκεντρο της παν-
δημίας του κορονοϊού και όπου 
η διαμάχη για τις μάσκες είχε 
αποτελέσει πριν ένα χρόνο, όταν 
είχε γενικευτεί η σύσταση για 
τη χρήση τους, πεδίο πολιτικής 
αντιπαράθεσης.
Οι συστάσεις που ανακοίνωσαν 
την Πέμπτη τα Κέντρα για τον 
Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθε-
νειών (CDC) δεν είναι δεσμευτι-
κές. Επιπλέον δεν ισχύουν στα 
μέσα μεταφοράς και τα νοσοκο-
μεία, ενώ οι αμερικανικές αρχές 
διευκρίνισαν ότι δεν ισχύουν αν 
η χρήση μάσκας «απαιτείται από 
τους ομοσπονδιακούς, πολιτεια-
κούς ή τοπικούς νόμους και κα-
νονισμούς» ή «βάσει των κανο-
νισμών των καταστημάτων και 
των επιχειρήσεων».
Μια κατάσταση που ανάγκασε 
ξαφνικά τοπικούς αξιωματού-
χους και επικεφαλής επιχειρή-
σεων να λάβουν αποφάσεις και 
να επιλέξουν μεταξύ των επι-
στημονικών συστάσεων και των 
ανησυχιών των Αμερικανών που 
ακόμη αισθάνονται τις επιπτώ-
σεις της covid-19.
«Προηγουμένως οι μάσκες ήταν 
σημαντικές και ξαφνικά δεν εί-
ναι πια», δήλωσε έκπληκτος ο 
47χρονος Ιβάν Μάτα από τη Νέα 
Υόρκη ο οποίος εργάζεται σε 
τουριστική επιχείρηση. «Ο φό-
βος μου είναι ότι δεν μπορούμε 
να ξεχωρίζουμε ποιος είναι πλή-
ρως εμβολιασμένος και ποιος 
όχι. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολ-
λοί άνθρωποι που δεν θέλουν 
να χρησιμοποιούν μάσκα παρά 

το γεγονός ότι δεν είναι εμβολι-
ασμένοι». Στην πραγματικότητα 
δεν μπορεί κανείς να αποδείξει 
ότι είναι εμβολιασμένος καθώς 
οι ΗΠΑ απέρριψαν «το υγειονο-
μικό διαβατήριο».
 
ΔΙΑΦΌΡΕΤΙΚΌΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

Στη Νέα Υόρκη όπως και στην 
Ουάσινγκτον οι αξιωματούχοι 
δήλωσαν ότι «θα εξετάσουν» τις 
νέες συστάσεις.
Ένδειξη της σύγχυσης που επι-
κρατεί η πρώτη κυρία των ΗΠΑ 
Τζιλ Μπάιντεν δεν φορούσε μά-
σκα όταν την Πέμπτη επισκέ-
φθηκε ένα εμβολιαστικό κέντρο, 
σχολιάζοντας «νιώθει κανείς γυ-
μνός», ενώ λίγες ώρες αργότερα 
όταν πήγε σε μουσείο της Ουάσιν-

γκτον εμφανίστηκε φορώντας τη.
Στη Μινεσότα και την Πενσιλ-
βάνια ανανεώθηκαν αμέσως οι 
κανόνες για τη χρήση μάσκας. 
Η Βιρτζίνια και το Μέριλαντ 
ανακοίνωσαν ότι θα τους εφαρ-
μόσουν από σήμερα, ενώ το 
Κονέκτικατ θα υιοθετήσει τους 
νέους κανόνες από την επόμενη 
εβδομάδα.
Σε πολλές περιοχές άλλωστε οι 
νέες συστάσεις των CDC δεν θα 
αλλάξουν και πολλά πράγματα: 
στο Τέξας η υποχρεωτική χρήση 
μάσκας ήρθη ήδη από τον Μάρτιο 
ακόμη και για τους μη εμβολιασμέ-
νους. Ερωτήματα υπάρχουν και για 
τα σούπερ μάρκετ, πολλά από τα 
οποία είχαν επιβάλει τη χρήση της 
μάσκας από τους πελάτες τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- REUTERS

Η νέα οδηγία των CDC ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν να μην φορούν μάσκα  
έχει προκαλέσει σύγχυση και αντιπαραθέσεις στη χώρα

Προώθηση του εμβολιασμού
ΌΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌΙ επιστήμονες χαιρέτισαν τις νέες 
συστάσεις. Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά ενάντια 
στα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού, επιτρέπουν 
να μειωθεί δραστικά η πιθανότητα να μολυνθεί κάποιος 
από τον SARS CoV-2, και όχι μόνο να νοσήσει με συ-
μπτώματα, και στις σπάνιες περιπτώσεις που παρόλα 
αυτά κάποιος ασθενήσει, το ιικό φορτίο είναι μειωμένο, 
έχουν καταλήξει έρευνες.
Παράλληλα οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι εμβολιασμέ-
νοι -σχεδόν το 36% του πληθυσμού των ΗΠΑ- δεν θέ-
τουν ούτε τους ίδιους ούτε τους άλλους σε κίνδυνο, αν 
δεν φορούν μάσκα.
Εξάλλου σε μια χώρα όπου τα εμβόλια υπερκαλύπτουν 
τη ζήτηση, οι αρχές ελπίζουν με αυτό τον τρόπο να εν-
θαρρύνουν όσους διστάζουν να εμβολιαστούν, να κά-
νουν το βήμα.
Κάποιοι ειδικοί ωστόσο εξέφρασαν τις επιφυλάξεις 
τους, κυρίως για τις περιοχές όπου το ποσοστό των 
μολύνσεων παραμένει υψηλό: η επιδημιολόγος Κέ-
ιτλιν Ρίβερς θα προτιμούσε οι νέες συστάσεις των CDC 
να ισχύουν με τον όρο ότι «υπάρχουν λιγότερα από 5 
κρούσματα ημερήσιως ανά 100.000 ανθρώπους».
«Δώστε χρόνο στους ανθρώπους να οργανωθούν», τό-
νισε από την πλευρά της η Λίντσεϊ Μαρ ειδική στη με-
τάδοση των ιών μέσω αερολυμάτων.

Μάσκα ή όχι;
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