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Κάποτε υπήρχε μια πλαζ

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μέρες που είναι (ζεστές δηλαδή), 
ας θυμηθούμε ότι κάποτε υπήρ-
χε πλαζ (αν και αυτοσχέδια) στα 
Γιάννενα. «Μια μικρή πάροδος 

οδηγεί εις την Λιμνοπούλα. Είναι το μέρος 
όπου κάθε καλοκαίρι οι κάτοικοι της πόλε-
ως και οι ξένοι του παρακειμένου κάμπινγκ, 
δροσίζονται κάτω από τις βαθύσκιωτες λεύ-
κες, οι δε κολυμβηταί δύνανται ν’ απολαύ-
σουν τα καθάρια νερά της λίμνης» σημειώ-
νεται σε τουριστική έκδοση της δεκαετίας 
του ’60 (στο εξώφυλλο της οποίας φιλοξε-
νείται -τι άλλο;- ο Αλή πασάς). 

Η γιαννιώτικη πλαζ στη Λιμνοπούλα (στην 
περιοχή που βρίσκεται σήμερα ο «Όμιλος») 
αποτελούνταν από ένα καφενείο-αναψυ-
κτήριο, από αποδυτήρια και ντους. Η όχθη 
αυτή της λίμνης επιλέχθηκε για την αναψυ-
χή των Γιαννιωτών τις καλοκαιρινές ζεστές 
μέρες, λόγω των ρηχών νερών της λίμνης 
που υπήρχαν στο συγκεκριμένο σημείο. Η 
δεκαετία του ’60 κυρίως αλλά και η δεκαετία 
του ’70 ήταν οι πιο δυναμικές δεκαετίες της 
πλαζ. Σε τουριστικό οδηγό του 1967, ο συντά-
κτης καθοδηγεί τους τουρίστες σε αυτό το 
σημείο της πόλης σημειώνοντας ότι εκεί θα 
βρουν ένα περίπτερο (το καφενείο-αναψυ-
κτήριο) «που κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει 

την πιο καλή κοινωνία της πόλεως…». 
Σιγά σιγά η πλαζ άρχισε να χάνει την αίγλη 
της, με τους Γιαννιώτες να ανακαλύπτουν 
μαζικα τις χαρές της θάλασσας, αρχικά στην 
Κυανή Ακτή της Πρέβεζας. Και βέβαια, αργό-
τερα, όλα άλλαξαν: Η πόλη επεκτάθηκε και 
οι όχθες της λίμνης περιορίστηκαν δραματι-
κά, ενώ πολλοί Γιαννιώτες απέκτησαν εξο-
χικές παραθαλάσσιες κατοικίες. Παράλληλα, 
το λιμναίο οικοσύστημα άρχισε να δείχνει τα 
σημάδια της επιβάρυνσής του από τις αν-
θρωπογενείς παρεμβάσεις…

■Η φωτογραφία είναι από τουριστικό οδηγό 
της δεκαετίας του '60

Η δεκαετία του ’60 
κυρίως αλλά και 
η δεκαετία του ’70 
ήταν οι πιο δυναμι-
κές δεκαετίες της 
πλαζ.



Ρεπορτάζ|3ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Γυναίκες, 25-44, τον Αύγουστο, 
στην Ήπειρο

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η Ήπειρος είναι από τις πλέον αναπτυσ-
σόμενες Περιφέρειες στον τουρισμό 
(και) γιατί ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. 
Ωστόσο, η ελληνική αγορά, ο Έλλη-

νας επισκέπτης δηλαδή, είναι ακόμα «μαζεμέ-
νος», γιατί πολύ απλά, η κρίση έχει χτυπήσει 
σφοδρά τα εισοδήματα των πολλών (και αυξή-
σει αυτά των λίγων). 
Το προφίλ του Έλληνα τουρίστα στην Ήπειρο ή 
ακριβέστερα, της Ελληνίδας τουρίστριας, είναι 
το εξής: 25-44 ετών, έρχεται κυρίως τον Αύγου-
στο και διαμένει σε μη ενοικιαζόμενο κατάλυ-
μα. Εν ολίγοις, πρόκειται για τον κλασικότερο 
ελληνικό, καλοκαιρινό τρόπο αναψυχής, με τη 

«διαφυγή» προς το χωριό και τον τόπο καταγω-
γής.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ξεκάθαρα ότι 
το οικονομικό παραμένει μεγάλο πρόβλημα και 
αφαιρεί την απολύτως απαραίτητη «διακοπή» 
του καλοκαιριού από πολύ κόσμο. Σε ποσοστό 
78,9%, οι πολίτες δεν κάνουν διακοπές λόγω 
έλλειψης χρημάτων. Σε σχέση με το 2012 που 
ήταν το έτος της μεγάλης κάμψης, το 2018 πα-
ρουσίασε ελαφρά μικρότερη κίνηση. Κοινώς, 
το ελληνικό τουριστικό προϊόν δεν έχει ανα-
συστήσει εξ ολοκλήρου τις σχέσεις του με τον 
Έλληνα καταναλωτή. 
Πάντως, στην Ήπειρο οι αφίξεις αυξήθηκαν 
κατά 16,8%, όπως επίσης αυξήθηκαν και οι 
διανυκτερεύσεις κατά 17,9%, με τα προαναφερ-

θέντα χαρακτηριστικά όμως, που δεν μεταφρά-
ζονται ακριβώς σε έσοδα για τον τουρισμό. 
Έτσι και αλλιώς, ο ελληνικός τουρισμός, μετά 
από αρκετά χρόνια αύξησης, φέτος βρίσκεται 
σε μεταίχμιο. Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευ-
νών και Προβλέψεων, στην έρευνα συγκυρίας 
που έχει εκπονήσει, εκτιμάει ότι το 2019 οι πλη-
ρότητες θα μειωθούν και οι τιμές, στις βασικές 
κατηγορίες καταλυμάτων, θα αυξηθούν. 
Ακόμα και αν η Ήπειρος έχει ακόμα «καύσιμο» 
λόγω της προηγούμενης πολύ χαμηλής θέσης 
της, η αντίληψη για τον τουρισμό και τη θέση 
του στην οικονομική-παραγωγική διαδικασία, 
θα χρειαστεί πολύ σύντομα αναθεώρηση και 
μετατόπιση από την επικίνδυνη ευκολία της 
θεωρίας περί «βαριάς βιομηχανίας»… 
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ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ 
ΣΤΗ ΜΗΛΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Η Ματούλα Ζαμάνη θα παίξει στη Μηλιά Μετσό-
βου, με τον καινούριο της δίσκο Nuka (η καρυδιά 
στα βλάχικα), στις 12 Αυγούστου. 
Τιμή Εισόδου: 10 €, ώρα έναρξης : 21:30. Δυνατό-
τητα μετακίνησης μετ’ επιστροφής από τα Γιάν-
νενα με λεωφορείο του τουριστικού γραφείου 
Kassaros Travel (με 3 ευρώ επιπλέον-αναχώρηση 
19.30 από την πλατεία των Ιωαννίνων):Τηλέφω-
να κρατήσεων θέσης-πληροφορίες: 6942620883, 
6949289165 

ΙΤΣ ΚΑΛΕ, ΚΑΣΤΡΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Συναυλία με τον Δημήτρη Υφαντή και την Αγγελι-
κή Τουμπανάκη, στις 21:00
Στο πλαίσιο του Its Kale Festival του Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου ΙωαννιτώνΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου μαζί με 
τους BoğazΜusique στις 21:30, από τον Δήμο 
Ζίτσας.

*Οι υπόλοιπες συναυλίες στην πανσέληνο του Αυγούστου, είναι εδώ: https://typos-i.gr/article/panselhnos-me-synaylies

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Συναυλία του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημη-
τρίου στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, στις 
21:00. Τραγουδούν Πάνος Παπαϊωάννου, Βε-
ρόνικα Δαβάκη και Γιώργος Φλωράκης.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δωδώνης

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ 
ΣΤΗ ΒΗΣΑΝΝΗ
Ο Πετρολούκας Χαλκιάς και ο Βασίλης Κώστας, 
παρουσιάζουν στις 13 Αυγούστου στις 21.00 στη 
Βήσαννη, το επερχόμενο άλμπουμ- τους με τίτλο 
«The Soul of Epirus» (Η ψυχή της Ηπείρου) που 
θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο σε Ελλάδα και 
Αμερική.

«ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» 
ΣΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
Προβολή της κλασικής πλέον ταινίας του Σταύ-
ρου Τσιώλη, στην αυλή του Πορτραίτου, στις 
21.30 (Καποδιστρίου 20).
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 5 Αυγούστου του 1966 στην Αγγλία, οι 
Beatles κυκλοφόρησαν ένα διπλό σινγκλ, 
από το νέο τους άλμπουμ. Από τη μια (την 
πρώτη) πλευρά, έπαιζε το Eleanor Rigby και 

από την άλλη, τη δεύτερη, το Yellow Submarine.
Ήταν πλέον οριστικό ότι οι Beatles περπατούσαν 
στα λημέρια της ψυχεδέλειας, χώρος που απελευ-
θέρωσε δημιουργικά τους Λένον-μακ Κάρτνι, αλλά 
και τον Χάρισον (ποτέ κανείς δεν μιλάει για τον Ρίν-
γκο…).
Το 1966 οι Beatles ήταν η μπάντα που μπορούσε να 
μπει σε ένα στούντιο και να πει «φέρτε ό,τι καλύτε-
ρο έχετε».
Κάτι τέτοιο συνέβη στα στούντιο της EMI στο 

Λονδίνο, τα Abbey Road, όπου ο Τζορτζ Μάρτιν, 
ο μηχανικός τους, είχε στη διάθεσή του ό,τι κα-

λύτερο υπήρχε τεχνολογικά, εκείνη την εποχή. Το 
Tomorrow Never Knows πχ, είναι γραμμένο με μια 
σειρά λούπες, πριν καν ανακαλυφθούν τα σχετικά 
εφέ. 
To Revolver, το οποίο κυκλοφόρησε τρεις μέρες 
αργότερα στις ΗΠΑ, δεν ήταν απλά ένα καινοτόμο, 
μουσικά και τεχνολογικά άλμπουμ. Ήταν η αποτύ-
πωση μιας κοινωνίας που ήταν έτοιμη να αλλάξει 
γιατί ήταν υποχρεωμένη να το κάνει. Οι Beatles 
ήταν οι σωστοί άνθρωποι, στη σωστή συγκυρία 
και με κομμάτια όπως το Eleanor Rigby, Tomorrow 
never knows, αλλά και τα πιο «ελαφρά» Yellow 
Submarine και  She Said She Said, έμελλαν να 
καθορίσουν τη σύγχρονη μουσική για πολλά χρόνια 
ακόμα, μέχρι τη στιγμή που ο πρώτος τσαντισμένος 
πέρασε την πρώτη παραμάνα στο μπουφάν του…

Όταν οι Beatles πήραν το όπλο τους…
REVOLVER

https://www.youtube.com/watch?v=wCsO3iJQgGw
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…και αν οι σούπερ ήρωες 
ήταν εγκληματίες;

THE BOYS, Η ΝΈΑ ΣΈΙΡΑ ΤΟΥ AMAZON PRIME

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το The Boys, η νέα σειρά 
του Amazon Prime είναι 
κατά σειρά τα εξής: Ένα 
ακόμα κόμικς με υπε-

ρανθρώπους που γίνεται σειρά, 
η απόδειξη ότι ο Τζεφ Μπέζος 
θέλει τα σκήπτρα του Netflix και 
δεν λυπάται έξοδα και τέλος, εί-
ναι και εξαιρετική!
Καταρχάς, οι δημιουργοί της δεν 
είναι τυχαίοι: Ο Γκαρθ Ίνις είναι 
ο δημιουργός του Preacher, του 
πιο αστεία και… ευγενικά βλά-
σφημου κόμικς που η πρώτη 
του τηλεοπτική σεζόν ήταν τί-
μια και ο Ντάρικ Ρόμπερτσον 
έχει ανακατευτεί με τους X-men 
κατά καιρούς, αλλά και με το  
Transmetropolitan. Ο δε παρα-
γωγός, είναι ο Έρικ Κρίπκι που 
έχει προσφέρει στην ανθρωπό-

τητα το Supernatural, το απο-
λαυστικό τηλεοπτικό junk food. 
Επίσης, πρωτεργάτης σε όλη 
αυτή την ιστορία είναι ο Σεθ Ρό-
γκεν, που όλοι θα τον ήθελαν για 
κολλητό. 
Το The Boys λοιπόν, είναι σαν… 
μετα-ιστορία. Αφού γνωρίσαμε 
τους υπερήρωες-υπερανθρώ-
πους ως μεσσίες (Σούπερμαν), 
σκοτεινούς τιμωρούς (Μπάτμαν), 
φλώρους (2ο και 3ο Spiderman), 
πρωταγωνιστές επικής μυθολο-
γίας (Avengers), ψυχάκηδες με 
βαθύτερα αισθήματα (Suicide 
squad) και παρίες (Watchmen), 
ήρθε η ώρα να τους γνωρίσουμε 
και ως προϊόντα.
Στο The Boys, οι υπερήρωες εί-
ναι ιδιοκτησία μιας εταιρίας, που 
τους χρησιμοποιεί για τα πάντα, 
από την αστυνόμευση, μέχρι την 
προώθηση προϊόντων. Είναι το 

απόλυτο ανθρώπινο κεφάλαιο 
και η διαχείρισή τους γίνεται με 
όρους ποδοσφαιρικών συμβο-
λαίων. Φυσικά, αυτό δεν περνάει 
χωρίς προβλήματα, καθώς ο κω-
λοπαιδισμός συμβαδίζει συχνά 
με τον υπερβολικό πλούτο και 
τη δημόσια έκθεση.
Το The Boys όμως δεν είναι 
απλά μια «γήινη» εξιστόρηση 
ενός ημιφανταστικού παρόντος. 
Οι δημιουργοί και ο παραγωγός 
έχουν αποφασίσει να «γδύσουν» 
το αμερικάνικο όνειρο, τόσο στις 
πραγματικές, όσο και στις φαντα-
σιακές του προεκτάσεις. Μετά 
την «ευγενική βλασφήμια» του 
Preacher, τώρα στο στόχαστρο 
μπαίνουν τα δυτικά ιδανικά και 
ό,τι πιστεύει ο σύγχρονος καπιτα-
λισμός: ασφάλεια, αστυνόμευση, 
προτυποποίηση σε συνδυασμό 
με ολίγο δικαιωματισμό (που δεν 

απειλεί τα κεκτημένα) κ.α.
Υπό αυτή την έννοια, το The 
Boys είναι πιο κοντά στην ουσία 
του Watchmen, αν και το έργο 
του Μουρ είναι κάπως απλησία-
στο και ανθεκτικό ακόμα και σε 
πολύ μέτριες κινηματογραφικές 
μεταφορές. Αντί όμως για τους 
παρηκμασμένους και αστούς 
ήρωες, τώρα έχουμε τους εκ-
φραστές μιας εξουσίας που στην 
πραγματικότητα, είναι αδίστα-
κτη.
Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 26 
Ιουλίου στο Amazon Prime και 
ετοιμάζεται για δεύτερη σεζόν. 
Το καστ της είναι σε γενικές 
γραμμές «σωστοί άνθρωποι σε 
σωστές θέσεις», με αρκετά γνω-
στά πρόσωπα και με εφέ που 
δείχνουν ότι ο κ. Μπέζος (ο Τζεφ, 
όχι ο Γιάννης), χρειάζεται τιμο-
λόγια για τα έξοδα.

Η σειρά έκανε πρε-
μιέρα στις 26 Ιου-
λίου στο Amazon 
Prime και ετοιμά-
ζεται για δεύτερη 
σεζόν. Το καστ της 
είναι σε γενικές 
γραμμές «σωστοί 
άνθρωποι σε σω-
στές θέσεις», με 
αρκετά γνωστά 
πρόσωπα και με εφέ 
που δείχνουν ότι ο 
κ. Μπέζος (ο Τζεφ, 
όχι ο Γιάννης), χρει-
άζεται τιμολόγια για 
τα έξοδα.
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