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17,4% 
του πληθυσμού βρίσκεται 
στο όριο του κινδύνου φτώχειας

0,9% 
αυξήθηκε η ανεργία το πρώτο 

τρίμηνο του 2020
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Στην Ήπειρο ζούμε 
περισσότερο, αλλά…
ΣΤΟΎΣ ΠΛΕΟΝ… κορακοζώητους περιλαμβά-
νονται οι κάτοικοι της Ηπείρου, σύμφωνα με την 
έκθεση «The impact of demographic change», της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε πριν 
από δύο μέρες
https://typos-i.gr/article/sthn-hpeiro-zoyme-
perissotero-alla

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Κρούσμα
στην Πρέβεζα
ΟΠΩΣ ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, άνδρας, νεαρής 
ηλικίας, από την Πρέβεζα βρέθηκε θετικός στον 
κορονοϊό.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ιχνηλάτησης 
του οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντος.
https://typos-i.gr/article/kroysma-sthn-prebeza

Μια μέρα 
στα Γιάννενα
Ο ΣΤΑΎΡΟΣ Τράκας, φοιτητής του Χημικού Ιωαν-
νίνων, έφτιαξε ένα timelapse βίντεο στα Γιάννενα, 
χρησιμοποιώντας το κινητό του και γράφοντας ο 
ίδιος τη μουσική. Για την ακρίβεια, πρώτα έγρα-
ψε τη μουσική και από εκεί, προέκυψε η ιδέα του 
βίντεο.. 
https://typos-i.gr/article/mia-mera-sta-giannena

Απόπειρα κλοπής 
στη Λιμνοπούλα
ΔΎΟ ΑΝΤΡΕΣ, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος και μια γυναίκα, αναζη-
τά η αστυνομία για κλοπή και απόπειρα κλοπής που έγινε σε ξενοδοχείο 
της περιοχής της Λιμνοπούλας και στο κυλικείο του αθλητικού συγκρο-
τήματος της Λιμνοπούλας.
https://typos-i.gr/article/apopeira-klophs-sth-limnopoyla
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Αν σας αρέσει ο Τύπος, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές-τριες
Μέχρι τις 10 Ιουλίου, μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή στον Τύπο και να πάρετε σε ebook, την πρώτη έκδοση των 
Ρετρό Ιστοριών, με 28 σελίδες. H προσφορά ισχύει και για τους σημερινούς συνδρομητές των 10 ευρώ.
Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δημιουργών», μέσω της οποίας, ουσιαστικά μπορείτε να κάνετε μια 
μηνιαία συνδρομή στο typos-i.gr. 

Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας του Patreon: 

Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή, το Patreon «τραβάει» από το μέσο πληρωμής που δηλώσατε, το 
ποσό που δηλώσατε (4 ή 6 ευρώ συν 24% ΦΠΑ).
Μπορείτε να διακόψετε όποτε θέλετε τη συνδρομή σας
Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε το μέσο με το οποίο θα πληρώνετε: Κάρτα ή Paypal
Στη διαδικασία εγγραφής, ενημερώνεστε επίσης για την ημερομηνία στην οποία θα χρεώνεστε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να μας ρωτήσετε: ioanninontypos@gmail.com
Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i στο patreon (από το desktop ή την εφαρμογή στο κινητό) θα ειδοποιή-
στε για το υλικό που διατίθεται πρώτα ή και αποκλειστικά στους patrons.

Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Μια συνδρομή στον Τύπο και ένα ebook
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Η πανδημία Covid-19 επιτάχυνε 
την τάση ψηφιοποίησης (και) 
των μέσων ενημέρωσης διε-
θνώς, ενώ παράλληλα τροφο-

δότησε περαιτέρω την έλλειψη εμπιστο-
σύνης στις πηγές ενημέρωσης, σύμφωνα 
με τη νέα έκθεση Digital News Report 
του Ινστιτούτου Reuters για το 2020.
Το ξέσπασμα του κορονοϊού οδήγησε αφε-
νός σε σημαντική αύξηση της κατανάλω-
σης ειδήσεων ιδίως από τα καθιερωμένα 
μέσα ενημέρωσης, αφετέρου σε ενίσχυση 
της ήδη ευρισκόμενης σε εξέλιξη ψηφιο-
ποίησης των μέσων ενημέρωσης (ΜΜΕ), 
καθώς ολοένα περισσότεροι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν πλέον το «έξυπνο» κινητό 
τηλέφωνό τους και τα online μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης για να ενημερώνονται. 
Το lockdown υπέσκαψε περαιτέρω τα 
παραδοσιακά έντυπα μέσα ενημέρωσης, 
«σχεδόν σίγουρα επιταχύνοντας τη μετά-
βαση σε ένα πλήρως ψηφιακό μέλλον», 
σύμφωνα με την έκθεση.
«Ο τίτλος της είδησης είναι ότι βλέπουμε 
μια επιταχυνόμενη κίνηση προς τα ψηφι-
ακά και τα κινητά media, καθώς και προς 
διάφορες πλατφόρμες. Αυτό συνοδεύεται 
από μία συνεχιζόμενη μείωση της εμπι-
στοσύνης προς τις ειδήσεις και αυξανό-
μενες ανησυχίες για την παραπληροφό-
ρηση, ιδίως στα social media και από 
μερικούς πολιτικούς», δήλωσε ο διευθυ-

ντής του Reuters Institute, Κλάις Νίλσεν.
Μετά και την εμπειρία της πανδημίας αυ-
ξάνονται οι ανησυχίες για παραπληροφό-
ρηση, με το Facebook και το WhatsApp 
να θεωρούνται κατ' εξοχήν ωφελημένοι 
από την πανδημία, αλλά και «ένοχοι» για 
τη διάχυση παραπλανητικών, ψευδών, 
αντιεπιστημονικών ή συνωμοσιολογικών 
πληροφοριών.
Η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ είναι υπερδι-
πλάσια σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όσον αφορά την πληροφό-
ρηση σχετικά με την Covid-19. Στην πε-
ρίπτωση των ειδήσεων σχετικά με τον 
κορονοϊό, η εμπιστοσύνη στους ειδησεο-
γραφικούς οργανισμούς έφθασε το 59%. 
Όμως, γενικότερα, μόνο το 38% των πο-
λιτών δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις ειδή-
σεις τις περισσότερες φορές, ενώ το 46% 
εμπιστεύεται τη βασική πηγή ενημέρω-
σής του. 
Η πλειονότητα (60%) προτιμά ΜΜΕ και 
ειδήσεις χωρίς συγκεκριμένη ιδεολογική 
οπτική γωνία και μόνο το 28% θέλει ειδή-
σεις που ενισχύουν τις απόψεις του.
Από την άλλη πλευρά, διαφαίνεται μία 
άλλη τάση, ότι ολοένα περισσότεροι 
άνθρωποι φαίνονται πρόθυμοι να πλη-
ρώσουν για να ενημερωθούν μέσω δι-
αδικτύου από ειδησεογραφικές ιστοσε-
λίδες που ανήκουν κυρίως σε μεγάλους 
κύρους μέσα ενημέρωσης (New York 

Times, Washington Post, London Times, 
Financial Times κ.ά.). Όμως, σε όλες τις 
χώρες οι περισσότεροι άνθρωποι συνεχί-
ζουν να μην πληρώνουν για την online 
ενημέρωσή τους, ενώ ποσοστά χρηστών 
της τάξης του 40% έως 50% δηλώνουν ότι 
τίποτε δεν θα τους πείσει να πληρώσουν 
συνδρομή για τις ειδήσεις που διαβάζουν 
στο διαδίκτυο.
Σύμφωνα με την έκθεση, που βασίστηκε 
σε δειγματοληπτική έρευνα σε 40 χώρες 
(μεταξύ των οποίων η Ελλάδα), οι άν-
θρωποι κάτω των 35 ετών, σε πολλές χώ-
ρες, προτιμούν να διαβάζουν online ειδή-
σεις παρά να τις παρακολουθούν online. 
Η χρήση του Instagram για ενημέρωση 
έχει διπλασιαστεί από το 2018 μέχρι σή-
μερα, ιδίως μεταξύ των νέων, και η έκθε-
ση προβλέπει ότι κάποια στιγμή το 2021 
θα ξεπεράσει το Twitter ως προτιμώμενη 
πηγή ενημέρωσης.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ

Όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες συ-
σκευές για την ενημέρωση στην Ελλάδα, 
η μεγάλη αλλαγή είναι ότι πλέον η πλειο-
νότητα (68%) χρησιμοποιεί το κινητό τη-
λέφωνο (έναντι ποσοστού 47% το 2016), 
ενώ αντίστοιχα έχει υποχωρήσει η χρήση 
υπολογιστή από το 72% το 2016 σε 62% 
το 2020.

Η αγορά μέσων ενημέρωσης στην Ελλά-
δα, σύμφωνα με την έκθεση, χαρακτηρί-
ζεται από μία online πανσπερμία και ένα 
από τα υψηλότερα στον κόσμο ποσοστά 
χρήσης των social media ως πηγών ενη-
μέρωσης, αλλά με πτωτική τάση διαχρο-
νικά. Το 2020 το 92% των ερωτηθέντων 
δηλώνουν ότι ενημερώνονται διαδικτυα-
κά (έναντι 96% το 2016), ενώ από αυτούς 
το 71% ενημερώνεται από τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης (έναντι 74% το 2016). Το 
67% ενημερώνεται ειδησεογραφικά από 
την τηλεόραση (έναντι 66% το 2016) και 
το 24% από τα έντυπα ΜΜΕ (έναντι 31% 
το 2016).
Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων γενικά στις 
ειδήσεις των ΜΜΕ παραμένει χαμηλή και 
δεν ξεπερνά το 28%. Μόνο το 30% εμπι-
στεύονται τη βασική πηγή ειδήσεων που 
οι ίδιοι, συνήθως, χρησιμοποιούν (από 
τα χαμηλότερα ποσοστά παγκοσμίως), 
ενώ το 21% εμπιστεύεται τις ειδήσεις στα 
social media.
Ο ένας στους δέκα ερωτηθέντες (11%) 
εμφανίζεται πρόθυμος να πληρώνει για 
online ενημέρωση, ενώ όσον αφορά τη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για ενημέρωση προηγείται το Facebook 
(57%) και ακολουθούν YouTube (32%), 
Facebook Messenger (22%), Viber (17%), 
Instagram (16%) και Twitter (13%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Το μέλλον των μέσων 
ενημέρωσης είναι ψηφιακό
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 17,4% του πληθυσμού της Ηπείρου, βρίσκεται στο όριο του 
κινδύνου φτώχειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
το 2019.
Το ποσοστό είναι κατά τι μικρότερο από την πανελλαδική εικό-

να (17,9%) και η Ήπειρος είναι σε καλύτερη θέση από οκτώ συνολικά 
Περιφέρειες.
Τα ανησυχητικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  φέρνουν στην πρώτη θέση την 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και αμέσως μετά, Δυτική Ελλάδα και 
Δυτική Μακεδονία.
Τα στοιχεία δείχνουν και τα σύνθετα, ταξικά χαρακτηριστικά του προ-
βλήματος, που δεν κατατάσσεται εύκολα με γενικούς χαρακτηρισμούς 
όπως «η πιο φτωχή περιφέρεια της χώρας». Οι μέσοι όροι στη στατιστι-
κή, «κρύβουν» τα άκρα του φαινομένου…
Η δε ανεργία στην Ήπειρο, αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020, κατά 
0,9% σε σχέση με πέρυσι, στην πρώτη της αύξηση μετά από αρκετό 
καιρό. 
Ο δείκτης οικονομικής ανισότητας δείχνει ότι το 20% των πλουσιότε-
ρων στην Ελλάδα, διαθέτει 5,1 φορές μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος 
από το 20% των φτωχότερων.  
Επίσης, στις ηλικίες 18-64, το 17% του πληθυσμού υφίσταται υλικές στε-
ρήσεις στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, το ίδιο ποσοστό το 2009 ήταν 10,3%.
Τέλος, τον περασμένο Απρίλιο, ο κύκλος εργασιών των υπό αναστολή 
λειτουργίας επιχειρήσεων, μειώθηκε σχεδόν κατά 70%, σε σχέση με τον 
Απρίλιο του 2019 και κατά περίπου 50%, σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020.
Πανελλαδικά, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν τα εξής:
Το 37,7% των φτωχών νοικοκυριών δηλώνει ότι στερείται διατροφής 
που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχα-
νικά ίσης θρεπτικής αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μη φτωχών 
νοικοκυριών εκτιμάται σε 6,1% 
Το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν οικονομική αδυναμία να 
έχουν ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα ανέρχεται σε 17,9%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τα φτωχά νοικοκυριά είναι 34,1% και για τα μη 
φτωχά νοικοκυριά 14,3%
Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας το 2019 είναι ελαφρώς υψηλότερο για 
τις γυναίκες (18,0%) σε σχέση με τους άνδρες (17,7%). Τα έτη 2014 και 
2015 διαμορφώθηκε σε παρόμοια επίπεδα, υψηλότερο κατά 0,2 και 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα για τους άνδρες, ενώ κατά τα έτη 2016-
2018, εμφανίζεται ίδιο μεταξύ ανδρών και γυναικών και το ίδιο συμ-
βαίνει με το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (και για τα δύο φύλα).
Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους άνδρες σημείωσε μείωση κατά 
0,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2019 σε σχέση με το 2018, ενώ το ποσοστό 
των γυναικών μειώθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.
Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών εκτιμάται σε 
13,4% για τις γυναίκες και σε 10,9% για τους άνδρες.
Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών εκτιμάται σε 
12,7% ενώ για άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών σε 18,4%.
Ο κίνδυνος φτώχειας για τις γυναίκες άνω των 75 ετών εκτιμάται σε 15,4%, 
ενώ για τους άνδρες της αντίστοιχης ομάδας ηλικιών εκτιμάται σε 9,3% .
Ο κίνδυνος φτώχειας των νοικοκυριών με έναν ενήλικα και τουλάχι-
στον ένα εξαρτώμενο παιδί σημείωσε αύξηση της τάξεως των 4,1 ποσο-
στιαίων μονάδων σε σχέση με το 2018 και ανέρχεται σε 36,9%. Μείωση 
κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες σημείωσε και ο κίνδυνος φτώχειας των 
νοικοκυριών με τρεις ή περισσότερους ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά 
και ανέρχεται σε 24,7%. 

Σε κίνδυνο φτώχειας 
το 17,4 % της Ηπείρου

1 του πληθυσμού της Ηπείρου, 
βρίσκεται στο όριο του 
κινδύνου φτώχειας

17,4%

2 αυξήθηκε η ανεργία στην 
Ήπειρο το πρώτο τρίμηνο 

του 2020

0,9%

3 του πληθυσμού, στις ηλικίες 
18-64, υφίσταται υλικές 
στερήσεις στην Ελλάδα

17%

4 των πλουσιότερων στην 
Ελλάδα, διαθέτει 5,1 φορές 
μεγαλύτερο μερίδιο 
εισοδήματος από το 20% 
των φτωχότερων

20%

NEED
A JOB!
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«Η ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙ.»

Ποιος 
μπορεί 
να 
ξεχάσει 
τη 
Βέρα 
Λιν; 
Τραγούδησε για την 
ειρήνη. Ήταν όμως 
πόλεμος. Ο Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος. 
1943. Μια 26χρονη 
τραγουδίστρια ανε-
βαίνει σε μια υπαίθρια 
σκηνή, που διακοσμεί 
ο θυρεός της Βρετανι-
κής Βασιλικής Αερο-
πορίας. Μπροστά της 
εκατοντάδες άνδρες 
αλλά και κάποιες γυ-
ναίκες, που υπηρετούν 
σε αυτήν, την επευφη-
μούν. 
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Είναι η Βέρα Λιν, η «τρα-
γουδίστρια της νίκης», 
που εμψυχώνει από την 
αρχή του πολέμου τους 

Βρετανούς στρατιώτες, αεροπό-
ρους και ναύτες. Σήμερα είναι 
η ημέρα της Αεροπορίας. Μέσα 
στο λευκό της ταγιέρ λάμπει από 
συγκίνηση. Τραγουδά το αισθα-
ντικό «We'll Meet Again», και 
ξεσηκώνει τους αεροπόρους, 
που σιγοτραγουδούν μαζί της.
Είναι μια εικόνα που συνέβη 
πάρα πολλές φορές στη διάρκεια 
του πολέμου. Μόνο που η τωρι-
νή είναι σκηνοθετημένη, για τις 
ανάγκες μιας προπαγανδιστικής 
ταινίας, για να υποστηριχτεί η 
πολεμική προσπάθεια. Στην 
πραγματικότητα η Βέρα Λιν, που 
την Πέμπτη (18/6) «έφυγε» πλή-
ρης ημερών στα 103 της χρόνια, 
κρατούσε «πολλούς άσους» στο 
μανίκι της. Γεννημένη το 1917 
στο Ήστ Χαμ του Έσσεξ, ήταν 
κόρη υδραυλικού, και από πολύ 
νωρίς φανέρωσε το πηγαίο τα-
λέντο της τόσο στη μουσική 
αλλά και στην υποκριτική.
Το 1939 με το ξέσπασμα του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα 
με την εφημερίδα Ντέιλι Εξπρές, 
η Βέρα Λιν γίνεται η αγαπημέ-
νη τραγουδίστρια των Βρετανών 
στρατιωτών χάρις στο νοσταλγικό 
τραγούδι «We'll Meet Again» των 
Ρος Πάρκερ και Χιούι Τσαρλς, μια 
επιτυχία του 1939 - ανάχωμα - στο 
κλίμα φόβου και αβεβαιότητας 
της εποχής. Είναι η στιγμή που το 
BBC για να κρατήσει το ηθικό του 
κόσμου αλλά και των στρατιω-
τών ακμαίο, μεταδίδει χορευτική 
μουσική αλλά και «ποπ», ακόμα 
και την άγνωστη στους πολλούς 
τζαζ, προκειμένου να ενισχυθεί η 
βρετανοαμερικανική φιλία.
To 1941, σε μια κρίσιμη στιγμή 
του πολέμου η Λιν ξεκινά μια 
ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο 
«Ειλικρινά δική σας». Θέλοντας 
να δώσει μια προσωπική νότα 
στον αγώνα των στρατιωτών, με-
ταδίδει μηνύματα αλλά και τρα-
γουδά ζωντανά με την ορχήστρα 
της. Με την κλιμάκωση του 
πολέμου, σαν μια άλλη Σοφία 
Βέμπο περιοδεύει στην Αίγυ-
πτο, τις Ινδίες και τη Βιρμανία, 
δίνοντας υπαίθριες συναυλίες 
για τους στρατευμένους, φορώ-
ντας τη στολή του βοηθητικού 
γυναικείου σώματος της RAF. Το 
1944 στην Βεγγάλη τραγούδη-
σε μπροστά σε ετοιμοπόλεμους 
Βρετανούς και στρατιώτες της 

Κοινοπολιτείας πριν την Μάχη 
της Κοχίμα, όπου Βρετανοί και 
Ινδοί αντιμετώπισαν τους Ιάπω-
νες σε μια κορυφογραμμή γνω-
στή και ως «Στάλινγκραντ της 
Ανατολής».

Ο λοχαγός Τομ Μουρ, ο αιω-
νόβιος βετεράνος αξιωματικός 
του Βρετανικού στρατού, που 
εν μέσω πανδημίας κατάφερε 
να συγκεντρώσει πάνω από 23 
εκατομμύρια λίρες για το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας της Βρετανίας 
(NHS), κάνοντας βόλτες 100 φο-
ρές γύρω από το σπίτι του, παρά 
τα κινητικά του προβλήματα δή-
λωσε: «Η Βέρα Λιν είχε τρομερό 
αντίκτυπο πάνω μου στη Βιρμα-

νία, και παρέμεινε σημαντική σε 
όλη μου τη ζωή».
Μεταπολεμικά συνέχισε να τρα-
γουδά και να ηχογραφεί. Άλλες 
επιτυχίες της ήταν επίσης το 
«The White Cliffs of Dover», «A 
Nightingale Sang in Berkeley 
Square» και το «There'll Always 
Be an England». Το 2009, σε ηλι-
κία 92 ετών, έγινε η γηραιότερη 
εν ζωή καλλιτέχνιδα στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, που μπήκε στην 
κορυφή των πωλήσεων άλ-
μπουμ με το «We'll Meet Again: 
The Very Best of Vera Lynn», 
ενώ το 2017 έβγαλε το άλμπουμ 
«Vera Lynn 100» με αφορμή τα 
εκατοστά γενέθλιά της.
Και ενώ τίποτα δεν θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί «ως επείγον» 
στην προσωπική της ζωή, έχο-
ντας ήδη κλείσει περισσότερο 
από έναν αιώνα ζωής και απο-
λαμβάνοντας κάθε μέρα, κάθε 
ώρα, κάθε στιγμή στην αγγλική 
εξοχή του ανατολικού Σάσσεξ, 
τον Μάρτιο, λίγο πριν κλείσει 
τα 103 της χρόνια, η ίδια ζήτη-
σε από τον Βρετανικό λαό μέσα 
στην καθολική απαγόρευση της 
πανδημίας να βρει την καρτερία 
και το πνεύμα του πολέμου.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 
Απριλίου, η βασίλισσα Ελισάβετ 
στο μήνυμά της προς τον βρετα-
νικό λαό δανείστηκε κάποιους 
στίχους από το τραγούδι «We'll 
Meet Again».
«Θα έρθουν καλύτερες μέρες, θα 
ξαναβρούμε τους φίλους μας, θα 
ξαναβρούμε τις οικογένειές μας, 
θα ξαναβρεθούμε», δήλωνε τότε 
η Βρετανή μονάρχης.
«Η γοητεία της και η αισθαντική 
της φωνή μάγεψε και ανύψωσε 
τη χώρα μας στις πιο σκοτεινές 
μας ώρες», δήλωσε ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. 
«Η φωνή της θα ζει για πάντα για 
να ελαφραίνει τις καρδιές των 
επόμενων γενεών», συμπλήρωσε.
Ίσως ο καλύτερος αποχαιρετι-
σμός για την Βέρα Λιν, που σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση είναι «η 
Βρετανίδα που χαρακτήρισε κα-
λύτερα το πνεύμα του 20ού αιώ-
να», βρίσκεται στο άλμπουμ «The 
Wall» (1979) των Πινκ Φλόιντ, 
όπου είχαν κυκλοφορήσει ένα 
τραγούδι με τον τίτλο «Vera», με 
αναφορά στη Βέρα Λιν και τους 
στίχους: «Θυμάται κάποιος την 
Βέρα Λιν; Θυμάσε πως το είπε 
αυτό - Θα συναντηθούμε ξανά – 
Κάποια ηλιόλουστη μέρα;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Βασίλης Πιας

Ίσως ο καλύτερος αποχαιρετισμός για την 
Βέρα Λιν, που σύμφωνα με δημοσκόπηση 
είναι «η Βρετανίδα που χαρακτήρισε καλύ-
τερα το πνεύμα του 20ού αιώνα», βρίσκεται 
στο άλμπουμ «The Wall» (1979) των Πινκ 
Φλόιντ, όπου είχαν κυκλοφορήσει ένα 
τραγούδι με τον τίτλο «Vera», με αναφορά 
στη Βέρα Λιν και τους στίχους: «Θυμάται 
κάποιος την Βέρα Λιν; Θυμάσε πως το είπε 
αυτό - Θα συναντηθούμε ξανά – Κάποια 
ηλιόλουστη μέρα;».
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Το τηλεοπτικό σύμπαν 
μιας άγνωστης Αμερικής

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Έναν Ιούνιο πριν 
από 18 χρόνια, το 
2002, έκανε πρε-
μιέρα στο HBO 
μια αστυνομική 
σειρά που έμελλε 
να είναι διαφορε-
τική και καλύτερη 
από κάθε άλλη: το 
The Wire.
Πρακτικά, ήταν 
η συνεργασία 
μερικών κορυ-
φαίων ανθρώπων 
της τηλεόρασης: 
του Ντέιβιντ Σά-
ιμον και του Εντ 
Μπερνς, με τον 
ελληνοαμερικά-
νο συγγραφέα 
Τζωρτζ Πελεκά-
νος και τη Λώρα 
Λίπμαν, επίσης 
συγγραφέα.
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Τι έκανε όμως το Wire 
τόσο διαφορετικό από 
μια κοινή αστυνομική 
σειρά;

Καταρχάς, το στοιχείο ότι με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, οι δημι-
ουργοί του είχαν μια επαφή με 
το αντικείμενο. Ο Μπερνς ήταν 
πρώην αστυνομικός στις αν-
θρωποκτονίες, ο Σάιμον είχε δι-
ατελέσει αστυνομικός ρεπόρτερ 
και η Λίπμαν με τον Πελεκάνος, 
ήταν συγγραφείς αστυνομικών 
μυθιστορημάτων.
Ούτε όμως οι ιδιότητες εξηγούν 
απόλυτα τους λόγους της επιτυ-
χίας της σειράς.
Η οριζόντια γραμμή που ένωσε 
τους δημιουργούς με το καλλιτε-
χνικό αποτέλεσμα, ήταν η κοινή 
χωροταξική αναφορά, η Βαλτιμό-
ρη, πόλη του Μέριλαντ, μια από 
τις πλέον υποβαθμισμένες και 
χαρακτηριστικές ταξικά πόλεις 
της βορειοανατολικής ακτής, 
ανάμεσα κοντά και ανάμεσα στην 
ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ου-
άσιγκτον, στη Φιλαδέλφεια, στη 
Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη.
Οι δημιουργοί, είτε κατάγονταν 
από τις γειτονικές πολιτείες, είτε 
ζούσαν ή είχαν εργαστεί στη Βαλ-
τιμόρη. Οπότε, η μεταφορά μιας 
εξαιρετικά ρεαλιστικής αναπα-
ράστασης της πραγματικότητας, 
χωρίς σχεδόν καμία καλλιτεχνι-
κή ωραιοποίηση, ήταν ίσως πιο 
εύκολη.
Αυτός ο διαχρονικός ρεαλισμός, 
ο οποίος είναι υπαρκτός και 
ζωντανός στα βιβλία του Πελε-
κάνος, αλλά και στις κατοπινές 
απόπειρες των δημιουργών, εί-
ναι απόλυτα ορατός σε αυτό που 
συμβαίνει σήμερα, στις ΗΠΑ. 
Η αίσθηση ενός «κοινωνικού συμ-
βολαίου» που παραβίασε η μια 
πλευρά και προκάλεσε την εξέγερ-
ση, μετά τη δολοφονία του Τζωρτζ 
Φλόιντ στη Μινεάπολη, είναι αυτή 
που διατηρεί σε μια οριακή συνά-
φεια τον κόσμο του Wire. 
Στις 5 σεζόν του, υπάρχουν φυσι-
κά οι κεντρικοί ήρωες, υπάρχουν 
όμως και τα διαφορετικά κοινω-
νικά σκηνικά. Οι μαφίες κάθε εί-
δους, η εργατική τάξη που προ-
σπαθεί να επιβιώσει στο δικό της 
μερίδιο ζωής, οι διαχωριστικές 
γραμμές που είναι κυρίαρχα ταξι-
κές, αλλά έχουν και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε ομάδας που 
άκουσα-εκούσα διαλέγει στρατό-
πεδο, είτε κατάγεται από το Μέρι-
λαντ, είτε από την Πελοπόννησο 
ή το Γκντανσκ και το Δουβλίνο.

 Οι αναγνώστες των βιβλίων του 
Πελεκάνος μπορούν να βρούνε 
τα εγγενή αυτά χαρακτηριστικά 
στις σελίδες των ιστοριών που 
φτιάχνει. Εικόνες ανθρώπων που 
είναι οι δημιουργοί της ιστορίας 
ή και διαχειριστές της, ανάλογα 
από τη μεριά που βρίσκονται. Και 
οι άλλοι δημιουργοί όμως, δια-
τήρησαν το ρεαλιστικό, όχι όμως 
βεβιασμένο, ύφος, στις μετέπειτα 
δημιουργίες τους. Η πιο πρόσφα-
τη, το Plot Against America για 
παράδειγμα, είναι μια πολιτική 
ανάλυση των ΗΠΑ πριν και κατά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το ίδιο πολιτικό είναι και το Wire. 

Η δολοπλοκία και η καμαρίλα 
της εξουσίας δεν είναι μια σκο-
τεινή συνωμοσία όμως, αλλά το 
συνεχές αποτέλεσμα των αντιθέ-
σεων του συστήματος. Ανάμεσα 
σε αυτές τις αντιθέσεις, κινού-
νται διαρκώς οι άνθρωποι που 
προσπαθούν να βρούνε μια θέση 
σε αυτό. Το «κοινωνικό συμβό-
λαιο» που διατηρεί τη συνοχή 
του συστήματος, στο Wire δεν 
απειλείται θεμελιακά όπως συμ-
βαίνει σήμερα. Οι γενεσιουργές 
αιτίες όμως της διάλυσής του, 
περιγράφονται ρεαλιστικότατα.  
Οι χαρακτήρες κινούνται σε όλη 
την κλίμακα, από αδύναμοι μέ-

χρι τρομακτικοί, όλοι τους όμως, 
με έναν τρόπο τραγικοί. Οι εξελί-
ξεις και η πλοκή κυλούν διαλε-
κτικά, το ένα φέρνει το άλλο, σε 
μια διαρκή, λεπτή ισορροπία. Το 
δε χιούμορ της σειράς είναι κυ-
ρίως μαύρο και η μουσική της 
καταπληκτική. Το μουσικό της 
σήμα, το Way down in a hole 
του Τομ Γουέιτς, ερμήνευσε ο 
ίδιος και άλλοι όπως ο Στιβ Ερλ, 
οι Blind Boys of Alabama και οι 
Neville Brothers, ανάλογα με τη 
σεζόν. Ακόμα πιο καθηλωτικές 
όμως ήταν οι εξόδιες μουσικές 
κάθε σεζόν, με κορυφαία την 
αποχαιρετιστήρια σκηνή, με τη 
διασκευή του Πωλ Γουέλερ σε 
ένα κομμάτι του Dr John.  
Η αίσθηση της πραγματικότη-
τας, καμιά φορά ξεπερνούσε τα 
όρια της τηλεόρασης. Μια από 
τις χαρακτήρες, η Φελίσια Πίρ-
σον, έπαιζε στη σειρά με το πραγ-
ματικό της όνομα, μεγάλωσε σε 
ανάδοχες οικογένειες καθώς οι 
φυσικοί της γονείς ήταν, η μητέ-
ρα της εξαρτημένη και ο πατέρας 
της έκανε ληστείες και η ίδια, κα-
ταδικάστηκε σε 7 χρόνια για συμ-
μετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών. 
Ο δικαστής αρνήθηκε να ορίσει 
εγγύηση αποφυλάκισης, επικα-
λούμενος τα επεισόδια του Wire… 
Το Wire, το οποίο έκανε πρεμιέρα 
στις 2 Ιουνίου 2002 και κράτησε 
για 5 σεζόν και 60 επεισόδια, θε-
ωρείται και σε ένα υποκειμενικό 
βαθμό, είναι, η κορυφαία σειρά 
που έφτιαξε το δίκτυο του HBO.

Η αίσθηση ενός 
«κοινωνικού συμ-
βολαίου» που παρα-
βίασε η μια πλευρά 
και προκάλεσε την 
εξέγερση, μετά 
τη δολοφονία του 
Τζωρτζ Φλόιντ στη 
Μινεάπολη, είναι 
αυτή που διατηρεί 
σε μια οριακή συνά-
φεια τον κόσμο του 
Wire. 
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 16 Ιουνίου του 1969, 51 χρόνια πριν, ο 
Ντον Βαν Βλιέτ και η Μαγική Μπάντα του, 
κυκλοφόρησαν το Trout mask replica. Ο 
Βαν Βλιέτ συγκέντρωνε μερικά ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα ότι ήταν 
κολλητός και συμμαθητής του Φρανκ Ζάππα. 
Το Trout mask replica ήταν το τρίτο του άλμπουμ, 
στην ήδη περιπετειώδη του, μέχρι τότε καριέρα, η 
οποία περιλάμβανε δύο δίσκους και προμήνυε ότι 
θα γινόταν παράδειγμα για μια ολόκληρη γενικά 
μουσικών.

Το Trout mask replica δεν ήταν και δεν είναι «εύ-
κολος» δίσκος. 
Γι αυτόν έχουν ακουστεί από λογικά πράγματα μέ-
χρι υπερβολές που κυμαίνονται σε όλη την κλίμα-
κα αγάπης-μίσους. 
Οι συντελεστές τους και ιδίως ο Βαν Βλιέτ, φρόντι-
σαν να χωρέσουν στα σχεδόν 80 λεπτά του, διάρ-
κεια υπερβολική για την εποχή, όλη τους τη δημι-
ουργικότητα και ταυτόχρονα, ισχυρές δόσεις χάους.
Ρυθμοί και τονισμοί εναλλάσσονται συχνά και γρή-
γορα, η ηχογράφηση περιλαμβάνει κάμποσες πα-
λαβές καινοτομίες από τον Ζάππα, που έκανε την 
παραγωγή, ενώ ο ίδιος ο Βαν Βλιέτ έπαιξε πιάνο, 

όργανο που δεν είχε ξαναπιάσει στη ζωή του.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα μεγαλειώδες έργο, ίσως 
το πιο κοντινό μουσικό έργο που έχει φτάσει στα 
(ανεκτά) όρια του σουρεαλισμού.
To Moonlight on Vermont είναι ίσως το πιο ζωντα-
νό, επιθετικό και καθηλωτικό παράδειγμα για το τι 
σημαίνει «ανεκτό όριο του σουρεαλισμού». Τα υπό-
λοιπα, είναι η αναφορά στον δίσκο ως τρομερά επι-
δραστικό από μια σειρά διαφορετικούς μουσικούς, 
από τον Τομ Γουέιτς μέχρι τον Στιβ Βάι.
Ο Ντον Βαν Βλιετ πέθανε πριν από μια δεκαετία 
περίπου. Έζησε και μεγαλούργησε με το όνομα 
Captain Beefheart…

Μια πέστροφα μπαίνει 
σε ένα στούντιο…
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