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Τα μέτρα σταμάτησαν… 
στην Ελεούσα
ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ «τη γλίτωσαν» επί του παρόντος, 
για δεύτερη φορά μετά τις 28 Οκτωβρίου του περα-
σμένου έτους. Και αυτή τη φορά, η πόλη και ο νομός 
δεν περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση περαιτέρω 
περιοριστικών μέτρων πριν από μια εθνική γιορτή, 
της 21ης Φεβρουαρίου.
https://typos-i.gr/article/ta-metra-stamathsan-
sthn-eleoysa

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Διευθύντρια σχολείου 
Πεδινής: «Όχι 
στην ‘ανθρωποφαγία’»
ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ τα κρούσματα που βρέθηκαν στο 
δημοτικό σχολείο Πεδινής, η διευθύντρια του 
σχολείου, Ιουλία Χριστοδούλου, με ανακοίνωσή της, 
υπερασπίζεται τον εκπαιδευτικό ο οποίος νόσησε 
και κατηγορήθηκε με διάφορους τρόπους, δημόσια..
https://typos-i.gr/article/diey8yntria-sxoleioy-
pedinhs-oxi-sthn-an8rwpofagia

Παγωνιά και διακοπή 
νερού για 24 ώρες 
στα Γιάννενα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΙ Άρης Μπαρτζώκας ενη-
μερώνει (πάντα από το προσωπικό του email) ότι ο 
παλιός Δήμος Ιωαννιτών θα μείνει χωρίς νερό για 
24 ώρες τουλάχιστον, λόγω βλάβης στην Κρύα.
https://typos-i.gr/article/pagwnia-kai-diakoph-
neroy-gia-24-wres

Φήμες για «καθολικό 
λοκντάουν»
ΣΎΜΦΩΝΑ με δημοσιεύματα, η επιτροπή ειδικών έχει προτείνει 
να μπούνε τα Γιάννενα σε αυτό που ονομάζεται εσχάτως «καθολι-
κό λοκντάουν» με ανακοινώσεις να αναμένονται την Παρασκευή.
https://typos-i.gr/article/diey8yntria-sxoleioy-pedinhs-oxi-sthn-
an8rwpofagia
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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
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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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Την αξία της διγλωσσίας και της πο-
λυγλωσσίας καθώς και τα πλεονε-
κτήματά τους υπογραμμίζει η καθη-
γήτρια Γλωσσολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του ΑΠΘ Δέσποινα Παπαδοπού-
λου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μητρι-
κής Γλώσσας και τη διαδικτυακή εκδήλωση 
«Πολυγλωσσία: μύθοι, αλήθειες, έρευνα και 
ιστορίες», που διοργανώνει το Εργαστήριο 
Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας σε 
συνεργασία με το Δίκτυο του MultiMind και το 
Με2Γλώσσες.
«Έχουν υπάρξει πολλές έρευνες που δείχνουν 
ότι οι δίγλωσσοι και οι πολύγλωσσοι ομιλητές 
έχουν καλύτερες γνωστικές ικανότητες από 
τους μονόγλωσσους κυρίως σε ό,τι αφορά την 
εστίαση της προσοχής τους σε πολλά έργα και 
τη δυνατότητα που έχουν να μετατοπίζουν 
την προσοχή τους από τη μία δραστηριότητα 
στην άλλη. Ένα άλλο πλεονέκτημα που εμ-
φανίζουν τα δίγλωσσα/πολύγλωσσα παιδιά 
είναι να αντιλαμβάνονται ευκολότερα ή και 
νωρίτερα την οπτική του άλλου σε σχέση με 
τα μονόγλωσσα παιδιά», επισημαίνει Δέσποι-
να Παπαδοπούλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξηγώντας 
πως όλα αυτά έχουν καταγραφεί από μια σειρά 
πειραματικών ερευνών.
Στα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας και της 
πολυγλωσσίας, η κ. Παπαδοπούλου συγκατα-
λέγει και το γεγονός ότι «είναι πιο εύκολο για 
τα δίγλωσσα άτομα να μάθουν περισσότερες 
γλώσσες και για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικί-
ας έχει φανεί ότι οι δίγλωσσοι και πολύγλωσ-

σοι μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα 
άνοιας αργότερα σε σχέση με τους μονόγλωσ-
σους γιατί ουσιαστικά, όταν είσαι δίγλωσσος, 
το μυαλό σου έχει μάθει να σκέφτεται μέσα 
από δύο γλωσσικά συστήματα, άρα χειρίζεσαι 
δύο γλώσσες και αυτή η εναλλαγή μεταξύ των 
δύο γλωσσών, μεταξύ δύο λεξιλογίων και δύο 
γραμματικών συστημάτων, βελτιώνει γενικό-
τερα τις γνωστικές σου λειτουργίες».
Ορισμένα ακόμη από τα γενικά πλεονεκτήμα-
τα της πολυγλωσσίας είναι ότι οδηγεί σε περισ-
σότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, βελτιώνει 
την πολιτισμική ευαισθητοποίηση, δίνει πρό-
σβαση σε περισσότερους πληθυσμούς, μπορεί 
να «σώσει» γλώσσες που απειλούνται με εξα-
φάνιση, ενώ μιλώντας περισσότερες γλώσσες 
τα ταξίδια γίνονται πιο άνετα. «Όταν μαθαίνου-
με μια διάλεκτο ή μια γλώσσα που είναι προς 
εξαφάνιση της δίνουμε τη δυνατότητα να επι-
βιώσει, να σωθεί κατά κάποιον τρόπο», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά η κ. Παπαδοπούλου.

ΜΎΘΟΣ ΟΤΙ Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 
ΜΠΕΡΔΕΎΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη είναι ότι 
η διγλωσσία μπερδεύει τα παιδιά, αλλά όπως 
εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθηγήτρια γλωσσο-
λογίας του ΑΠΘ, πρόκειται για έναν μύθο. «Tα 
παιδιά είναι σε θέση να μάθουν και τις δύο 
γλώσσες ταυτόχρονα εφόσον βέβαια έχουν 
επαρκή έκθεση και στα δύο γλωσσικά συστή-
ματα», τονίζει η κ. Παπαδοπούλου.

«Στα πρώτα στάδια της γλωσσικής ανάπτυ-
ξης των δίγλωσσων παιδιών», εξηγεί, «κά-
ποιες φορές μπορεί να παρατηρείται μια μικρή 
γλωσσική καθυστέρηση ή ότι η μία γλώσσα 
παρεμβάλλεται στην άλλη αλλά αυτές οι δυ-
σκολίες διαρκούν για μικρό χρονικό διάστημα 
και πολύ γρήγορα τα παιδιά είναι σε θέση να 
διαχωρίσουν τα δύο γλωσσικά συστήματα και 
να τα μάθουν όπως θα τα μάθαινε κι ένας μο-
νόγλωσσος ομιλητής».

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΟΎΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία σε δίγλωσσους 
μαθητές και κυρίως στα παιδιά που έχουν με-
ταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, το 
σημαντικό, όπως τονίζει η κ. Παπαδοπούλου, 
«είναι πως πρέπει να διατηρείται η μητρική 
τους γλώσσα γιατί η έρευνα έχει δείξει πως 
όταν η δεύτερη γλώσσα -στη δική μας περί-
πτωση τα ελληνικά- χτίζεται πάνω στην προ-
ϋπάρχουσα γνώση της μητρικής, τότε μαθαίνε-
ται και η δεύτερη γλώσσα καλύτερα».
«Είναι μύθος ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ακού-
νε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής για να 
μάθουν πολύ καλά τα ελληνικά», σημειώνει 
και εξηγεί πως «όταν ενισχύεται και η μητρι-
κή τους παράλληλα με τη δεύτερη γλώσσα, 
η έρευνα έχει δείξει ότι έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να μάθουν καλά και τη δεύτερη 
γλώσσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ

Πολυγλωσσία: μύθοι και προκλήσεις 
«Είναι μύθος ότι 
τα παιδιά δεν 
πρέπει να ακού-
νε άλλη γλώσσα 
πέραν της ελλη-
νικής για να μά-
θουν πολύ καλά 
τα ελληνικά»
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η συνολική απώλεια 
των επιχειρήσεων 
εστίασης και καταλυ-
μάτων, στο νομό Ιωαν-

νίνων για το 2020, ήταν το 60% 
του κύκλου εργασιών τους.
Σε απόλυτους αριθμούς, τα 
καταλύματα στα Γιάννενα 
έκαναν κύκλο εργασιών ύψους 
13.087.468 ευρώ το 2020, έναντι 
32.940.858 ευρώ το 2019.
Σε ποιο τουριστικούς νομούς, 
όπως η Θεσπρωτία και η Πρέ-
βεζα, η απώλεια ήταν μικρότερη 
ποσοστιαία: 49,2% στη Θεσπρω-
τία και 55,4% στην Πρέβεζα. Σε 
επίπεδο απόλυτων αριθμών, 
η Πρέβεζα είναι ο νομός με τις 
περισσότερες επιχειρήσεις κα-
ταλυμάτων στην Ήπειρο και με 
κύκλο εργασιών εφάμιλλο των 
Ιωαννίνων.
Σημειώνεται ότι τα Γιάννενα 
πληγήκανε ιδιαίτερα στο Δ’ 
τρίμηνο, ως χειμερινός προορι-
σμός, με μείωση 72,6% σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα 
πέρυσι.
Συνολικά στη χώρα, ο τουρισμός 
έκλεισε στο -67% φέτος, πο-
σοστό που είναι χειρότερο από 
τους κυβερνητικούς υπολογι-
σμούς. Πανελλαδικά, η εστία-
ση σημείωσε μείωση κύκλου 
εργασιών κατά 37,7% σε σχέση 
με το 2019.
Στην εστίαση, τα πράγματα ήταν 
ελαφρώς καλύτερα: Απώλεια 
32,9% σε ετήσιο επίπεδο, στο 
νομό Ιωαννίνων. Ο νομός Άρ-
τας, με πολύ μικρότερο κύκλο 
εργασιών, έχασε το 23,9%, η 
Θεσπρωτία το 35,7%, η Πρέβεζα 
το 40,6%.
Σε απόλυτους αριθμούς, οι 
επιχειρήσεις των Ιωαννίνων 
έχασαν 24,3 εκατ. ευρώ στην 
εστίαση και 19,8 εκατ. ευρώ 
στον τομέα των καταλυμάτων.

Η πανδημία «έφαγε» 44 εκατ. ευρώ 
από την αγορά των Ιωαννίνων

ΚΑΤΑΛΎΜΑΤΑ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΑΡΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΡΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
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«ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ», Ο ΧΙΟΥΣΤΟΝ, Ο ΜΠΟΓΚΑΡΝΤ ΚΑI...

H κλασική γοητεία του νουάρ

Ταινία σταθμός για τον παγκό-
σμιο κινηματογράφο και ειδι-
κά για τους λάτρεις του φιλμ 
νουάρ. «Το Γεράκι της Μάλτας» 
αποτελεί το πρώτο ευρείας 
κυκλοφορίας φιλμ νουάρ, μία 
από τις σημαντικότερες ταινίες 
του αμερικάνικου σινεμά -το 
Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινημα-
τογράφου κατέταξε την ταινία 
στην 23η θέση στη λίστα με τις 
100 καλύτερες ταινίες όλων 
των εποχών- και η ευκαιρία 
για τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ να 
ξεφύγει από τα γκανγκστερικά 
φιλμ και τα b-movies και να γί-
νει το πρότυπο ήρωα, ο θρύλος.
Είναι όμως και το ντεμπούτο 
στη σκηνοθεσία του σπουδαίου 
Τζον Χιούστον- ακόμη μία εντυ-
πωσιακή πρωτιά στον κινημα-
τογράφο, αφού μέχρι το 1940 
έγραψε κάποια σενάρια, που 
δεν είχαν και μεγάλη επιτυχία, 
ενώ η περιπετειώδης ζωή του 
είχε πολλές φορές πιάσει πάτο.
Φέτος συμπληρώνονται 80 
χρόνια από την πρώτη προβολή 
της κλασικής ταινίας, σε σενά-
ριο του Ντάσιελ Χάμετ και είναι 
μία ευκαιρία να θυμηθούμε 
γιατί «Το Γεράκι της Μάλτας» 
είναι μία από τις καθοριστικές 
ταινίες του κινηματογράφου, 
αλλά και ποιος ήταν ο Τζον 
Χιούστον, ο γιος του έξοχου 
ερμηνευτή Γουόλτερ Χιούστον.
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Το 1941, στα μέσα Φεβρουα-
ρίου, λίγο πριν την προβολή 
της ταινίας στις αρχές Μαρτί-
ου, προβάλλεται το πρωτότυ-

πο τρέιλερ της ταινίας προκαλώντας 
τεράστια ανυπομονησία των σινεφίλ 
της εποχής. Σε μαύρο φόντο, ο εκ των 
συμπρωταγωνιστών Σίντνεϊ Γκρίν-
στριτ (σημαντικός Βρετανός ηθοποι-
ός, που μπήκε στα κινηματογραφικά 
πλατό σε ηλικία 62 ετών!) καλεί την 
κάμερα να τον πλησιάσει για να διη-
γηθεί μία ιστορία 600 χρόνων για το 
«Γεράκι της Μάλτας», που κάτω από 
τα φτερά του κρύβει έναν υποτιθέμε-
νο αμύθητο θησαυρό, αλλά και την 
ανθρώπινη απληστία...
Το στόρι της ταινίας, που βασίζεται 
στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Χάμετ, 
περιστρέφεται γύρω από το περίφη-
μο αγαλματίδιο. Έτσι, μετά το φόνο 
του συνεταίρου του κι ενός άντρα που 
παρακολουθούσε, ο ιδιωτικός ντετέ-
κτιβ Σαμ Σπέιντ (Μπόγκαρτ) αναλαμ-
βάνει να διαλευκάνει μια υπόθεση 
στην οποία μπλέκονται τρεις επικίν-
δυνοι κακοποιοί, μια μοιραία γυναίκα 
και το πολυπόθητο αγαλματάκι.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΜΑΕΣΤΡΙΑ 
ΚΑΙ ΜΠΟΓΚΑΡΤ

Η δράση μοιάζει ελάχιστη, καθώς 
πολλά μένουν εκτός κάδρου και υπο-
νοούνται, η πλοκή χτίζεται φράση με 
τη φράση, λέξη με τη λέξη, ο Χιού-
στον χρησιμοποιεί κατά κόρον μεσαία 
πλάνα, από χαμηλή γωνία λήψης, 
ανεβάζοντας συνεχώς την ένταση 
και δίνοντας τον πρώτο λόγο στους 
πρωταγωνιστές. Ωστόσο, η μορφή 
του θρυλικού Μπόγκι όχι μόνο κυρι-
αρχεί, αλλά είναι καθοριστική για την 
εξέλιξη και την επιτυχία της ταινί-
ας. Ασυγκράτητος, πλημμυρίζοντας 
την οθόνη από την παρουσία του, 
αποτελεί μοντέλο ανδρισμού, περνά 
από τον κυνισμό στον ρομαντισμό 
και κάθε του κίνηση, από το άναμμα 
ενός τσιγάρου, μέχρι το στρίψιμο του 
καπέλου του γίνονται σύμβολα μιας 
μοναδικής γοητείας, ενός ασυμβίβα-
στου κόσμου.
Δίπλα στον Μπόγκαρτ, οι αξιοθαύ-
μαστοι Σίντνεϊ Γκρίνστριτ και Πίτερ 
Λόρε. Ο πρώτος να κάνει τον ρόλο 
της ζωής του, με την αρχοντική εμ-
φάνισή του, την περίπλοκη ομιλία 
του, τα περίεργα καλαμπούρια του, 
πρότυπο κακού και συνωμοτικού 
χαρακτήρα, ενώ ο δεύτερος ιδανικός 
για το ρόλο του ερπετού. Δίπλα τους, 
στον ρόλο της μοιραίας, η έξοχη Μαί-
ρη Άστορ, ενώ στη φωτογραφία ο 
Άρθουρ Έντισον και στη μουσική ο 
Άντολφ Ντόιτς.

Τζον Χιούστον: Ο Χέμινγουεϊ του Χόλιγουντ

Ο Τζον Χιούστον (1906-1987), μα-
γεύτηκε από την υποκριτική τέ-
χνη που υπηρετούσε ο πατέρας 
του, Γουόλτερ Χιούστον, πέρασε 

μία δύσκολη νεότητα, αφού πριν γυρί-
σει «Το Γεράκι της Μάλτας», μπορεί να 
σπούδασε Καλές Τέχνες στο Παρίσι, να 
μαγεύτηκε από το Χόλιγουντ και ειδικά 
από τον Τσάρλι Τσάπλιν, αλλά ξεκίνη-
σε ως μποξέρ, μπήκε στο Ιππικό του 
Μεξικού, αναγκάστηκε να τραγουδά σε 
δρόμους του Λονδίνου και να μένει σε 
παγκάκια…
Ανυπότακτο πνεύμα, είχε χαρακτηριστεί 
και ο Χέμινγουεϊ του Χόλιγουντ, έζησε 
μία γεμάτη ζωή. Εκτός από σκηνοθέτης, 
υπήρξε και συγγραφέας, σεναριογράφος, 
ζωγράφος, ηθοποιός (ποιος θα τον ξεχά-
σει στο «Τσάιναταουν»;) σκληρός πότης 
και καπνιστής, αθεράπευτος γυναικάς, 
ένας τυχοδιώκτης που προκαλούσε τον 
τρόμο, με τις ιδιοτροπίες του, στους συ-
νεργάτες του, ικανός να αφήσει τα γυρί-
σματα για να πάει να κυνηγήσει ελέφα-
ντες…

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΘΙΣΜΟ

Πολιτικά, ο Χιούστον θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ανένταχτος -ακόμη και 
αναρχικός-, αλλά τις δύσκολες εποχές 
του μακαρθισμού θα πάρει θέση, όπως 
και ο φίλος του ο Μπόγκαρτ και θα φτιά-
ξει μία επιτροπή κατά των διώξεων στο 
Χόλιγουντ, ενώ όπως συμβαίνει σε αυτές 
τις περιπτώσεις, κατηγορήθηκε ότι λει-
τουργούσε ως κομμουνιστική βιτρίνα. 
Αηδιασμένος από την πολιτική κατά-
σταση της περιόδου εκείνης, τη δεκαε-
τία του '50 εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, για να 
μεταναστεύσει στην Ιρλανδία, όπου και 
απέκτησε την ιρλανδική υπηκοότητα.
Το έργο του πολυσήμαντο. Θα καταπια-
στεί με θέματα που δύσκολα ακουμπού-
σαν στο Χόλιγουντ, πολλές φορές ήταν 
μία αιρετική φωνή σε ένα χώρο που 
ζούσε με τις συμβάσεις. Μερικές απ' τις 
καλύτερες ταινίες του ήταν: «Ο Θησαυ-
ρός της Σιέρα Μάντρε» (χαρίζοντας το 
Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου στον πατέρα 
του και κερδίζοντας το Όσκαρ σκηνοθε-

σίας ο ίδιος), «Στη Βοή της Καταιγίδας», 
«Η Ζούγκλα της Ασφάλτου», «Η Βασί-
λισσα της Αφρικής» (το μοναδικό Όσκαρ 
ερμηνείας για τον Μπόγκαρτ!), «Οι Αταί-
ριαστοι», «Ο Άνθρωπος που θα Γινόταν 
Βασιλιάς», «Η Τιμή των Πρίτζι» και το 
κύκνειο άσμα του «Οι Δουβλινέζοι», που 
γύρισε με μάσκα οξυγόνου, λόγω των 
προβλημάτων υγείας που είχε.
Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, έκανε 
πέντε γάμους και δεκάδες ερωτικές σχέ-
σεις, απέκτησε πέντε παιδιά, το ένα το 
υιοθέτησε, έζησε για πολλά χρόνια στην 
Ιρλανδία και το Μεξικό και γύρισε συνολι-
κά πάνω από 40 ταινίες και ντοκιμαντέρ.
Μετά από δέκα χρόνια προβλημάτων 
υγείας από το τσιγάρο, στις 28 Αυγού-
στου του 1987 θα πεθάνει από επιπλοκές 
της πνευμονοπάθειας που έπασχε, κρα-
τώντας το χέρι της κόρης του Αντζέλικα. 
Λέγεται ότι τα τελευταία του λόγια ήταν 
«σκοτώστε τα καθάρματα». Κατά βάθος 
πάντα... ρομαντικός, όπως και ο κορυ-
φαίος ήρωάς του, Σαμ Σπέιντ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ HBO ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

Νέο ντοκιμαντέρ για την Tina Turner 

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την 
Tina Turner, με τίτλο «Tina», 
θα κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 
27 Μαρτίου και θα κυκλοφορή-

σει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο.
Η ταινία έχει χαρακτηριστεί ως «ο απόλυ-
τος ύμνος σε μία παγκόσμια σούπερ σταρ» 
και σκηνοθετήθηκε από τους βραβευμέ-
νους με Όσκαρ σκηνοθέτες Νταν Λίντσεϊ 

και Τ. Τζ. Μάρτιν.
«Από την αρχή της καριέρας της ως βασίλισσα 

της R&B έως τις συναυλίες της σε στάδια που 
κατέρριπταν ρεκόρ, τη δεκαετία του '80, η Tina 
Turner τραβά την κουρτίνα για να μας καλέσει 

στον ιδιωτικό της κόσμο με έναν τρόπο που δεν 
έχει ξαναγίνει» αναφέρεται σε περίληψη της ται-
νίας.

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται μια νέα συνέντευ-
ξη με την Turner, που πραγματοποιήθηκε στην κα-
τοικία της, στη Ζυρίχη της Ελβετίας.
Για τη θρυλική τραγουδίστρια μιλούν επίσης η ηθο-
ποιός που την υποδύθηκε στον κινηματογράφο, 
Άντζελα Μπάσετ, η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο δημοσιογρά-
φος Κερτ Λόντερ, ο οποίος έγραψε την αυτοβιογρα-
φία της Turner το 1986, «I, Tina», η θεατρική συγ-
γραφέας Κάτορι Χολ, η οποία έγραψε το βιογραφικό 
μιούζικαλ Tina και ο σύζυγος της Turner και πρώην 
στέλεχος δισκογραφικών εταιρειών, Έρβιν Μπαχ.
Τις συνεντεύξεις συνοδεύουν μια σειρά από αρχεια-
κό υλικό από τα τελευταία 60 χρόνια, συμπεριλαμ-
βανομένων βίντεο που δεν έχουν προβληθεί ξανά, 
ηχογραφήσεων και προσωπικών φωτογραφιών.
Το ντοκιμαντέρ θα παρακολουθεί τις πρώτες μέ-
ρες της καριέρας της, όταν με τον σύζυγό της, Ike 
Turner και μουσικό συνεργάτη της, κατακτούσαν τα 
charts με επιτυχίες όπως «River Deep - Mountain 
High», «Proud Mary» και «A Fool in Love». Ωστόσο, 
μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου στα τέλη της 
δεκαετίας του 1970, η καριέρα της Turner ήταν στά-
σιμη και το 1981, σε συνέντευξη με τον συντάκτη 
μουσικών θεμάτων του People Magazine, Καρλ Άρ-
λινγκτον μίλησε ανοιχτά για τη σκληρή κακοποίηση 
που υπέστη στον γάμο της.
Η συνέντευξη της έδωσε νέα ώθηση και ξεκίνησε 
μία νέα καριέρα. Το 1983 σε ηλικία 43 ετών κυκλο-
φόρησε το «Private Dancer» που έγινε τεράστια επι-
τυχία και πούλησε 12 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο 
τον κόσμο με το τραγούδι «What’s Love Got To Do 
With It» να γίνεται η πρώτη και μοναδική νούμερο 
#1 hit επιτυχία της στο Billboard 100 charts.
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Ο Μάρτιν Σκορσέζε διατυπώνει τη 
θέση του για τη μαγεία του κινη-
ματογράφου που χάνεται και τις 
υπηρεσίες streaming

Ο Μάρτιν Σκορσέζε παίρνει θέση για την 
τρέχουσα κατάσταση στον κινηματογρά-
φο, σε σχέση με τις υπηρεσίες streaming, 
και μιλά για τα περίπλοκα συναισθήματα 
που έχει για τις κινηματογραφικές ταινίες 
αυτή τη στιγμή.
Ενώ ο σκηνοθέτης κλασικών ταινιών, 
μεταξύ άλλων των «Raging Bull» (Οργι-
σμένο Είδωλο) και «Taxi Driver» (Ο Ταξι-
τζής) θα προτιμούσε να κυκλοφορήσουν 
σε κινηματογραφικές αίθουσες οι ταινίες 
του, το πιο πρόσφατο φιλμ του «Ο Ιρλαν-
δός» δεν θα είχε φτάσει ποτέ στην οθόνη, 
αν δεν είχε την οικονομική υποστήριξη 
του Netflix.
Εν τω μεταξύ, η απρόβλεπτη πανδημία 
έχει οδηγήσει ταινίες της χρονιάς που 
άξιζαν να προβληθούν σε κινηματογρά-
φους να παρακολουθούνται σε τηλεοπτι-
κές οθόνες.
Τις σκέψεις του αυτές μοιράζεται με το 
κοινό ο Μάρτιν Σκορσέζε σε δοκίμιό του 
με τίτλο «Il Maestro» που έγραψε για το 
Harper’s Bazaar, στο οποίο επίσης ανα-
φέρεται στον διάσημο Ιταλό σκηνοθέτη, 
Φεντερίκο Φελίνι.
Ο Σκορσέζε χρησιμοποιεί τον Ιταλό 
θρυλικό δημιουργό ταινιών για να υπο-
στηρίξει την άποψη ότι η μαγεία του 
κινηματογράφου χάνεται τώρα από την 
επέλαση του περιεχομένου που κυκλο-
φορεί από στούντιο ταινιών και εταιρείες 
streaming.
«Η τέχνη του κινηματογράφου υποτιμά-
ται συστηματικά, παραμερίζεται, υποβαθ-
μίζεται και μειώνεται στον χαμηλότερο 
κοινό παρονομαστή με τον όρο "περιεχό-
μενο"» εκτιμά ο Μάρτιν Σκορσέζε.
Η λέξη «περιεχόμενο», εξηγεί ο σκηνο-
θέτης, έχει μπει στη δημόσια συνείδηση, 
αλλά πιστεύει ότι είναι σημαντικό να πε-
ριγράφονται διαφορετικοί τύποι περιεχο-
μένου.
«Μόλις πριν από 15 χρόνια, ο όρος "πε-
ριεχόμενο" ακούστηκε όταν οι άνθρωποι 
συζητούσαν για τον κινηματογράφο σε 
σοβαρό επίπεδο σε αντιπαραβολή και σε 
σύγκριση με τη "φόρμα"», γράφει ο Σκορ-
σέζε.
«Στη συνέχεια, σταδιακά, άρχισε να χρη-

σιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από 
τους ανθρώπους που ανέλαβαν εταιρεί-
ες μέσων ενημέρωσης, οι περισσότεροι 
από τους οποίους δεν γνώριζαν τίποτα 
για την ιστορία της τέχνης. Η λέξη "πε-
ριεχόμενο" έγινε επιχειρηματικός όρος 
για όλες τις κινούμενες εικόνες: μια ται-
νία του Ντέιβιντ Λιν, ένα βίντεο με γάτες, 
μια διαφήμιση του Super Bowl, μια συ-
νέχεια ταινιών με υπερήρωρες, ένα επει-
σόδιο σειράς. Συνδέθηκε, φυσικά, όχι με 
την κινηματογραφική εμπειρία, αλλά με 
την προβολή στο σπίτι, στις πλατφόρμες 
ροής που έχουν φτάσει να αφήνουν πίσω 
την εμπειρία του κινηματογράφου, όπως 
ακριβώς η Amazon ξεπέρασε τα φυσικά 
καταστήματα. 
Από τη μία πλευρά, αυτό ήταν καλό για 
τους δημιουργούς ταινιών, όπως και για 
μένα. Από την άλλη πλευρά, έχει δη-
μιουργήσει μια κατάσταση στην οποία 
τα πάντα παρουσιάζονται στον θεατή 
σε ίσους όρους ανταγωνισμού, η οποία 
ακούγεται δημοκρατική αλλά δεν είναι. 
Εάν η περαιτέρω προβολή “προτείνεται” 
από αλγόριθμους με βάση αυτό που έχετε 
ήδη δει και οι προτάσεις βασίζονται μόνο 
σε θέμα ή είδος, τότε τι κάνει αυτό στην 
τέχνη του κινηματογράφου;» τονίζει.
Σύμφωνα με τον Σκορσέζε, η επιμέλεια 
περιεχομένου «δεν είναι αντιδημοκρατι-
κή ή "ελιτίστικη", ένας όρος που χρησι-
μοποιείται τώρα τόσο συχνά ώστε γίνεται 
ανούσιος. Είναι μια πράξη γενναιοδωρίας 
- μοιράζεστε ό,τι αγαπάτε και αυτό που 
σας ενέπνευσε. (Πλατφόρμες streaming, 
όπως το Criterion Channel και το MUBI 
βασίζονται στην επιμέλεια). Οι αλγόριθ-
μοι, εξ ορισμού, βασίζονται σε υπολογι-
σμούς που αντιμετωπίζουν τον θεατή ως 
καταναλωτή και τίποτα άλλο», επισημαί-
νει.
Ο Μάρτιν Σκορσέζε χρησιμοποιεί τον Φε-
λίνι ως παράδειγμα της αναγκαιότητας 
«να τελειοποιήσουμε τις αντιλήψεις μας 
για το τι είναι ο κινηματογράφος και τι 
δεν είναι». Ο Φεντερίκο Φελίνι είναι ένα 
καλό σημείο για να ξεκινήσετε. Μπορεί-
τε να πείτε πολλά πράγματα για τις ται-
νίες του Φελίνι, αλλά εδώ υπάρχει ένα 
πράγμα που είναι αδιαμφισβήτητο: είναι 
κινηματογράφος. Το έργο του Φελίνι πε-
τυχαίνει να αποτελεί τον ορισμό της συ-
γκεκριμένης μορφής τέχνης, σημειώνει.

Ο Σκορσέζε, o Φελίνι και 
η μαγεία του κινηματογράφου
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η ιστορία του black metal, η οποία συνοδεύ-
εται από μια σειρά σκηνικά και στιχουργικά 
standards είναι «εύκολος στόχος» για κριτι-
κή, η οποία είναι κενή περιεχομένου για το 

καλλιτεχνικό κομμάτι, έχει όμως βάση όταν αναφέρε-
ται σε πράξεις και απόψεις μελών συγκροτημάτων.  
Ωστόσο, υπάρχουν δίσκοι αναφοράς που λειτούρ-
γησαν τόσο επιδραστικά, όσο το Bitches Brew στη 
τζαζ, το A change is gonna come στη σόουλ και το 
Sgt Pepper’s σε όλα τα είδη που ακούγονται.

Ένας τέτοιος, στο black metal, είναι το In the 
Nightside Eclipse των Emperor που κυκλοφόρησε 
σαν σήμερα, πριν από 27 χρόνια.
Τότε οι παρέες του Ihsahn και του Samoth (όλα 
στο black είναι θέμα θεατρικότητας) περιλάμβαναν 
τον Mortiis, έναν από τους πιο αλλόκοτους και δη-
μιουργικούς Νορβηγούς, ο οποίος έγραψε μερικούς 
από τους στίχους.
Μουσικά, το In the Nightside Eclipse ήταν μια 
πρώτη εκδοχή ενός πιο πολυδιάστατου δίσκου, 
από ό,τι για παράδειγμα το ογκώδες και αγριεμένο 
ντεμπούτο των Mayhem (με τους οποίους «μοιρά-

στηκαν» τον παραγωγό Έιρικ Χούντβιν ή Pytten ή 
τις ακραίες λυρικότητες των Bathory. 
Κυρίως όμως αποδείκνυε ότι ένα «μη μουσικό» 
είδος όπως συχνά αναφερόταν το black metal, 
μπορούσε να παράγει ένα τρομερά ισορροπημένο 
συνθετικά αποτέλεσμα, ατμοσφαιρικό, ακραίο, με 
κομμάτια όπως το I am the black wizards. 
Σήμερα οι Emperor είναι κάτι διαφορετικό από τότε. 
Παίζουν ενίοτε διαφορετικά πράγματα και τα δύο 
μέλη τους, παρότι παίζουν σε live, δεν φαίνονται δια-
τεθειμένα να κυκλοφορήσουν νέους δίσκους. Ο πρώ-
τος τους ωστόσο, παραμένει ένα σημείο αναφοράς. 

Σκότος, ζόφος και 
συμφωνικές ακρότητες
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