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Τα κλειστά τμήματα και 
σχολεία στην Ήπειρο
ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ και σχολεία που παραμένουν κλει-
στά λόγω κρουσμάτων στην Ήπειρο, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.
https://typos-i.gr/article/ta-kleista-tmhmata-kai-
sxoleia-sthn-hpeiro

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Πέθανε ο γιατρός 
Νίκος Ακριτίδης
ΉΤΑΝ ΈΝΑΣ ιδιαίτερος άνθρωπος και ένας 
σημαντικός επιστήμονας. Ο γιατρός Νίκος Ακριτί-
δης έφυγε από τη ζωή. Νοσηλευόταν για μέρες στη 
Μονάδα Εντατικής  Θεραπείας του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μετά από ένα σοβαρό 
πρόβλημα υγείας που παρουσίασε.
https://typos-i.gr/article/pe8ane-o-giatros-nikos-
akritidhs

Τα μέτρα σταμάτησαν… 
στην Ελεούσα
ΤΑ ΓΙΑΝΝΈΝΑ «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

Και πάλι πρόβλημα 
στο «Χατζηκώστα»
ΓΙΑ ΑΛΛΉ μια φορά τον τελευταίο μήνα, το νοσοκομείο Χατζηκώστα αντι-
μετωπίζει πρόβλημα με διασπορά κρουσμάτων. Ήδη, δεν γίνονται χειρουργεία 
αυτή τη βδομάδα, ενώ «εστίες» παρουσιάζονται σε κλινικές όπως η Ορθοπεδι-
κή, η Νεφρολογική, ο Τεχνητός Νεφρός και η Χειρουργική.
https://typos-i.gr/article/kai-pali-problhma-sto-xatzhkwsta
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Γιάννενα και πανδημία: 

Πριν από ένα χρόνο, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνω-
νε ότι στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα covid στη χώρα, μια 38χρονη γυναίκα που 

επέστρεψε από το Μιλάνο στη Θεσσαλονίκη. 

μέρες…
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από ένα χρόνο, στις 
26 Φεβρουαρίου 2020, 
ο υπουργός Υγείας Βα-
σίλης Κικίλιας ανα-

κοίνωνε ότι στη Θεσσαλονίκη 
εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα 
covid στη χώρα, μια 38χρονη 
γυναίκα που επέστρεψε από το 
Μιλάνο στη Θεσσαλονίκη. 
Ο κ. Κικίλιας ήταν καθησυχα-
στικός, γράφοντας στο twitter 
ότι «ήταν κάτι που το περιμένα-
με-είμαστε απόλυτα προετοιμα-
σμένοι».
Δεν ήμασταν. Ούτε σε επίπεδο 
υλικής-διοικητικής προετοιμα-
σίας, ούτε κυρίως, στον ψυχολο-
γικό τομέα. Αλλά μάλλον κανείς 
δεν πίστευε τότε στα σοβαρά, ότι 
ένα χρόνο μετά θα είμαστε ακό-
μα υπό καθεστώς περιοριστικών 
μέτρων με όχι δραστικά αποτε-
λέσματα.
Η κυβέρνηση σίγουρα δεν πε-
ρίμενε κάτι τέτοιο. Πίστεψε ότι 
μια οριζόντια καραντίνα θα εξα-
σφαλίσει μια εύκολη και γρήγο-
ρη νίκη, αλλά η πανδημία δεν 
ήταν… ποδόσφαιρο. Παρά τις 
διακηρύξεις περί «νίκης» τον 
περασμένο Μάιο και της μερι-
κής άρσης μέτρων, η πανδημία 
παρέμεινε και επέστρεψε δρι-
μύτερη. Σήμερα, είναι σε ακόμα 
μια έξαρση, τουλάχιστον όπως 
δείχνουν οι αριθμοί. 
Ο φόβος της υπερφόρτωσης του 
ΕΣΥ είναι υπαρκτός. Νοσοκομεία 
γίνονται «μιας νόσου», χειρουρ-
γεία αναβάλλονται, ασθενείς κα-
ταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα 
πληρώνοντας αδρά για επεμβά-
σεις, παρατηρούνται ακόμα και 
συρροές στις ίδιες της δομές, 
των οποίων οι εργαζόμενοι-ες 
παλεύουν ενάντια στην πανδη-
μία, υπό αντίξοες συνθήκες.
Στα Γιάννενα, την 26η Φεβρουα-
ρίου του 2020, τα πράγματα ήταν 
μάλλον ήσυχα. Ετοιμαζόμασταν 
για Απόκριες, οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι περίμεναν τη χορηγία 
σε ξύλα για τις τζαμάλες κ.λπ.
Την επόμενη μέρα, 27 Φεβρουα-
ρίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
την αναστολή όλων των καρνα-
βαλικών εκδηλώσεων. Και πάλι 
όμως δεν ήταν κοινή υποψία ότι 

θα ακολουθήσει μια πρωτόγνω-
ρη συνθήκη που κρατάει μέχρι 
σήμερα. 
Ακόμα και η αγορά δεν πλήγηκε 
ιδιαίτερα τότε. Εκτός από τα ξενο-
δοχεία που έχασαν περίπου το 10% 
των κρατήσεων της Αποκριάς, τα 
υπόλοιπα κύλησαν περίπου όπως 
τα προηγούμενα χρόνια. 
Ένα χρόνο μετά, η εστίαση και τα 
καταλύματα στα Γιάννενα έχουν 
απωλέσει περίπου 44 εκατ. ευρώ 
σε κύκλο εργασιών.
Στις 11 Μαρτίου 2020 είχαν γίνει 
2.700 τεστ. Οι υγειονομικοί ήδη 
ζητούσαν μαζικά τεστ παντού, 
αλλά δεν εισακούγονταν τότε. Οι 
μαζικοί έλεγχοι έγιναν συνήθεια 
μόνο τους δύο-τρεις τελευταίους 
μήνες.
Στις 12 του μήνα, σημειώθηκε ο 
πρώτος θάνατος στην Ελλάδα.
Στις 13 Μαρτίου, ξεκίνησε η 
«πρώτη καραντίνα», που δικαι-
ούται αυτή την ονομασία γιατί 
ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο 
και ο φόβος ήταν διάχυτος, ειδι-
κά λόγω της τραγικής κατάστα-
σης στην οποία βρίσκονταν η 
Ιταλία και η Ισπανία.
Στις 16 Μαρτίου, τα Γιάννενα 
μπήκαν στο «κλίμα», με την 
επιστροφή εκδρομέων από την 
Ιερουσαλήμ, ενώ σε Ισραήλ 
και Παλαιστίνη υπήρχε έξαρση 
κρουσμάτων. Ο δήμαρχος Μω-
υσής Ελισάφ διαβεβαίωνε την 
ίδια μέρα ότι κανείς τους δεν έχει 
νοσήσει. 
Από τότε μέχρι και την περασμέ-
νη Παρασκευή, τα κρούσματα 
έφτασαν τα 188.201 σε όλη τη 
χώρα και οι νεκροί τους 6.439.
Το μόνο αυτή τη στιγμή που το 
«covid story» στην Ελλάδα έχει 
κλείσει χρόνο και η καραντίνα, 
με διάφορες διαβαθμίσεις και 
συναγερμούς, τους 11 μήνες, που 
μπορεί να προκαλέσει πραγματι-
κή αισιοδοξία, είναι ο εμβολια-
σμός. Η διαδικασία στην Ελλάδα 
εξελίσσεται με σταθερούς, αλλά 
αργούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση 
έχει εγκαταλείψει τις αισιόδοξες 
προβλέψεις του Ιανουαρίου, περί 
«ανοσίας 70% το καλοκαίρι», κα-
θώς όπως φαίνεται ότι τέτοια 
ποσοστά θα επιτευχθούν αργότε-
ρα, δεδομένου ότι θα διπλασια-
στούν οι ημερήσιες δόσεις.

Φ
Ω

ΤΟ
: Δ

Η
Μ

Η
ΤΡ

Η
Σ 

ΡΑ
Π

Α
Κ

Ο
ΥΣ

Η
Σ



Γιάννενα|5ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

10 03 
2020

13 03 
2020

22 03 
2020

05 04 
2020

24 09 
2020

03 11 
2020

29 10 
2020

09 10 
2020

07 10 
2020

04 10 
2020

ΚΛΕΊΝΟΥΝ 
ΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ

ΚΛΕΊΝΟΥΝ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ

ΓΕΝΊΚΉ 
ΚΑΡΑΝΤΊΝΑ

ΠΡΏΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΊΣΤΉΜΊ-
ΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ 

ΊΏΑΝΝΊΝΏΝ, 
ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑ-
ΦΕΡΘΉΚΕ ΑΠΟ ΤΉΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΡΏΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ 
ΣΕ ΣΧΟΛΕΊΟ ΤΏΝ 

ΊΏΑΝΝΊΝΏΝ

ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ 
ΓΉΡΟΚΟΜΕΊΟ 
ΤΉΣ ΜΉΤΡΟΠΟΛΉΣ 
ΊΏΑΝΝΊΝΏΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΉ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ 
ΣΤΑ ΓΊΑΝΝΕΝΑ, 
12.00-05.00

ΑΝΑΚΟΊΝΏΝΕΤΑΊ 
ΥΓΕΊΟΝΟΜΊΚΟΣ 
ΧΑΡΤΉΣ ΜΕ ΤΕΣ-
ΣΕΡΑ ΧΡΏΜΑΤΑ 
«ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ»

ΤΑ ΓΊΑΝΝΕΝΑ 
ΣΤΟ «ΚΟΚΚΊΝΟ» 
ΤΟΥ ΧΑΡΤΉ

ΤΡΕΊΣ ΖΏΝΕΣ ΣΤΟΝ 
ΥΓΕΊΟΝΟΜΊΚΟ 
ΧΑΡΤΉ-ΚΊΤΡΊΝΟ 
ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΠΊΤΉΡΉ-
ΣΉ, ΚΟΚΚΊΝΟ ΓΊΑ 
ΤΟΝ ΑΥΞΉΜΕΝΟ 
ΚΊΝΔΥΝΟ, ΓΚΡΊ 
ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΉ 
ΜΕΤΑΚΊΝΉΣΕΏΝ ΚΑΊ 
ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
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Ο ΥΓΕΊΟΝΟ-
ΜΊΚΟΣ 

ΧΑΡΤΉΣ 
ΓΊΝΕΤΑΊ 

ΟΛΟΣ ΓΚΡΊ

ΝΕΟ ΓΕΝΊΚΟ 
LOCKDOWN 
ΣΤΉ ΧΏΡΑ. 
ΞΑΝΑΚΛΕΊ-

ΝΟΥΝ ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΊΑ

ΞΕΚΊΝΑΝΕ 
ΟΊ ΑΓΟΡΕΣ 
ΜΕ CLICK 

AWAY

ΞΕΚΊΝΑΕΊ, 
ΠΟΛΥ ΠΕΡΊ-
ΟΡΊΣΜΕΝΑ, 

Ο ΕΜΒΟΛΊΑ-
ΣΜΟΣ ΣΤΉΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΛΕΊΝΕΊ 
ΞΑΝΑ 

ΤΟ ΛΊΑΝΕ-
ΜΠΟΡΊΟ

ΑΝΟΊΓΕΊ 
ΞΑΝΑ Ή 
ΠΡΏΤΟ-
ΒΑΘΜΊΑ 
ΕΚΠΑΊΔΕΥ-
ΣΉ

ΑΝΟΊΓΕΊ 
ΚΑΊ ΠΑΛΊ 
ΤΟ ΛΊΑΝΕ-
ΜΠΟΡΊΟ

ΔΥΟ ΚΛΊΜΑ-
ΚΕΣ ΣΤΟΝ 
ΥΓΕΊΟΝΟΜΊ-
ΚΟ ΧΑΡΤΉ: 
ΚΊΤΡΊΝΟ ΓΊΑ 
ΕΠΊΠΕΔΟ Α 
ΚΑΊ ΚΟΚ-
ΚΊΝΟ ΓΊΑ 
ΕΠΊΠΕΔΟ Β

ΑΝΟΊΓΕΊ Ή ΔΕΥΤΕ-
ΡΟΒΑΘΜΊΑ ΕΚΠΑΊ-
ΔΕΥΣΉ-ΚΛΕΊΝΟΥΝ 
ΏΣΤΟΣΟ ΤΑ ΛΥΚΕΊΑ, 
ΣΕ «ΚΟΚΚΊΝΕΣ» 
ΠΕΡΊΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΠΛΕΟΝ, ΟΡΊΖΟΝΤΑΊ 
ΚΑΊ ΑΝΑ ΔΉΜΟ

ΤΡΕΊΣ ΚΛΊΜΑΚΕΣ 
ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΉ: ΠΟΡ-
ΤΟΚΑΛΊ ΕΠΊΠΕΔΟ 
ΕΠΊΤΉΡΉΣΉΣ, 
ΚΟΚΚΊΝΟ ΑΥΞΉ-
ΜΕΝΟΥ ΚΊΝΔΥΝΟΥ, 
ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΊΝΟ 
ΠΟΛΥ ΑΥΞΉΜΕΝΟΥ 
ΚΊΝΔΥΝΟΥ.

ΈΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό των ελληνικών 
εξαγωγών, αντιπροσωπεύουν αυτές τις Ηπεί-
ρου. Το 2019, σε αξία εξαγωγών, η Ήπειρος 
αντιπροσώπευε το 9,72%, με 324,9 εκατ. ευρώ, 

επί των 33,4 δις της συνολικής αξίας των ελληνικών εξα-
γωγών. Το μερίδιο εξαγωγών για την Ήπειρο είναι 1,6%, 
αυξημένο κατά 5,9% το διάστημα 2018-2019. 
Η Ήπειρος ήταν η δεύτερη στη σειρά Περιφέρεια με αυ-
ξητική τάση το 2019, πίσω από την Κεντρική Μακεδονία 
και μια θέση πάνω από την Αττική.
Η Ήπειρος το 2019 είχε θετικό ισοζύγιο εισαγωγών (268,5 
εκατ. ευρώ)-εξαγωγών (324,9 εκατ. ευρώ). Συντριπτική 
θέση στις εξαγωγές κατέχουν τα τρόφιμα, που αντιστοι-
χούν στο 72,9%.
Οι δύο πρώτες χώρες προορισμού είναι η Αλβανία 
(22,1%) και η Ολλανδία (19,6%) και ακολουθούν η Ιταλία 
και η Γερμανία με 15,7% και 7,4%.
Η Ήπειρος, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εξα-
γωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ, αντιπροσω-
πεύει το 6,7% του εξαγωγικού ΑΕΠ της χώρας.
Η σύγκριση με την «υπηρεσία αιχμής», τον τουρισμό, εί-
ναι ενδιαφέρουσα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
ο τουρισμός στην Ήπειρο την ίδια χρονιά, το 2019, η 
Ήπειρος συνέβαλε στο ΑΕΠ της χώρας με μόλις το 1% 
των συνολικών εσόδων. Σημειώνεται ότι το τουρισμός 
«κατέλαβε» το 12,5% του ΑΕΠ της Ελλάδας, το 2019. Η 
Ήπειρος ήταν στις χαμηλότερες θέσεις του πίνακα των 
Περιφερειών, ωστόσο, ήταν σε καλύτερη, σε ό,τι αφορά 
τη συμβολή των τουριστικών εσόδων στο δικό της ΑΕΠ. 
Η συμβολή στο περιφερειακό ΑΕΠ ήταν 8%. Σημειώνε-
ται ότι τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ είναι κατά προσέγγιση, 
ωστόσο προσφέρουν αρκετά συμπεράσματα για το ρόλο 
που παίζει ο τουρισμός, ως οικονομικό μέγεθος, ανά Πε-
ριφέρεια.
Ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο, που ενώνει 
τα δύο οικονομικά μεγέθη, είναι οι χώρες με τις οποίες 
υπάρχουν οι περισσότερες οικονομικές σχέσεις.
Η Αλβανία είναι ταυτόχρονα η χώρα-κυριότερος προορι-
σμός των εξαγωγών, για το 2019, με το 22,1% να καταλή-
γουν εκεί, αλλά και η χώρα από την οποία έρχεται ο κύ-
ριος όγκος επισκεπτών. Βέβαια, στο τουριστικό κομμάτι 
δεν είναι η χώρα που «αφήνει» τα μεγαλύτερα ποσά, αλλά 
και πάλι, παρέχει το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.
Επίσης, η Ιταλία και η Γερμανία, άλλες δύο χώρες που 
είναι ψηλά στον πίνακα προέλευσης επισκεπτών στην 
Ελλάδα, είναι επίσης ψηλά και στον πίνακα των εξαγω-
γών. «Εμβόλιμη» είναι μόνο η Ολλανδία, στην οποία κα-
ταλήγει το 19,6% των εξαγωγών. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΏΝ

Εξαγωγές-τουρισμός: Τι φέρνει 
περισσότερα έσοδα στην Ήπειρο;
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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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Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι τελικά έτοιμος να γράψει τα απομνη-
μονεύματά του και θα χρησιμοποιήσει τη μουσική -και έναν 
βραβευμένο με Πούλιτζερ ποιητή- για να τον καθοδηγήσουν.
Το βιβλίο «The Lyrics: 1956 to the Present» θα κυκλοφορή-

σει στις 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των εκδοτικών 
Allen Lane στη Βρετανία και Liveright στις ΗΠΑ.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, 78 ετών, θα αφηγηθεί τη ζωή του μέσω 154 τρα-
γουδιών, από την εφηβεία και από την πρώιμη συνεργασία του με 
τον Τζον Λένον με τον οποίο βρέθηκαν μαζί στους Beatles μέχρι το 
σόλο έργο του τον τελευταίο μισό αιώνα.
Ο Ιρλανδός ποιητής Πολ Μάλντουν επιμελείται τα απομνημονεύμα-
τα και θα συνεισφέρει με μια εισαγωγή.
«Τόσο συχνά που δεν μπορώ να μετρήσω, με ρωτούσαν αν θα έγρα-
φα μια αυτοβιογραφία, αλλά ο χρόνος δεν ήταν ποτέ ο κατάλληλος» 
ανέφερε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε δήλωση.
«Το μόνο πράγμα που κατάφερνα πάντα να κάνω, είτε στο σπίτι, είτε 
στο δρόμο, είναι να γράφω νέα τραγούδια. Γνωρίζω ότι 
μερικοί άνθρωποι, όταν φτάσουν σε μια συγκεκριμένη 
ηλικία, θέλουν να πηγαίνουν σε ένα ημερολόγιο για να 
θυμούνται καθημερινά γεγονότα από το παρελθόν, αλλά 
δεν έχω τέτοια σημειωματάρια. Αυτό που έχω είναι τα 
τραγούδια μου, εκατοντάδες από αυτά, τα οποία εξυ-
πηρετούν τον ίδιο σκοπό. Και αυτά τα τραγούδια καλύ-
πτουν όλη μου τη ζωή» τόνισε ο Άγγλος τραγουδιστής, 
στιχουργός, συνθέτης, δισκογραφικός και κινηματο-
γραφικός παραγωγός.
Κανένα από τα μέλη των Beatles δεν έχει καταγράψει πλή-
ρως τη ζωή του. Ο Λένον δημοσίευσε δύο τόμους με ιστορί-
ες, ποιήματα και σκίτσα και αναγνωριζόταν ως ο πιο προικι-
σμένος με τις λέξεις, αλλά δολοφονήθηκε το 1980, σε ηλικία 40 
ετών. Το βιβλίο «Another Day In the Life» του Ρίνγκο Σταρ, επι-
κεντρώνεται σε φωτογραφίες και αποσπάσματα, επειδή, όπως 
εξήγησε ο ντράμερ, για να καλυφθεί η ζωή του σε παραδοσιακά 
απομνημονεύματα θα χρειάζονταν και θα έπρεπε να εκδοθούν 
πολλοί τόμοι. Ο Τζορτζ Χάρισον, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 
2001, κυκλοφόρησε το λεύκωμα/αναδρομή «I, Me, Mine» το 1980.
Σύμφωνα με τους εκδότες του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τα τραγούδια του θα 
ταξινομηθούν αλφαβητικά και θα περιλαμβάνουν τα σχόλια του σχε-
τικά με το πότε και το πού γράφτηκαν και τι τον ενέπνευσε. Η έκδοση 
των απομνημονευμάτων στις ΗΠΑ θα αποτελείται από δύο τόμους.
Είναι ένας θησαυρός υλικού από το προσωπικό αρχείο του Μακ-
Κάρτνεϊ -προσχέδια, γράμματα, φωτογραφίες- που δεν έχουν παρου-
σιαστεί ποτέ, κι αυτό καθιστά το βιβλίο μία μοναδική οπτική μαρ-
τυρία για έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των 
εποχών, σύμφωνα με την ανακοίνωση των εκδοτικών οίκων.
Ο ΜακΚάρτνεϊ αναγνωρίζεται περισσότερο για τις μελωδίες του 
παρά για τους στίχους του, αλλά έχει γράψει μερικά από τα τραγούδια 
που μνημονεύονται περισσότερο στην πρόσφατη ιστορία, συμπερι-
λαμβανομένων των «Let It Be», «Hey Jude» και «Eleanor Rigby». Ο 
Μάλντουν είπε σε μια δήλωση ότι οι συζητήσεις τους τα τελευταία 
χρόνια «επιβεβαιώνουν την αντίληψη την οποία είχαμε σχηματίσει 
- ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι μια σημαντική λογοτεχνική προσωπι-
κότητα που αντλεί έμπνευση και επεκτείνει τη μακρά παράδοση της 
ποίησης στα Αγγλικά».

«THE UNITED 
STATES VS. BILLIE 
HOLIDAY»
TO 1972, η Diana Ross υπο-
δύθηκε την Billie Holiday στην 
κινηματογραφική βιογραφία του 
Χόλιγουντ «Lady Sings the Blues». 
Στις 26 Φεβρουαρίου, «lady sings 
the blues again»: στο Hulu ξεκινά 
η διάθεση της ταινίας «The United 
States vs. Billie Holiday», της 
δεύτερης βιογραφίας της Billie, 
σκηνοθετημένης από τον Lee 
Daniels. Η ταινία αφηγείται την 
ιστορία τής με πολλά προβλήμα-
τα τζαζ τραγουδίστριας και του 
«Strange Fruit», του τραγουδιού 
διαμαρτυρίας κατά του λιντσαρί-
σματος που της έφερε φήμη αλλά 
και βάσανα.
Η ταινία αγγίζει, επίσης, εμμέσως 
και τη σεξουαλική σχέση της 
Billie με την ηθοποιό Talluhah 
Bankhead. «Συμβολίζει την ελευ-
θερία. Συμβολίζει την ισότητα. 
Αντιπροσωπεύει όχι μόνο τα δι-
καιώματα του πολίτη, όχι μόνο την 
κοινότητα των Μαύρων, αλλά την 
κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Αντιπρο-
σωπεύει σχεδόν κάθε ομάδα περι-
θωριοποιημένων. Ήταν το αρχικό 
“F… the police”» τόνισε η Day. 
Αλλά η ταινία εν πολλοίς εστιά-
ζει στην ταλαιπωρία που υπέστη 
η Holiday στα χέρια του FBI, 
το οποίο θεώρησε εμπρηστικό 
τραγούδι το «Strange Fruit». 
Αποφάσισαν να εστιάσουν στη 
εξάρτησή της από ουσίες, και 
έδωσαν εντολή σε έναν μαύρο 
αστυνομικό, τον Jimmy Fletcher 
(τον ρόλο ενσαρκώνει ο Trevante 
Rhodes, γνωστός από τις ταινίες 
«Moonlight» και «Bird Box») να 
παρακολουθήσει και να συλλάβει 
τη Holiday. Σύμφωνα με την ταινία, 
οι δυο τους κατέληξαν εραστές.
Επιπλέον, υπό το φως του κινή-
ματος Black Lives Matter και της 
πρόσφατης ατελέσφορης προσπά-
θειας του Κογκρέσου να θεσπιστεί 
ο νόμος Emmett Till Anti-Lynching 
Act (σύμφωνα με τον οποίον το 
λιντσάρισμα θα ήταν ομοσπονδια-
κό έγκλημα), το τραγούδι «Strange 
Fruit» επέστρεψε και πάλι στη 
δημόσια προσοχή στον 21ο αιώνα: 
προσφάτως, αναφέρθηκε σε αυτό 
η ράπερ Rhapsody στο τραγούδι 
της «Nina», το ερμήνευσε η βε-
τεράνος του R&B Bettye LaVette 
και το εγκωμίασε εκ νέου ο Bruce 
Springsteen. 

O Paul McCartney γράφει 
τα απομνημονεύματά του
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Υπάρχουν άραγε οι «τελευταίοι» από κάτι; Ακόμα και ο «τελευ-
ταίος των Μοϊκανών» ως γνωστόν, δεν ήταν ακριβώς τελευ-
ταίος, αλλά περισσότερο μια αλληγορία.
Αυτές, οι αλληγορίες δηλαδή, άρεσαν αρκετά στον Λώρενς 

Φερλινγκέτι, ο οποίος πέθανε στις 22 Φεβρουαρίου υπερπλήρης 
ημερών, στα 102 του χρόνια.
Ο γεννημένος στις 24 Μαρτίου 1919, ήταν ο άνθρωπος που τύπωσε 
τους μπίτνικς. 
Για την ακρίβεια, ο Φερλινγκέτι συνελήφθη το 1957 ως ο εκδότης 
του «Ουρλιαχτού», του διάσημου ποιήματος του Άλεν Γκίνσμπεργκ. 
Ο ίδιος, παρότι είχε εκδώσει ποιήματα και βιβλία του, δεν δήλωνε 
«beat». 
Πήρε μέρος στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, στην απόβαση της Νορμαν-
δίας μάλιστα, ως καπετάνιος ενός «κυνηγού υποβρυχίων», επιστρέ-
φοντας στα μέρη, στα οποία είχε μεγαλώσει. Τον Φερλινγκέτι είχε 
μεγαλώσει η θεία του στο Στρασβούργο και ο ίδιος ήταν γαλλόφωνος.
Στη συνέχεια, μετατέθηκε στο μέτωπο του Ειρηνικού και έζησε από 
κοντά τις δύο ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία. Η εμπειρία τον έκανε 
πασιφιστή και αργότερα, συνδέθηκε πολιτικά με τον αναρχοκομμου-
νισμό, καθώς και το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, 
το κίνημα κατά του πολέμου στο Βιετνάμ κ.α.
Ξεκίνησε με τη μετάφραση ποιημάτων του Ζακ Πρεβέρ στο περιο-
δικό «City lights» του Πίτερ Μάρτιν, μετέπειτα συνεταίρου του. Το 
ίδιο όνομα επέλεξε για τον εκδοτικό οίκο του, από τον τίτλο της ται-
νίας του Τσάρλι Τσάπλιν. Το 1953 άνοιξε το βιβλιοπωλείο στη North 
Beach του Σαν Φρανσίσκο και το τέταρτο βιβλίο της διάσημης σειράς 
Pocket Poets, ήταν το «Ουρλιαχτό».
Σχεδόν… αναγκαστικά, ο κύκλος του Φερλινγκέτι ήταν μεταξύ άλ-
λων ο Γκρέγκορι Κόρσο, ο Τζακ Κέρουακ, ο Γουίλιαμ Μπάροους, ο 
Γκίνσμπεργκ και αργότερα τύποι όπως ο Ντίλαν, ο Μπουκόφσκι, ο 
Σαμ Σέπαρντ κ.α. Επίσης, κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ έργα του Βοσνε-
σένσκι, του Μπρετόν, του Παζολίνι και έγινε για χρόνια ολόκληρα 
το στέκι της αριστερής διανόησης, του αμερικάνικου κινήματος της 
αντικουλτούρας και διαφόρων εκλεκτών παρεών.
Το 1987, κατάφερε να μετονομαστεί ο δρόμος δίπλα στο βιβλιοπω-
λείο σε οδό «Τζακ Κέρουακ», αλλά και να πείσει το δημοτικό συμβού-
λιο του Σαν Φρανσίσκο να αναπλάσει και να πεζοδρομήσει το στενό.
Ήταν επίσης ζωγράφος. Εν ολίγοις, ο Λώρενς Φερλινγκέτι, ήταν ένα 
κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού, που μέτρησε έναν αιώνα φυσι-
κής ζωής και ποιος ξέρει πόσα χρόνια ακόμα μνήμης και αναφοράς... 

Λώρενς 
Φερλινγκέτι: 
Ο τελευταίος 
των μπίτνικς
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1916 οι Motorhead ήταν μια μπάντα που 
το πιο ήσυχο μέλος της, ήταν ο Φιλ Κά-
μπελ.
Ναι, το 1916, καλά διαβάσατε. Τότε που το 

συγκρότημα-τοτέμ του ροκενρόλ, έβγαλε το τε-
λευταίο του άλμπουμ με μια από τις δύο κλασικές 
του συνθέσεις.
Εντάξει, ήταν το 1991, αλλά λίγη σημασία έχει 
αυτό, στο σύμπαν του Λέμι, o οποίος στις 26 
Φεβρουαρίου της χρονιάς εκείνης, μαζί με τον 
Wurzel, τον Κάμπελ και τον Animal Τέιλορ, κυ-
κλοφόρησε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στην 
ιστορία του μείζονος metal.
Το 1916 ήταν ένα κανονικό έπος, από την αρχή ως 
το τέλος. Τω καιρώ εκείνω ο Λέμι είχε μετακομί-

σει στις ΗΠΑ για να μείνει κοντά στην αγαπημένη 
του… ταβέρνα και τα κομμάτια που έγραφε ήταν 
εμπνευσμένα από τον Α’ Παγκόσμιο (ο Λέμι ήταν 
φανατικός συλλέκτης-αναγνώστης των πολεμι-
κών απάντων της ανθρωπότητας) και κυρίως, 
από περιστατικά όπως η μάχη του Σομ που κρά-
τησε σχεδόν πέντε μήνες.
Ο δίσκος είναι κάτι σαν «best of ακουσμάτων» τεσ-
σάρων παράξενων γενικά τύπων και κυρίως, του 
Λέμι. Οι Motorhead, ενώ φαινομενικά έχουν βά-
λει νερό στο κρασί τους και τσέλο στα τραγούδια 
τους, είναι πιο επιθετικοί και ισοπεδωτικοί από 
την εποχή του Bomber.
Επίσης, παίρνουν γλυκιά εκδίκηση από όσους κρι-
τικούς τους είχαν ονομάσει «τη χειρότερη μπάντα 
του πλανήτη» όταν ξεκινούσαν τη σταδιοδρομία 
τους, η οποία πέρασε δια πυρός, σιδήρου και μερι-

κών τόνων αλκοόλ, στη συνέχεια.
Η επιρροή του Εντ Στέιζιουμ, ο οποίος είχε δου-
λέψει και με τους Ramones είναι εμφανής. Οι 
Motorhead «φλερτάρουν» με το πανκ περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία τους και 
τα κομμάτια είναι κυρίως του λεπτού, διλέπτου 
και τριλέπτου. Υπάρχουν ακόμα και μπαλάντες, 
όπως το Love me for ever, καθώς και ένας φόρος 
τιμής στους Ramones, το ομώνυμο κομμάτι που 
θα έφερνε πανικό στα live τους και για το οποίο 
ο Τζόι Ραμόουν είπε ότι «ήταν σαν να γράφει τρα-
γούδι για σένα ο Τζον Λένον».
Επίσης, ο δίσκος έχει και άλλα έπη, όπως το I’m so 
bad, το No voices in the sky, Going to Brazil κ.α. 
Έμελλε να είναι ο τελευταίος με τον Τέιλορ στα τύ-
μπανα και η κατακλείδα ενός κεφαλαίου, του ση-
μαντικότερου ίσως, στην ιστορία των Motorhead. 

Οι Motorhead 
στον Α’ Παγκόσμιο

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ… 1916
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