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H ΒΔΟΜΆΔΑ
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ,
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

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

Ο «Ακάκιος», η Λιγοψά
και άλλες ιστορίες

«Ιστορία χωρίς όνομα»,
στα Γιάννενα

Πέθανε ο Φίλιππας
Τσουμάνης

ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ των ανθρώπων που έφυγαν από την
Ήπειρο, όπου γεννήθηκαν, και έζησαν, διαγράφοντας σημαντικές πορείες, ειδικά στις επιχειρήσεις,
είναι πάρα πολλές. Οι ιστορίες των ανθρώπων που
έφυγαν από την Ήπειρο, όπου γεννήθηκαν, και έζησαν, διαγράφοντας σημαντικές πορείες, ειδικά στις
επιχειρήσεις, είναι πάρα πολλές.
https://typos-i.gr/article/o-akakios-h-ligopsa-kaialles-istories

Η «ΙΣΤΟΡΊΑ χωρίς όνομα», ο θυελλώδης έρωτας
της Πηνελόπης Δέλτα και του Ίωνα Δραγούμη, έρχεται στα Γιάννενα τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, 21.15, στο
υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, στον Φρόντζο.
https://typos-i.gr/article/istoria-xwris-onoma-stagiannena

Ο ΦΊΛΙΠΠΑΣ Τσουμάνης, νυν δημοτικός σύμβουλος και με θητεία στο νομαρχιακό συμβούλιο
ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης, αλλά και στον
ΟΚΠΑΠΑ, πέθανε, μετά από ασθένεια.
https://typos-i.gr/article/pe8ane-o-filippastsoymanhs

Περιφερειακή οδός Ιωαννίνων:
Τι πρέπει να γίνει
ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ενός ακόμη θανατηφόρου ατυχήματος στην νέα Περιφερειακή οδό των Ιωαννίνων θα ήθελα να φέρω στην επικαιρότητα την επικινδυνότητα της εν λόγω οδού που πρέπει να σημειωθεί ότι σχεδιάστηκε από
«λευκό χαρτί» και δόθηκε στην κυκλοφορία μόλις τα τελευταία 10-15 χρόνια.
https://typos-i.gr/article/perifereiakh-odos-iwanninwn-ti-prepei-na-ginei

Η ψηφιακή εφημερίδα του typos-i.gr
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ:
Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Ανεξαρτησίας 109, Ιωάννινα, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492
Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr
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Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή
Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγγελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων,
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέπετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβάσιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του,
σε συνδρομητές-τριες:
Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψηφιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδομάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισάριθμα μουσικά άλμπουμ
■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκπομπής «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,
παίρνετε:
■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 19252014» σε φυσική μορφή
■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη
ημέρα κυκλοφορίας του
■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέατρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιωαννίνων
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
(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
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Οι τιμές τραβούν την ανηφόρα
στό αυξημένο σε σχέση με τα
έτη 2018 και 2019. Η βασικότερη έλλειψη σε φτωχά νοικοκυριά παραμένει κατά 38,8%
η θέρμανση, ένα «στίγμα» που
κυνηγάει όλες ανεξαιρέτως τις
κυβερνήσεις της τελευταίας
δεκαετίας στην Ελλάδα, καθώς είναι απόλυτα υπεύθυνες,
με τις αποφάσεις που πήραν.
Ακόμα, το 89% των φτωχότερων στρωμάτων δεν μπορεί να
πάει μια εβδομάδα διακοπές.
Υψηλά όμως είναι τα ποσοστά
και για τα μη φτωχά νοικοκυριά
(45,9%). Στο σύνολο, πάνω από
τους μισούς Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν το αυτονόητο:
Μια εβδομάδα διακοπών.

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Ο

Μάιος του 2021 ήταν
ο πρώτος μήνας κατά
τον οποίο καταγράφηκε αύξηση του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή σε ετήσια
μεταβολή και ετήσιο μέσο όρο.
Παρότι ο γενικός δείκτης σημείωσε, με βάση τα δεδομένα
της ΕΛΣΤΑΤ, μικρή αύξηση, οι
κατά τομείς δείκτες δεν ήταν
τόσο… ήσυχοι: 3,2% στη στέγαση (ενέργεια κ.λπ.) και 4,6%
στις μεταφορές.
Όντως, στους δύο συγκεκριμένους τομείς τα προϊόντα
ακρίβυναν. Τόσο η βενζίνη,
όσο και το ρεύμα, ειδικά για
το οποίο την πολιτική ευθύνη
φέρει ο νυν υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, μετά
τις ρυθμίσεις του 2019 και την
εφαρμογή, από τον περασμένο
Νοέμβριο, του target model.
Παρά τις περί του αντιθέτου
αναλύσεις της κυβέρνησης, η
Eurostat τοποθετεί την Ελλάδα
στις 12 πιο ακριβές ενεργειακά
χώρες της ΕΕ, με άνοδο επτά
θέσεων, στο πρώτο εξάμηνο
του 2020.
Ακόμα, το 2020 αυξήθηκαν οι
ταξικές «αποστάσεις». Η ΕΛΣΤΑΤ παραθέτει τα στοιχεία του
συντελεστή S80/S20 που μετρά τη σχετική ανισότητα στη
διανομή εισοδήματος και στα
πιο πρόσφατα στοιχεία της, ο
δείκτης ανέβηκε. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το μερίδιο του
πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,2 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του φτωχότερου 20%.
Αυξημένος ήταν και ο συντελεστής Gini. Σύμφωνα πάντα με
την ΕΛΣΤΑΤ, αν επιλεγούν δύο
τυχαία άτομα του πληθυσμού,
το εισόδημά τους θα διαφέρει
κατά 31,1% του μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.
Σημειωτέον ότι σε σχέση με το
1994, πρώτο έτος μέτρησης, ο
δείκτης έχει μειωθεί κατά 3%
περίπου.
Ακόμα: το 2020, τα παιδιά στην
Ελλάδα αντιμετώπιζαν κατά
19,7% υλικές στερήσεις, ποσο-

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΕΠ

Επιμελητήριο Ιωαννίνων:
«Αυξήσεις παντού»
Σε επιστολή του, προ ημερών, προς τον περιφερειάρχη Ηπείρου, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων επισημαίνει ότι έχουν καθυστερήσει οι καταβολές του «προγράμματος covid», ενώ την
ίδια στιγμή αυξάνονται οι τιμές παντού, στις πρώτες ύλες:
«Θεωρούμε πως είναι και προς γνώση σας οι ασφυκτικές
πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί στην ελληνική οικονομία
λόγω της αλματώδους ανόδου των διεθνών χρηματιστηριακών τιμών πρώτων υλών, τελικών προϊόντων και υπηρεσιών
που σε συνδυασμό με την εξωπραγματική αύξηση 525% των
ναυτιλιακών ναύλων για τις μεταφορές κοντέινερ προκαλούν
ανυπέρβλητα προβλήματα στις εξαγωγικές αλλά και τις εισαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις.
Σας αναφέρουμε τις ενδεικτικές αυξήσεις διεθνών τιμών από
31/5/20 έως 31/5/21 πρώτων υλών και προϊόντων που συναλλάσσονται στα διεθνή χρηματιστήρια: Αλουμίνιο 26,54%,
Ξυλεία 52,3%,Χαλκός 33,19%, Μαζούτ 37,84%, Φυσικό Αέριο 19,18%, Βενζίνη 52,14%, Πετρέλαιο Θέρμανσης 37,94%,
Προπάνιο 37,69%, Σόγια 17,10%,Σιτηρά 3,63%, Τυρί 10,51%,
Γάλα 20,06%, Μαλλί 12,72%, Ρύζι 8,66%, Ζάχαρη 12,07%,
Καφές 26,59%, Βαμβάκι 5,12%, Καλαμπόκι 35,64%» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ενδιαφέροντα είναι επίσης
τα στοιχεία που παραθέτει το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, επικαλούμενο την ΕΛΣΤΑΤ και την έρευνα της IRI: Αυξήσεις στο κρέας
κατά 17%, οπωροκηπευτικά
+15%, όσπρια +8%, είδη ατομικής υγιεινής +1% κ.α.
Σε αυτά πρέπει να προστεθούν
και οι αυξήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν μηχανικοί, εργολάβοι κ.λπ, με βασικά υλικά να είναι ακριβότερα,
ειδικά σε μια φάση ανάκαμψης
της οικοδομής και αναμονής
για νέο «Εξοικονομώ».
Η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να παρέμβει πάντως.
Ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης,
ο οποίος χρεώνεται πολιτικά
όλη αυτή την κατάσταση, σε
δηλώσεις του θεώρησε ότι «οι
ανατιμήσεις είναι παγκόσμιο
φαινόμενο» και… τέλος. Γενικά,
η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος
για τις αυξήσεις και για ενδεχόμενα μέτρα στήριξης.
Η γενική αίσθηση ότι η κανονικότητα, αναμενόμενη ή και
βεβιασμένη, λόγω τουρισμού,
επανέρχεται με κλασικές για
την ελληνική πραγματικότητα
«πινελιές», που είναι οι ανατιμήσεις σε ήδη ακριβά, λίγο ως
πολύ προϊόντα.

Η κυβέρνηση δεν
φαίνεται διατεθειμένη να παρέμβει
πάντως. Ο αρμόδιος
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος
χρεώνεται πολιτικά
όλη αυτή την κατάσταση, σε δηλώσεις
του θεώρησε ότι «οι
ανατιμήσεις είναι
παγκόσμιο φαινόμενο» και… τέλος.
Γενικά, η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος για τις αυξήσεις
και για ενδεχόμενα
μέτρα στήριξης.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, 2020
(έτος αναφοράς εισοδήµατος 2019)

ΜΕΣO ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

9.993€
(%) µεταβολές

Πληθυσµός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό: πληθυσµός σε κίνδυνο φτώχειας ή µε υλικές στερήσεις
(δηλαδή πληθυσµός που στερείται τουλάχιστον
4 από έναν κατάλογο 9 αγαθών και
υπηρεσιών) ή που διαβιεί
35,7 36,0 35,7 35,6
σε νοικοκυριά µε χαµηλή
34,8
34,6
ένταση εργασίας.

8,2

2008

12,1

2009

31,8

31,0

2,9

2010

-9,1

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ή ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ (%)

30,0

2011

-15,5
-12,9

28,9

2012

28,1

2013

-4,6
-2,2
-0,1

2014

27,7

2015
2016

1,5
2,7
3,9
6,5

2017
2018
2019
2020

ΚΑΤΩΦΛΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

27,6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ποσοστό των ατόµων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων το συνολικό ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα
είναι χαµηλότερο του 60% του εθνικού διάµεσου ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος

11.059€
(ετησίως)

2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ & 2 ΠΑΙ∆ΙΑ
<14 ετών

5.266€
(ετησίως)
ΑΤΟΜΟ

21,4%

ΠΑΙ∆ΙΑ
έως 17 ετών

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή / 22 Ιουνίου 2021

Στον κίνδυνο φτώχειας, η ΕΛΣΤΑΤ προειδοποιεί ότι αφενός, το
μέσο ατομικό εισόδημα είναι κάτω από 10.000 ευρώ στην Ελλάδα το 2020, αν και αυξημένο κατά 6,5% σε σχέση με το 2019 και
ότι το 28,9% του πληθυσμού της Ελλάδας είναι στο όριο της φτώ-

18,5%

ΑΤΟΜΑ
18-64 ετών

13,2%
ΑΤΟΜΑ
ετών 65+

#GreekDataMatter
χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το χαρακτηριστικό αυτό
είναι ίσως το πιο ανησυχητικό και ανατρεπτικό των θεωριών περί
ανάκαμψης και κυρίως, για ποιους θα ισχύει αυτή. Σημειώνεται
ότι και εδώ, το ποσοστό βρίσκεται σε κάμψη, μετά το pic του 2014.

6|Ατζέντα
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ΧΟΡΟΣ
28 ΙΟΥΝΊΟΥ

«6+1 Διαδρομές προς
την Ελευθερία» στο Ιτς Καλέ
ΤΗΝ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ «6+1 Διαδρομές προς την Ελευθερία» ανεβάζει η
Σχολή Χορού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών τη Δευτέρα 28 Ιουνίου, στις 20:00, στον αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, στο Ιτς Καλέ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση.
«Γυναίκες μάνες, αδερφές, σύντροφοι, συνοδοιπόροι. Γυναικείες μορφές υφαίνουν το νήμα της ζωής, αλυχτώντας διαχρονικά. Γυναίκες-σύμβολα διαγράφουν τις προσωπικές τους τροχιές κινούμενες από και
προς την Ελευθερία» τονίζεται στο σημείωμα της παράστασης.
Χορογραφία: Έλενα Ανδρεάδη, Τζίνα Βίκα, Ελεονώρα Ηλία, Λάουρα Τσιάτη, Κατερίνα Ντίβα
Μουσική: Δημήτρης Καραγεώργος
Ερμηνεία: Ιωάννα Κολεγιώργου, Τζίνα Χρύση, Δήμητρα Αντωνιάδη, Ελένη Ασπρή, Τζίνα Βίκα, Ελεονώρα Ηλία, Κατερίνα Ντίβα.
Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο
2651064065 από 10:00 έως 18:00.

ΘΕΑΤΡΟ
1 ΙΟΥΛΊΟΥ

Παιδικό θέατρο:
«Μάγια
η Μέλισσα»
ΠΑΙΔΙΚΉ παράσταση την Πέμπτη 1 Ιουλίου
στις 20.30 στον Φρόντζο. Παίζουν οι Ανδρέας Παπαϊωάννου, Μαρία Προδρόμου, Κική
Τσαλίκη, Νίκος Χρηστίδης, Ευτυχία Ψωμά,
μαζί τους η ακροβάτης Στέλλα Δροσινού.
Τιμή εισιτηρίου: 12€, προπώληση 10€. Προπώληση: ticketsioannina κεντρική πλατεία
Ιωαννίνων, Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης Πυρσινέλλα 11 Τηλ.: 26510 34911, Βιβλιοπωλείο Κύκλος Πολυτεχνείου 75 & Παλαμά
Πρέβεζα Τηλ.: 26820 61610, Βιβλιοπωλείο
Αυδίκος Εθν. Αντιστάσεως 2 Πρέβεζα, Τηλ.:
26820 24025 και στο https://www.viva.gr/
tickets/theater/periodeia/magia-i-melissa/

2 ΙΟΥΛΊΟΥ

Ο Καραγκιόζης μποξέρ
ΤΟ ΘΈΑΤΡΟ Σκιών
«Ο Καραγκιόζης του
Μακρή», με τους Κώστα
και Μπάμπη Μακρή,
παρουσιάζει στις 2
Ιουλίου στο υπαίθριο
θέατρο της ΕΗΜ στον
Φρόντζο, την παράσταση «Ο Καραγκιόζης
Μποξέρ», στις 21.00.
Εισιτήρια εδώ:
https://www.viva.
gr/tickets/theater/
pollaploi-horoi/okaragkiozis-boxer/
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ΣΙΝΕΜΑ
«Φρίτζι»:
Προβολή στα
παλιά σφαγεία
ΚΆΘΕ Δευτέρα, έχει θερινό σινεμά στον
αύλειο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου
«Δημ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία, από το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών.
Η πρώτη ταινία θα προβληθεί τη Δευτέρα
28 Ιουνίου, στις 21:30. Πρόκειται για την
ταινία «Φρίτζι: Μια επαναστατική ιστορία» σε σκηνοθεσία Ματίας Μπρουν και
Ραλφ Κούκουλα (2019), που συνδυάζει
την ιστορία με το animantion. Η προβολή
αυτή γίνεται σε συνεργασία με το Τσέχικο
Κέντρο Αθήνας.

1 ΙΟΥΛΊΟΥ

Θερινό σινεμά
στην αυλή του
αρχοντικού
Πυρσινέλλα
ΚΆΘΕ ΠΈΜΠΤΗ το ΔΗΠΕΘΕ και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών διοργανώνουν βραδιά σινεμά στον αύλειο
χώρο του αρχοντικού Πυρσινέλλα.
Η αρχή γίνεται αυτή την Πέμπτη 1 Ιουλίου,
στις 21:30, με την προβολή μιας από τις
πιο κλασικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, της ταινίας «Καζαμπλάνκα» με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την
Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Είσοδος ελεύθερη.

Ατζέντα|7
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O Σον Ντάφι είναι ο καλύτερος
«χάρτινος μπάτσος»
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η

αστυνομική λογοτεχνία είναι μια περίεργη και
πολύ εκτενής υπόθεση. Αν ο δημιουργός δεν
είναι αρκετά μάστορας, μπορεί να προδώσει
τους ήρωές του και να πάθει σχεδόν ότι ο συγγραφέας του Dark Half, του Στίβεν Κινγκ.
Στις μέρες μας υπάρχουν πολλές καλές αστυνομικές λογοτεχνικές σειρές. Η πλειοψηφία τους είναι καλή γιατί
ανιχνεύει το κοινωνικό «σήμα» των κοινωνιών όπου
δρούνε τα όργανα της τάξης, επίσημα ή ανεπίσημα.
Η καλύτερη όμως σύγχρονη σειρά με ήρωα έναν δυσπροσάρμοστο αστυνομικό, είναι αυτή του Έιντριαν μακ Κίντι.
Και ναι, είναι καλύτερη από την αντίστοιχη του Γιου Νέσμπε (ή Τζο Νέσμπο).
Ο μακ Κίντι καταρχάς, είναι περίπτωση από μόνος του.
Πριν από μια τετραετία σταμάτησε να γράφει γιατί, ελλείψει εσόδων, του έκαναν έξωση από το σπίτι του, οπότε
ξεκίνησε να δουλεύει ταξιτζής στην Uber και μπάρμαν.
Νωρίτερα, είχε διαδοχικά αποφοιτήσει από την Οξφόρδη,
μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, προπονήσει μια ομάδα ράγκμπι στο Ισραήλ (!), εγκατασταθεί στην Αυστραλία κ.λπ.
κ.λπ.
Ο Σον Ντάφι, ο ήρωάς του, είναι ένας σαραντάρης αστυνομικός στο τμήμα του Καρικφέργκους και η χρονική περίοδος που αφηγείται, είναι από τα μέσα των ‘70s μέχρι
αρκετά αργά.
Γύρω του ζούνε και δρουν ο ΙΡΑ, οι Ενωτικοί, το βορειοϊρλανδικό προλεταριάτο, η βορειοϊρλανδική ελίτ και
όλα, μα όλα, είναι τόσο οριζόντια ταξικά διαχωρισμένα,
που ενίοτε προκαλούν έκπληξη. Η ιρλανδική κοινωνία
είναι έτσι και αλλιώς ένα εντελώς απίθανο μωσαϊκό, στο
οποίο η Αγγλία πετάει τα λύματά της εδώ και πολλά-πολλά χρόνια. Όσο μάθαινε όμως να ζει με τις Ταραχές και
τους κοινωνικούς ιστούς που ύφαιναν ο ΙΡΑ και οι αντίπαλοί του, άλλο τόσο βάθαιναν και οι ανισότητες, καμιά
φορά και στον ίδιο δρόμο, από σπίτι σε σπίτι.
Ο Ντάφι είναι μουσικόφιλος και έχει πολλές αδυναμίες.
Επίσης, τραβάει τα προβλήματα σαν μαγνήτης και δεν
είναι ιδιαίτερα αρεστός στους ανώτερους και ειδικά, στις
μυστικές υπηρεσίες κάθε είδους.
Η αφήγηση του μακ Κίντι είναι εκπληκτική. Εκεί «τρώει»
τον πιο φαντασμαγορικό Νέσμπε (ή Νέσμπο) και τα έργα
του κατατάσσονται σε ένα πιο «ψαγμένο» ράφι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Εκεί που ο κορυφαίος, παραμένει ο
Τζορτζ Πελεκάνος και αμέσως πίσω του, ο Μάικλ Κόνελι.
Μέχρι στιγμής, στα ελληνικά κυκλοφορούν τέσσερις
Σον Ντάφι, μεταφρασμένοι, με σάουντρακ που αξίζει τον
κόπο να το δοκιμάσετε, αν διαβάζετε μετά μουσικής. Στα
Αγγλικά κυκλοφορούν άλλα τρία βιβλία ήδη, με πιο πρόσφατη κυκλοφορία το 2019.

ADRIAN McKINTY
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Νέο ντοκιμαντέρ
για τους Beatles από
τον Πίτερ Τζάκσον

Τ

ο επόμενο πρότζεκτ του Πίτερ
Τζάκσον ανακοινώθηκε: Μια αναθεωρημένη έκδοχή του ντοκιμαντέρ για τους Beatles «Let It Be».
Ο σκηνοθέτης της κινηματογραφικής
σειράς «Lord of the Rings» θα χρησιμοποιήσει 55 ώρες στιγμιότυπα στο
στούντιο που αρχικά γυρίστηκαν από τον
σκηνοθέτη Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ για την
αρχική ταινία του 1970.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε προηγουμένως
υπαινιχθεί ότι μια νέα έκδοση του «Let
It Be» ήταν στο στάδιο της επεξεργασίας και ότι ήταν από τις ηχογραφήσεις
στο πρωτότυπο ντοκιμαντέρ - οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν μόλις ένα χρόνο
πριν από τη διάλυση του συγκροτήματος.
Ο Πίτερ Τζάκσον ανέφερε σε δήλωση
για τη δημιουργία της νέας ταινίας: «Οι
55 ώρες από στιγμιότυπα που δεν έχουν
προβληθεί ποτέ πριν και οι 140 ώρες
ήχου που διατίθενται σε εμάς διασφαλίζουν ότι αυτή η ταινία θα είναι απόλυτα
ρεαλιστική με ελάχιστες παρεμβολές,
ένα ντοκιμαντέρ που οι θαυμαστές των
Beatles ονειρεύονταν εδώ και καιρό».
«Είναι σαν μια μηχανή του χρόνου που
μας μεταφέρει πίσω στο 1969 και μπαίνουμε στο στούντιο βλέποντας αυτούς
τους τέσσερις φίλους να κάνουν υπέροχη
μουσική μαζί» υπογράμμισε.
Για τους θαυμαστές που ενδιαφέρονται
για την αρχική ταινία του Λίντσεϊ – Χογκ,
η Apple επιβεβαίωσε ότι η εκδοχή του θα
κυκλοφορήσει «μετά την προβολή του
νέου ντοκιμαντέρ».
Ο Τζάκσον συμφώνησε με τον ΜακΚάρτνεϊ ότι το πρωτότυπο δεν αντιπροσωπεύει αυτό που πραγματικά συνέβαινε
στο στούντιο εκείνη την εποχή. «Ανακουφίστηκα που ανακάλυψα ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τον
μύθο» είπε ο Τζάκσον.
«Αφού εξέτασα όλα τα πλάνα και τον ήχο
που κατέγραψε ο Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ
18 μήνες προτού το θρυλικό συγκρότημα
διαλυθεί, θεωρώ ότι είναι απλώς ένας
καταπληκτικός ιστορικός θησαυρός.
Σίγουρα, υπάρχουν στιγμές δράματος,
αλλά καμία από τις αντιπαραθέσεις με
τις οποίες το πρότζεκτ συνδέεται εδώ
και πολύ καιρό. Το να παρακολουθείς
τους Τζον, Πολ, Τζορτζ, και Ρίνγκο να
δουλεύουν μαζί, δημιουργώντας κλασικά σήμερα τραγούδια από το μηδέν, δεν
είναι μόνο συναρπαστικό - είναι αστείο,
αναζωογονητικό και εκπληκτικά οικείο»
τόνισε.

«What’s Going On» Ταινία για τη ζωή
του Μάρβιν Γκέι

Η

ιστορία του Μάρβιν Γκέι θα μεταφερθεί στην κινηματογραφική οθόνη.
Σύμφωνα με το Deadline, η
Warner Bros. απέκτησε τα δικαιώματα
για την ταινία «What’s Going On», με παραγωγούς τους Dr. Dre και Jimmy Iovine.
Ο Άλεν Χιουζ της Menace II Society θα
είναι σκηνοθέτης και παραγωγός του
πρότζεκτ. Το ίδρυμα που διαχειρίζεται την
περιουσία του Μάρβιν Γκέι και η χήρα
του, Τζαν Γκέι συμμετέχουν επίσης στο
πρότζεκτ επιτρέποντας να χρησιμοποιηθούν πρωτότυπες μουσικές ηχογραφήσεις
στην ταινία.
«Η φωνή του Μάρβιν είναι τόσο μοναδική... θέλω να τιμήσω αυτήν την μοναδική
φωνή και δεν θέλω να τη μιμηθώ. Ωστόσο, υπάρχουν τεχνικές που έχω εξερευνήσει όπως το audio-wise σε ζωντανές
ερμηνείες και ηχογραφήσεις στο στούντιο.
Έχω ξεχωρίσει πολλά τραγούδια με τον
Dr. Dre και έχω ανακαλύψει πολλά, αλλά
δεν θέλουμε να κάνουμε τεχνάσματα με
την πιο καθαρή φωνή όλων των εποχών »
τόνισε ο σκηνοθέτης.
Η ταινία θα είναι το δεύτερο πρότζεκτ στο
οποίο συνεργάζονται οι Dr. Dre, Iovine και
Χιουζ μετά το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ
του HBO του 2017, «The Defiant Ones».
Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το
2022 και η ταινία έχει πιθανή ημερομηνία
κυκλοφορίας το 2023. Τα επόμενα βήματα
περιλαμβάνουν το casting του ηθοποιού που θα ζωντανέψει την ιστορία του
Μάρβιν Γκέι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το στούντιο
εξασφάλισε προϋπολογισμό άνω των 80
εκατομμυρίων δολαρίων, τον μεγαλύτερο
που θα διατεθεί για βιογραφική ταινία που
εξερευνά έναν εκπρόσωπο της μαύρης
κοινότητας. Η ταινία δεν είναι συνηθισμένη βιογραφική και περιγράφεται ως «μουσική οδύσσεια και θεατρική εμπειρία».
Ο Μάρβιν Γκέι, βασικός καλλιτέχνης για
την ανάπτυξη της Motown και τον σήμα
κατατεθέν ήχο της, είναι γνωστός όχι
μόνο για τα αισθησιακά, απλά τραγούδια
R&B όπως το «Sexual Healing» και το
«Let’s Get It On», αλλά και για τον πολιτικά φορτισμένο ύμνο, «What’s Going On».
Το 1984, σε ηλικία 44 ετών δολοφονήθηκε από τον πατέρα του, ο οποίος τον
πυροβόλησε και τον σκότωσε μετά από
σύγκρουση στο σπίτι της οικογένειας στο
Λος Άντζελες.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΙΣΌΣ ΜΠΛΕ ΑΙΏΝΑΣ

Το Blue της Τζόνι Μίτσελ
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η

Ρομπέρτα Τζόαν Άντερσον ή Τζόνι Μίτσελ όπως έγινε ευρέως γνωστή, είναι
πια στα 78 της χρόνια, αποτραβηγμένη
από τη δημοσιότητα.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη έχει υπάρξει μια από τις
μεγαλύτερες μουσικές συνθετικές και στιχουργικές
ιδιοφυίες τούτου του κόσμου, μια PJ Harvey όταν
οι καμπάνες δεν ήταν μόνο στις εκκλησίες, αλλά
και στα παντελόνια.
Πριν από 50 χρόνια, τέτοιες μέρες, κυκλοφόρησε
το ίσως καλύτερο άλμπουμ της, το Blue. Ένα χρόνο

πριν, η Μίτσελ είχε κυκλοφορήσει το Ladies of the
Canyon, από όπου και το Woodstock, το κομμάτι
που διασκεύασε ο τότε σύντροφός της Γκράχαμ
Νας (της γνωστής τριαδοτετράδας με τους Κρόσμπι, Στιλς και Γιανγκ). Αλλά αυτή είναι μια άλλη
ιστορία.
Στο Blue, η Μίτσελ είχε χωρίσει με τον Νας και
είχε αποσυρθεί για ένα διάστημα στα Μάταλα, στην
Κρήτη, Εκεί, έγραψε μερικά από τα κομμάτια, επηρεασμένα από την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις της, τόσο με τον Νας, όσο και με τον Τζέιμς
Τέιλορ.
Η Τζόνι όμως ποτέ δεν «αναπαρήγαγε» απλά. Οι

συνθετικοί της πειραματισμοί, συν η απίστευτη
φωνή της, ήταν εγγύηση ότι σε ένα τόσο σύνθετο
μουσικά, αλλά και τόσο απλό στο αποτέλεσμά του,
άλμπουμ, όπως το Blue, όλα θα έμοιαζαν σαν να
έχουν πέσει από τον ουρανό.
Το δε άλμπουμ είναι όντως ένα από τα κορυφαία
του ευρύτερου ροκενρόλ και του στενότερου φολκ
ροκ. Έχει υπάρξει ειλικρινής, κρυφή ή και φανερή επιρροή για μια σειρά καλλιτέχνες, από τους
Zeppelin (ναι, τους Zeppelin), μέχρι τη Λάνα ντελ
Ρέι.
Επίσης, περιλαμβάνει ίσως το καλύτερο κομμάτι
της: Το This Flight Tonight…

