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Σπίρτζης κατά 
Καχριμάνη για 
το Ιωάννινα-Κακαβιά
Η ΚΑΚΑΒΙΑ… απομακρύνεται όλο και περισ-
σότερο από τα Γιάννενα και την Ιόνια, παρά τις 
πρωτοβουλίες, συσκέψεις, «αναλήψεις έργων» και 
άλλες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, που συνήθως 
εκθέτουν το υπουργείο και την εκάστοτε πολιτική 
του ηγεσία. 
https://typos-i.gr/article/spirtzhs-kata-kaxrimanh-
gia-iwannina-kakabia

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Και καύσωνας, και 
πιθανή διακοπή νερού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΙ Άρης Μπαρτζώκας ενη-
μερώνει (από το προσωπικό του email πάντα…) ότι 
λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην 
περιοχή του Περάματος, θα υπάρξει πτώση πίεσης ή 
και διακοπή νερού σήμερα, Πέμπτη 29 Ιουλίου, τις 
βραδινές ώρες, σε περιοχές της πόλης των Ιωαννί-
νων και κυρίως στα υψηλά σημεία.
https://typos-i.gr/article/kai-kayswnas-kai-
pi8anh-diakoph-neroy

Σύλληψη για βιασμό 
ανηλίκου στην Άρτα
Η ασφάλεια της Άρτας και η ΟΠΚΕ συνέλαβαν έναν άνδρα χτες 
Σάββατο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης 
της ανακρίτριας Πρωτοδικείου Άρτας για βιασμό και γενετήσιες 
πράξεις με ανήλικο.
https://typos-i.gr/article/syllhpsh-gia-biasmo-anhlikoy-sthn-arta

Υποψήφια «ουδέτερη 
κλιματικά» 
πόλη τα Γιάννενα
ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, τα 
Τρίκαλα και η Κοζάνη θέτουν υποψηφιότητα συμμε-
τοχής στο εγχείρημα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με στόχο, 100 ευρωπαϊκές πόλεις να είναι 
«ουδέτερες» κλιματικά ως το 2030.
https://typos-i.gr/article/ypopshfia-oydeterh-
klimatika-polh-ta-giannena



Γιάννενα|3ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο 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 ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■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, 
παίρνετε:

■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλί-
ου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-
2014» σε φυσική μορφή 

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέα-
τρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιω-
αννίνων

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)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

Το «Εξώφυλλο» θα είναι ξανά μαζί σας στις 29 Αυγούστου

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πέρυσι, το τουριστικό στοίχημα 
έσωσε εν μέρει ο εγχώριος τουρι-
σμός.
Η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει ότι το 2020 

μετακινήθηκαν 3,8 εκατ. Έλληνες και Ελ-
ληνίδες στη χώρα, σε 5,8 εκατ. ταξίδια για 
διάφορους λόγους.
Οι αριθμοί μειώθηκαν κατά 17,7% και 
21,9% αντίστοιχα. Τα δε ποσά (για τους 15 
και άνω) μειώθηκαν κατά 28,2%. Πάντα σε 
ό,τι αφορά τον εγχώριο επισκέπτη.
Επίσης, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρή-
θηκε στις κλασικές διακοπές, των 4-7 ημε-
ρών, κατά 36,5%.
Συνήθως, οι ταξιδιώτες μετακινήθηκαν με 
χερσαία μέσα και πολύ λιγότερα με θαλάσ-
σια (μόλις 800.000 ταξίδια).

Επίσης, οι εγχώριοι ταξιδιώτες πήγαν κυ-
ρίως… στο χωριό. Το 82,4% των διανυκτε-
ρεύσεων έγινε σε εξοχικά και δωρεάν πα-
ρεχόμενα καταλύματα (συγγενείς, φίλοι). 
Αυτά τα ταξίδια αυξήθηκαν κατά 26,9% σε 
σχέση με το 2019.
Όσοι-ες νοίκιασαν, κατέλυσαν κυρίως σε 
ξενοδοχεία, κατά 58%. Οι διαμονές σε ξε-
νοδοχεία μειώθηκαν κατά 38,2% σε σχέση 
με το 2019.
Οι νεαρές ηλικίες ήταν αυτές που παρου-
σίασαν αύξηση της τουριστικής κινητικό-
τητας, σε σχέση με το 2019. Οι 15-24 ετών 
έκαναν περισσότερες διανυκτερεύσεις πέ-
ρυσι, σε σχέση με το 2019, ενώ όλες οι υπό-
λοιπες ηλικιακές ομάδες, λιγότερες.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που δίνει η 
ΕΛΣΤΑΤ, είναι το πού δαπάνησαν τα χρή-
ματα:

Καταρχάς, η δαπάνη προσωπικών ταξιδιών 
μειώθηκε κατά 25,2% το 2020 σε σχέση με 
το 2019. Κυρίως, διοχετεύτηκε στην εστία-
ση, κατά ένα 25% περίπου του συνολικού 
ποσού. Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν 
οι δαπάνες διαμονής και μεταφορικών.
Τέλος, η μέση συνολική δαπάνη κυμάνθη-
κε στα 65,8 ευρώ για ταξίδια 1-3 ημερών 
και στα 56,4 ευρώ για τα ξίδια 4-7 ημερών.
Κοινώς, πέρυσι με την απειλή της πανδη-
μίας φαινομενικά μικρότερη, μιας και υπο-
τίθεται «είχε νικηθεί» όπως διατείνονταν 
οι αρμόδιοι, οι εγχώριοι ταξιδιώτες ήταν 
αρκετά επιφυλακτικοί. Διέσωσαν μεν, εν 
πολλοίς, το τουριστικό κεφάλαιο, ειδικά σε 
περιοχές όπου η Ήπειρος που σημείωσαν 
τη μικρότερη κάμψη, αλλά ήταν αρκετά 
επιφυλακτικοί, προτιμώντας τα γνωστά 
τους «λημέρια».

Νέες ηλικίες, 
σε εξοχικά 
και φίλους

Οι 15-24 ετών έκαναν 
περισσότερες διανυ-
κτερεύσεις πέρυσι, σε 
σχέση με το 2019, ενώ 
όλες οι υπόλοιπες ηλι-
κιακές ομάδες, λιγότε-
ρες.
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή  / 29 Ιουλίου 2021

59,9%

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ, 2020

78,1%

37,6%

17,2%

2,5%

4,7%

*Πανδηµία της νόσου του κορωνοϊού

(15 ετών και άνω)

2014 2017 2018 2019 20202015 2016

ATOMA

3,1
εκατοµµύρια

ΤΑΞΙ∆ΙΑ

4,8

1.835,0

1.713,7

1.812,9
1.916,7

2.299,6 2.339,8

1.679,1

(σε εκατοµµύρια) ∆ΑΠΑΝΕΣ
(σε εκατοµµύρια ευρώ)

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

56,9
εκατοµµύρια

2020*/2019

-18,2%

ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ
(δυνατότητα επιλογής περισσότερων από µία αιτιών)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΛΟΓΟΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΛΟΓΟΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

50,4%

47,4%

26,4%

23,9%

18,4%

6,0%

10,2%

2020*/2019

-10,3%

6,3

5,8

5,6 6,2

6,6

6,2

4,5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

εκατοµµύρια
0,3
εκατοµµύρια

2020*/2019

-14,1%

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2020*/2019

-67,7%
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ΘΈΆΤΡΟ

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Όρνιθες» 
στον Φρόντζο 
από το ΚΘΒΕ
«ΟΡΝΙΘΕΣ» του Αριστοφάνη 
παρουσιάζει και αυτό το καλο-
καίρι το Κρατικό Θέατρο Βορεί-
ου Ελλάδος. Η παράσταση σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα έρχεται 
στα Γιάννενα στις 4 Αυγούστου, 
στις 21:00, στο υπαίθριο θέατρο 
της ΕΗΜ.
Τους ρόλους ερμηνεύουν: 
Ταξιάρχης Χάνος, Γιάννης 
Σαμψαλάκης, Λίλα Βλαχοπού-
λου, Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιάννης 
Τσεμπερλίδης κ.ά.

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Όνειρο γαϊδουρινό, 
στα παλιά σφαγεία
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Actina συνεχίζει την 
καλοκαιρινή του περιοδεία με το 
«Όνειρο γαϊδουρινό» στις 6/8 στα 
Ιωάννινα, παλιά σφαγεία (αυλή).
Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική 
παράσταση, βασισμένη στο παραμύ-
θι «Το βασιλόπουλο με τα γαϊδου-
ρίσια αυτιά». Τη σκηνοθεσία έκανε 
Αθηνά Τσικνιά και η υπόθεση είναι 
η εξής:
Κείμενο-πρωτότυπη μουσική-στίχοι: 
Χάρις Μέγα
Ερμηνεύουν: Χάρις Μέγα, Άρης 
Νούσης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Νι-
κόδημος Παπουτσής. Κιθάρα: Χάρις 
Μέγα. Κρουστά, μπάσο: Νικόδημος 
Παπουτσής
Σκηνικός χώρος-σχεδιασμός φω-
τισμού: Αθηνά Τσικνιά. Κοστούμια: 
Αθηνά Τσικνιά, Φόνη Βραζέλη. Βοη-
θός ενδυματολογικού: Αντιγόνη Δε-
ρέκα. Κατασκευή κοστουμιών: Φόνη 
Βραζέλη. Χορογραφίες αφρικάνικης 
τελετής: Δάφνη Ασημακοπούλου. 
Κατασκευές σκηνικού χώρου: Άκης 
Μάστακας. Κατασκευές μάσκας: Ιω-
άννα Βραζέλη. Σχεδιασμός αφίσας: 
Μιχάλης Ρέκατας
Φωτογραφίες: Κωστής Εμμανουηλί-
δης. Video trailer: Δημήτρης Ράδης

7-8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αχιλλεύς (Ελλάς Εκλιπαρούσα) στα Γίτανα
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του 
Υπουργείου Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θε-
σπρωτίας θα φιλοξενήσει στις 7 και 8 Αυγούστου στο Αρχαίο 
Θέατρο Γιτάνων τη θεατρική παράσταση της bijoux de kant Αχιλλεύς 
(Ελλάς Εκλιπαρούσα), σε κείμενο του Αθανάσιου Χριστόπουλου 
(1804) και σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη.
Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Παπαδάκης, σκηνικά-κοστού-
μια-φωτισμοί: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης, κειμενικές προσθήκες: 
Γλυκερία Μπασδέκη.
Παίζουν οι Θανάσης Δήμου, Θανάσης Δόβρης, Κώστας Κουτσολέλος, 
Θανάσης Βλαβιανός, Βασίλης Ζιάκας και η Φλομαρία Παπαδάκη
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2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Λαϊκή ορχήστρα στα Καρδαμίτσια
Η ΛΑΪΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ του Πνευματικού Κέντρου εμφανίζεται τη Δευτέρα 2 Αυ-
γούστου, στις 21:00, στα Καρδαμίτσια, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Καρδαμιτσίων.

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ομμα+
Convexmodel 
στα παλιά 
σφαγεία
ΟΙ CONVEXMODEL 
και οι Όμμα εμφα-
νίζονται την Πέμπτη 
5 Αυγούστου, στις 
21:00, στην αυλή του 
πολιτιστικού πολυχώ-
ρου «Δημ. Χατζής», 
στα παλιά σφαγεία, με 
ελεύθερη είσοδο. Τη 
συναυλία διοργανώνει 
το Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Ιωαννιτών.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Θαύμα στο Μιλάνο», σινεμά 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Αυγούστου, στις 21:30, 
στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ιωαννίνων θα προβληθεί η ταινία του 
Βιτόριο ντε Σίκα «Θαύμα στο Μιλάνο» 
(1961), με τους: Φραντσέσκο Γκολισάνο, 
Έμα Γκραμάτικα, Πάολο Στόπα, Γκουλιέλ-
μο Μπαρνάμπο, Άνα Καρένα, Μπρουνέλα 
Μπόβο, Άλμπα Αρνόβα.

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Μπακόλ-Μπόγκαρτ 
στο Αρχοντικό Πυρσινέλλα
TO ΠΝΕΎΜΑΤΙΚΌ Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το 
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων συνε-
χίζουν τις θερινές κινηματογραφικές προβολές 
στην αυλή του Αρχοντικού Πυρσινέλλα.
Την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 και ώρα 21.30, 
θα προβληθεί η ταινία «Η Σειρήνα της Μαρτινίκα» 
(To Have and Have Not), σε σκηνοθεσία Χάουαρντ 
Χοκς, 1944, 100’ 
Παίζουν: Σέλντον Λέοναρντ, Λορίν Μπακόλ, Γου-
όλτερ Μπρέναν, Ντολόρες Μοράν, Χώγκι Καρμά-
ικλ, Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BB
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Μια 
αναδρομή 
στα 
ηπειρώτικα 
ολυμπιακά 
μετάλλια
Η ιστορία των «ολυμπιονικών της Ηπεί-
ρου» ξεκινάει από πολύ παλιά, με κα-
ταγραφές σε κλασικά κείμενα, όπως για 
παράδειγμα  τον βασιλιά Αρύββα πρώτα 
και αργότερα,  με τον Αντίπατρο (Ευσέ-
βιος, Παντοδαπή Ιστορία).
Στη σύγχρονη εποχή, η Ήπειρος και τα 
Γιάννενα «μετράνε» μετάλλια από το 
1996 και μετά.

Ο 
Στέφανος 

Ντούσκος είναι ο 
πρώτος χρυσός ολυμπι-

ονίκης των Ιωαννίνων και ο 
πρώτος χρυσός ολυμπιονίκης 
της ελληνικής κωπηλασίας, 
γεγονότα που κάνουν ακό-

μα πιο μοναδική την 
επιτυχία του.



Αθλητισμός|9ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Το 
άλλο χρυσό 

ολυμπιακό μετάλλιο 
της Ηπείρου, είναι της 

Αθανασίας Τσουμελέκα στους 
Ολυμπιακούς της Αθήνας, το 

2004, στα 20χλμ βάδην. Η 
Τσουμελέκα είχε ξεκινήσει 
από τον Αστέρα Πρέβεζας 

και συνέχισε με τον 
Ολυμπιακό.

Δύο 
ασημένια 

ολυμπιακά μετάλλια 
μετράνε οι «δυνατοί» του 

Σπάρτακου Ιωαννίνων, στην 
άρση βαρών: Ο Βίκτωρας Μήτρου 
πήρε το ασημένιο στα 77 κιλά στο 

Σίδνεϋ, το 2000 και ο Λεωνίδας 
Κόκκας επίσης το ασημένιο 
στα 94 κιλά, τέσσερα χρό-

νια νωρίτερα, στην 
Ατλάντα. 

Η 
κωπηλασία 

έχει φέρει ακόμα ένα 
μετάλλιο στην Ήπειρο: Η 

Αλεξάνδρα Τσιάβου πήρε 
το χάλκινο στο διπλό σκιφ 
ελαφρών βαρών, το 2012 

στο Λονδίνο, μαζί με τη 
Χριστίνα Γιαζιτζί-

δου.

Η 
κωπηλασία και 

η άρση βαρών είναι τα 
αθλήματα που έχουν καταγράψει 

πολλούς ηπειρώτες ολυμπιονίκες. 
Το 2012 ήταν οι Τσίλης-Τζιάλλας στην 
τετράκωπο άνευ (4οι) και νωρίτερα, η 

Σβάιερ στη Σεούλ και τη Βαρκελώνη, ο 
Μηλιώτης, αλλά και ο Ντούσκος στο Ρίο, 
πλασαρίστηκαν σε πρώτες οκτώ θέσεις. 

Στην άρση βαρών, ο Τζελίλης είχε μια 
4η θέση σε Ολυμπιακούς, καθώς 

και ο Γιώργος Μαρκούλας το 
2004 στα 85 κιλά.
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ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Τζωρτζ Πελεκάνος ενδέχεται σοβαρά να είναι ο 
πιο σημαντικός συγγραφέας αστυνομικών βιβλί-
ων τη σήμερον, που το είδος έχει πολλούς υπο-
ψήφιους βασιλείς, πρίγκιπες, βαρόνους κ.λπ.

Κανείς τους όμως δεν έχει γράψει ένα βιβλίο τόσο 
σκληρό και τόσο αληθινό, σαν τον «Βασιλιά του πε-
ζοδρομίου».
Ούτε επίσης τόσο «λαϊκό ανάγνωσμα», στα όρια του 
pulp, αλλά γραμμένο με τέτοιο τρόπο που ο Ταραντίνο 
ούτε που θα το πλησίαζε ποτέ για να το κάνει ταινία.
Ο Πελεκάνος μεταφέρει τη δράση στην Ουάσιγκτον 
του 1976. Τον καιρό εκείνο οι ΗΠΑ γιορτάζουν τα 
δικά τους 200 χρόνια, από τη Διακήρυξη της Ανε-
ξαρτησίας, αλλά η ζωή στα γκέτο δεν έχει αλλάξει 
και πάρα πολύ.
Ο «Βασιλιάς του πεζοδρομίου» υποτίθεται ότι είναι 
η ταινία που «λέει την αλήθεια» για τον «πιο σκλη-
ρό νταβατζή που υπήρξε ποτέ». Ο Πελεκάνος, με 

αυτό το κόλπο της «ταινίας μέσα στην αφήγηση», 
διηγείται μια ακόμα πιο σκληρή ιστορία, η οποία 
εμπλέκει γνωστούς ήρωές του, με τους οποίους 
θα φτιάξει μια μικρή τριλογία. Τον «Βασιλιά» ακο-
λούθησε η «Γλυκιά αιωνιότητα» και το «Shame 
the devil», με πρόσωπο αναφοράς έναν Ελληνο-
αμερικάνο (αλίμονο…), τον Ντιμίτρι Καρρά. Το DC 
Quartet έχει ένα ακόμα βιβλίο και συμπληρώνει μια 
από τις πιο εμβληματικές αστυνομικές σειρές. 
Ο «Βασιλιάς» είναι μερικές φορές αλλόκοτα σκλη-
ρός, ακόμα και για τους εξοικειωμένους-ες με τα βι-
βλία του Πελεκάνος. Ωστόσο η εισαγωγή που κάνει 
σε μια μυθολογία «του δρόμου», της μικροαπάτης 
που συναντιέται με το βαρύ και ανεξήγητο έγκλη-
μα, αλλά και τη μόνιμη αγωνία των ανθρώπων να 
επιβιώσουν, είναι μοναδική, ίσως καλύτερη από τα 
άλλα δύο βιβλία, που ακολουθούν

Τον «Βασιλιά του πεζοδρομίου» μπορείτε να τον 
βρείτε εδώ

Ο βασιλιάς του 
πεζοδρομίου

ΤΖΩΡΤΖ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

https://mybook.gr/product/o-vasilias-toy-pezodromioy/
https://mybook.gr/product/o-vasilias-toy-pezodromioy/
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι Smashing Pumpkins ή καλύ-
τερα, το άλτερ έγκο του Μπίλι 
του Κόργκαν, το 1992 μπήκανε 
στο πάνθεον του ανθρώπινου 

grunge, που προσέγγιζε το κλασικό ροκ 
και το μέταλ, μαζί με τους Soundgarden 
και τους Pearl Jam (όπως προσεκτικά εί-
δατε, δεν αναφέρθηκαν οι Nirvana…).
Το όχημα για να το καταφέρουν αυτό, 
ήταν το Siamese Dream. Το 1993 λοιπόν, 
28 χρόνια πριν, 27 Ιουλίου, η μπάντα μαζί 
με τον εμβληματικό παραγωγό Μπουτς 
Βιγκ (και ντράμερ των Garbage) κυκλο-
φόρησε το Siamese Dream.
Όχι, δεν είναι αυτό με the world is a 
vampire. Είναι το άλλο, με το Today. Και 
μαντέψτε επίσης, δεν είναι αυτό το κα-
λύτερο κομμάτι του δίσκου. Tο καλύτερο, 
ίσως και το κορυφαίο τραγούδι που έχουν 
γράψει οι Pumpkins είναι το Cherub 
Rock που ανοίγει το δίσκο. Επίσης, είναι 
ένας από τους λόγους που το Siamese 
Dream είναι σχεδόν αδιαμφησβήτητο, 
παρότι παραλίγο να μη βγει.
Τω καιρώ εκείνο, ο Κόργκαν είχε τα δικά 
του, ο ντ’ Ίχα και η ντ’ Άρτσι (μη γελάτε, 

έτσι είναι τα επώνυμά τους) τα είχανε και 
τα χαλάσανε και ο Τσάμπερλεν είχε θέμα 
με ουσίες.
Ωστόσο, ο Κόργκαν ήθελε «να βάλει φω-
τιά στα πάντα» με τον επόμενο δίσκο της 
μπάντας. Η αυτοκαταστροφική του ορμή 
συμπεράσυρε όλα τα προβλήματα, που 
κυμαίνονταν από έλλειψη έμπνευσης, 
αδυναμία να γράψουν όλα τα μέλη μαζί 
κ.λπ. κ.λπ. 
Η μπάντα σχεδόν αλληλοεξοντώθηκε. Το 
’11 ο Κόργκαν παραδέχθηκε ότι ήταν στα 
πρόθυρα αυτοκτονίας, ενώ κυκλοφορούν 
διάφοροι αστικοί μύθοι (και μη), σχετικά 
με το πώς παίχτηκαν τελικά τα κομμάτια 
του δίσκου στο στούντιο και σε τι (άθλια) 
κατάσταση ήταν τα μέλη του γκρουπ.
Το Siamese Dream πήρε τη θέση του δί-
πλα στα πιο άρτια γεννήματα του ροκεν-
ρόλ των αρχών της δεκαετίας του ’90. Οι 
φανατικοί της μπάντας θα το συγκρίνουν 
με το ντεμπούτο, το Gish, το οποίο ήταν 
κάπως διαφορετικό.
Δύο χρόνια αργότερα οι Pumpkins έβα-
λαν πλώρη (και τελικά τα κατάφεραν) 
να γίνουν μουσικοί δεινόσαυροι, με ένα 
καλό, αλλά αρκετά διαφορετικό άλ-
μπουμ. 

Το όνειρο 
της σιαμαίας 
κολοκύθας
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ΓΙΑ ΝΈΈΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΈΙΣ ΤΩΝ FACES

Ξανά μαζί οι Rod Stewart, 
Ron Wood και Kenney Jones

Τα εναπομείναντα μέλη των The Faces, 
οι Rod Stewart, Ron Wood και Kenney 
Jones, συγκεντρώθηκαν και πάλι για να 
ηχογραφήσουν καινούργια τραγούδια, 

σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στους 
Τάιμς του Λονδίνου ο Wood. Το τρίο έχει ξαναε-
νωθεί, τα λίγα τελευταία χρόνια, για λίγες λάιβ 
εμφανίσεις αλλά δεν έχει υπάρξει καινούργιο άλ-
μπουμ της μπάντας από το Ooh La La του 1973.
Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1975 μετά την επι-
τυχία του Rod Stewart ως σόλο καλλιτέχνης. Αρ-
γότερα την ίδια χρονιά, ο Wood με την κιθάρα του 
πήγαν στους Rolling Stones, το 1979 o Jones και 
τα ντραμς του αντικατέστησαν τον Keith Moon 
στους The Who, o Ian McLagan με τα πλήκτρα 
του ακολούθησε σόλο καριέρα και ο μπασίστας 
Ronnie Lane - ιδρυτικό στέλεχος των The Faces 
- έκανε το 1977 το άλμπουμ Rough Mix μαζί με 
τον Pete Townshend και μετά μπήκε στο περι-
θώριο λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ο Lane 
αποχώρησε από τον μάταιο τούτο κόσμο το 1997 
και το 2014 τον ακολούθησε ο McLagan. O Tetsu 
Yamauchi, ο μπασίστας της ύστερης περιόδου 
των The Faces, ζει στην Ιαπωνία και έχει απο-
τραβηχτεί από τη μουσική βιομηχανία.
Όπως σημειώνει το περιοδικό Rolling Stone, η 
κλασική σύνθεση της μπάντας εμφανίστηκε και 
πάλι σε συναυλία του Rod Stewart στο Γουέμπλεϊ 
το 1986. Το 2010 τα εναπομείναντα μέλη, χωρίς 
τον Stewart, έκαναν τουρνέ ως «The Faces» μαζί 
με τον Mick Hucknall των Simply Red (φωνή) 
και τον Glen Matlock των Sex Pistols (μπάσο). 
Όταν το συγκρότημα «καθαγιάστηκε» στο Rock 
& Roll Hall of Fame το 2012, ήταν προγραμματι-
σμένο να τους ξαναμαζέψει ο Rod Stewart αλλά 
ασθένεια τον ανάγκασε να αποτραβηχτεί (και για 
μια ακόμη φορά τον αντικατέστησε ο Hucknall). 
To 2015 οι Stewart, Wood και Jones έπαιξαν στο 
πάρτι για τα 70ά γενέθλια του Rod και σε εκδή-
λωση για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και πέρυσι 
έπαιξαν το «Stay With Me» στη λήξη της τελετής 
απονομής των Brit Awards. Όλα αυτά τα χρόνια 
δεν γινόταν και πολύς λόγος για την προοπτική 
να γράψουν και ηχογραφήσουν καινούργια τρα-
γούδια· μετά τη συνέντευξη του Wood αναμένο-
νται λεπτομέρειες.
Στη συνέντευξη, ο Wood είπε επίσης ότι οι 
Rolling Stones δουλεύουν για επανέκδοση του 
Tatoo You, με αφορμή το κλείσιμο τεσσαρακο-
νταετίας από την κυκλοφορία του άλμπουμ. 
«Εγώ κι ο Μικ έχουμε κάνει εννιά τραγούδια» 
αποκάλυψε.
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