
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 - ΤΕΥΧΟΣ #114



Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20202|Γιάννενα

Σαν κάτι 
να ξέχασαν…
ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ παράλειψη που μπορεί να οδηγή-
σει σε μεγάλες περιπέτειες ένα σημαντικό έργο, τη 
μεταφορά δικτύων της ΔΕΥΑΙ για την ανακατασκευή 
του άξονα της οδού Νιάρχου, προκύπτει ξαφνικά.
https://typos-i.gr/article/san-kati-na-3exasan

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Τα πλατάνια 
της Παμβώτιδας
ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ στην παραλίμνια περιοχή, τα 
οποία βρίσκονται πια αντιμέτωπα με την ασθένεια 
του μεταχρωματικού έλκους και τον ενδεχόμενο 
αφανισμό τους, μετρούν από 60 έως 110 χρόνια 
ζωής.
https://typos-i.gr/article/ta-platania-ths-
pambwtidas

Πάμε για ψηφιακό 
εξάμηνο;
ΠΡΙΝ ΑΠΟ λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι βαθμοί 
των πανελλαδικών εξετάσεων, χωρίς όμως να συνο-
δευτούν από τη γνώριμη πλέον εικόνα, στα Γιάννενα 
και σε άλλες πόλεις, πρωτοετών που ψάχνουν για 
σπίτι.
https://typos-i.gr/article/pame-gia-pshfiako-
e3amhno

«Οκτώ θετικά κρούσματα 
στην Κακαβιά»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε σήμερα νέα μέτρα στις συνοριακές 
διαβάσεις, με στοιχεία για τα δείγματα που λήφθηκαν, μεταξύ άλλων και στην Κακαβιά.
https://typos-i.gr/article/oktw-8etika-kroysmata-sthn-kakabia
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Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να στηρίξετε την επαγγελμα-
τική, ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε καιρούς δύσκολους και για επαγγελ-
ματίες και για ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνετε με μια συνδρομή στο 
typos-i μέσω του Patreon. 
Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δημιουργών». 
Αυτή τη βδομάδα, όσοι-ες κάνουν συνδρομή, θα λάβουν την πρώτη, ψηφια-
κή έκδοση των «Ρετρό Ιστοριών».
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 10 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 ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται πρώτα ή 
και αποκλειστικά στους patrons.

Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Μαζί με μια συνδρομή, 
μια ψηφιακή έκδοση
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6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Grand Budapest Hotel
ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ 6 Αυγούστου στις 21:30 το θερινό σινεμά στα παλιά 
σφαγεία θα προβάλλει την εξαιρετική κωμωδία του Γουές Άντερσον, 
The Grand Budapest Hotel, με ελεύθερη είσοδο.

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Παραμύθια της αυλής, 
στο Πορτραίτο
ΤΗΝ ΤΈΤΆΡΤΗ 5 Αυγούστου, 18:30 το Ανοιχτό Παράθυρο παρουσι-
άζει τα παραμύθια της αυλής, στο Θυμωμένο Πορτραίτο: «Η Λού-
μπνα & το βότασλο» και «Το τζάτζαλο», ένα παραμύθι για τη φιλία, 
την ενσυναίσθηση, τη σχέση και τη διαφορετικότητα και ένα παραμύ-
θι για τα εσωτερικά μας τερατάκια και την αποδοχή του εαυτού. 
Αφήγηση - Εμψύχωση: Βίκυ Βάββα, Msc δραματοθεραπεύτρια, θεα-
τροπαιδαγωγός, συντονίστρια σχολών γονέων, παιγνιοθεραπεύτρια 
Θέσεις περιορισμένες λόγω συνθηκών - Δήλωση συμμετοχής για 
καλύτερο σχεδιασμό: Βίκυ Βάββα, 694 0045453 ή anoixtoparathiro.
ioannina@gmail.com.
Είσοδος: 3 ευρώ / παιδί

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εκείνος και εκείνος, 
στον Φρόντζο
Ο ΘΟΔΩΡΗΣ Γκόγκος και ο Θανάσης Μιχαηλίδης, μαζί 
με τη Σεμέλη Παπαοικονόμου, σε σκηνοθεσία του 
Βασίλη Κονταξή, ανεβάζουν φέτος το καλοκαίρι το 
έργο «Εκείνος και Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά. Η 
παράσταση έκανε ήδη πρεμιέρα στη Λευκάδα και έρ-
χεται στα Γιάννενα, στις 5 Αυγούστου, στις 21.30, στο 
θέατρο της ΕΗΜ στον Φρόντζο. Η μουσική είναι του 
Βασίλη Δημητρίου, σκηνικά-κοστούμια Κωνσταντί-
νος Γιαννιώτης, φωτισμοί Θοδωρής Γκόγκος, βοηθός 
σκηνοθέτη Θανάσης Σιαμαλέκας.

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πανσέληνος 
στα παλιά 
σφαγεία
ΤΗ ΔΈΥΤΈΡΆ 3 και την Τρίτη 
4 Αυγούστου στις 21.30 με 
ελεύθερη είσοδο, στα παλιά 
σφαγεία, το Πνευματικό Κέντρο 
διοργανώνει συναυλίες για την 
αυγουστιάτικη πανσέληνο. Τη 
Δευτέρα, με τον Βασίλη Γισδάκη, 
με τη συμμετοχή των μουσικών 
Δέσποινας Στεφανίδου-πιάνο, 
Βασίλη Ραψιανιώτη-βιολί, Από-
στολου Παπαπέτρου-κοντρπα-
μπάσο. Αφήγηση από τη Φωτεινή 
Κοτσιάφτη.
Στις 4 Αυγούστου, σειρά παίρνει 
η Ιωάννα Φόρτη και οι Vamos 
Ensemble, του 16μελούς συνό-
λου από τον Βάμο της Κρήτης 
που παίζει από ρεμπέτικα μέχρι 
ιρλανδέζικα φολκλόρ και από 
Stones μέχρι Θεοδωράκη. Έναρ-
ξη, επίσης στις 21.30.

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Έκθεση στο ίδρυμα Γκανή
ΆΠΟ ΠΊΝΆΚΈΣ που δώρισε η Νατάσα Μπέγκα, ήτοι έργα καλλιτε-
χνών που παρουσίασαν για πρώτη φορά στις αντίστοιχες εκθέσεις 
των «Ηπειρωτικών» από το 1975 και μετά, αποτελείται η έκθεση 
ζωγραφικής και χαρακτικής στο ίδρυμα Γκανή.
Διάρκεια έκθεσης: 03.08.2020 – 25.09.2021
Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή», Σούτσου 26  Τηλέφω-
νο:2651036517Email: idrymagani@gmail.com
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00πμ έως 14.00μμ 
Κάθε Τετάρτη απόγευμα: 6.00 μμ έως 9.00 μμ

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Περιπατητική 
performance/ 
παράσταση 
«ΠΟΥΚαιρός 
για έρωτες»
ΜΊΆ περιπατητική 
performance / παράσταση 
με τίτλο «ΠΟΥΚαιρός για 
έρωτες» (Σαίξπηρ edition). 
Κάθε Δευτέρα με Πέμπτη 
έως 27 Αυγούστου (εκτός 
από τις 13 Αυγούστου). 
Ώρα έναρξης: 20.00. Εί-
σοδος ελεύθερη. Παίζουν: 
Αριστοτέλης Σπυρόπου-
λος, Αντώνης Χρήστου, 
Μαρία Κεβρεκίδου, 
Κατερίνα Γιαννακοπούλου, 
Γιώτα Παναγή.
Κρατήσεις και ενημέρωση 
για το σημείο εκκίνησης 
στο τηλ: 6973-955355.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

West african 
Night with 
Byshara 
Shokolate
ΠΆΡΆΔΟΣΊΆΚΟΊ χοροί 
της δυτικής Αφρικής με 
ζωντανή μουσική, κρου-
στά (djembe , dun dun + 
balafone) και workshop 
african head band (τουρ-
μπάνια), αφρικάνικα 
κοσμήματα-υφασματα. 
Είσοδος 5 ευρώ, περιο-
ρισμένες θέσεις, έναρξη 
στις 20.00, στο Θυμωμένο 
Πορτραίτο.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η Eurostat είναι ο ευρωπαϊκός υπη-
ρεσιακός θεσμός που καταγράφει 
την ΕΕ των 28 χωρών σε αριθμούς, 
κατατάσσοντας τα στοιχεία από τα 

γενικότερα, το μέσο όρο της ΕΕ, στα πιο ειδι-
κά, που φτάνουν μέχρι το επίπεδο του νομού.
Η Ήπειρος είναι ο κωδικός EL54. Με αυτό τον 
κωδικό απεικονίζονται τα στατιστικά στοι-
χεία που συγκεντρώνει η Eurostat σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.
Μερικά από αυτά, όπως αναφέρονται στην 
πρώτη πρόσφατη, γενική της έκδοση, το 
Eurostat regional yearbook 2019 είναι πολύ 
ενδιαφέροντα και συχνά… αναπάντεχα. Όχι, 
δεν θα βρείτε στις 200 και πλέον σελίδες της 
έκδοσης ότι η «Ήπειρος είναι η φτωχότερη 
περιφέρεια της Ευρώπης» γιατί πολύ απλά, 
δεν είναι (είναι από τις φτωχότερες μεν, αλλά 
όχι όπως αναπαράγεται διαρκώς…). Θα βρείτε 
όμως μερικά πολύ ανησυχητικά στοιχεία και 
άλλα, αρκετά ενθαρρυντικά.
Ας δούμε έξι από αυτά, ίσως τα πιο χαρακτη-
ριστικά:
Στην Ευρώπη των 28, Άρτα και Πρέβεζα είναι 
στις 10 πρώτες περιοχές με τις μεγαλύτερες 
ηλικίες κατοίκων (στη θέση 9 συγκεκριμένα).
Η Ήπειρος είναι έβδομη στις 10 περιοχές με 
τη μεγαλύτερη αύξηση εισδοχής παιδιών 
από 4 ετών που μπαίνουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Όλες οι περιοχές είναι ελληνικές 
και οφείλεται στο σχετικό, πρόσφατο νόμο. 
Η περιοχή με τη μεγαλύτερη μείωση, είναι η 
Σαρδηνία.
Η Ήπειρος είναι περιοχή με τους περισσότε-
ρους μακροχρόνια άνεργους. Η Ελλάδα είναι 
η πρώτη χώρα μετά τη Μαγιότ, μια γαλλική 
αποικία στο αρχιπέλαγος των Κομορών, στον 
Ινδικό ωκεανό, το πιο απομακρυσμένο ση-
μείο της διοικητής ευρωπαϊκής επικράτειας. 
Η Ήπειρος είναι πάνω από τον εθνικό μέσο 
όρο και σε διπλάσια σχεδόν τιμή από τον ευ-
ρωπαϊκό…
Η Ήπειρος είναι μια από τις πέντε περιοχές 
(όλες ελληνικές) με τη χειρότερη διακύμαν-
ση της εργασίας, έστω και αν παρουσιάζει κα-
λύτερη εικόνα το διάστημα 2015-2018.
Η Ήπειρος είναι τρίτη στους 28, σε αριθμό 
ερευνητών, που αντιστοιχούν στο 1,10% του 
συνολικού της δυναμικού. Πρώτο είναι το 
Λονδίνο και δέκατη η περιφέρεια Ιόνιων νή-
σων
 Η Ήπειρος είναι μια από τις πέντε περιοχές 
με το μικρότερο «χάσμα» μεταξύ ανδρών-γυ-
ναικών στην εργασία.

O κωδικός «EL54»: η Ήπειρος 
και τα χαρακτηριστικά της

Στην 9η 

θέση 
µε τις µεγαλύτερες 
ηλικίες κατοίκων

ΑΡΤΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

7η 

τη µεγαλύτερη 
αύξηση εισδοχής 
παιδιών από 4 ετών 
που µπαίνουν 
στην εκπαιδευτική 
διαδικασία

Έχει τους περισσότερους 
µακροχρόνια άνεργους

Need a Job !
Need a Job !

ΗΠΕΙΡΟΣ

Μια από τις 5 

περιοχές 
µε τη χειρότερη 
διακύµανση 
της εργασίας

3η 

στους 28,
 σε αριθµό 
ερευνητών

Μια από τις 5περιοχές 
µε το µικρότερο «χάσµα» 
µεταξύ ανδρών-γυναικών 
στην εργασία

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-HA-19-001
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Καιρός είναι να πάμε πίσω, τότε 
που άρχισαν όλα. Αυτή την 
απόφαση πήραν στο Netflix και 
με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ανακοίνωσαν τη σειρά έξι 
επεισοδίων «The Witcher: Blood Origin», 
η οποία αφηγείται την ιστορία των «Πρώ-
των».
Η αφήγηση αφορά τα όσα συνέβησαν 
1.200 χρόνια πριν τα όσα διαδραματίζο-
νται στη σειρά «The Witcher». Λαμβάνει 
χώρα στον κόσμο των Ξωτικών που εν 
πολλοίς έχει χαθεί στα βάθη της ιστορίας, 
και επικεντρώνεται στα συμβάντα που 
οδήγησαν στο να συναντηθούν οι κόσμοι 
των ανθρώπων, των ξωτικών και των τε-
ράτων. Η συνάντηση αυτή είναι γνωστή 
ως «η μίξη των σφαιρών».
«Ως μια ζωή φανατικός θαυμαστής του 
λογοτεχνικού είδους “fantasy”, είμαι 
παραπάνω από ενθουσιασμένος που θα 
αφηγηθώ την ιστορία του “The Witcher: 
Blood Origin”» είπε στο Gizmodo o συγ-
γραφέας του σεναρίου του «The Witcher» 
Declan de Barra. «Μια ερώτηση καρ-
φώθηκε στο μυαλό μου από τότε που 
διάβασα τα βιβλία “The Witcher” (σ.σ. 
του συγγραφέα Andrzej Sapkowski): 
Πώς ακριβώς ήταν ο κόσμος των Ξωτι-
κών πριν τη με τις κατακλυσμικές συ-

νέπειες άφιξη των ανθρώπων; Πάντα 
με γοήτευε η άνοδος και πτώση των 
πολιτισμών, πώς ανθούν η επιστήμη, η 
ανακάλυψη και η κουλτούρα πριν από 
αυτή την πτώση. Πώς τεράστια τμήματα 
γνώσης χάνονται για πάντα σε τόσο σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, συνδυαζόμενα 
συχνά με αποικισμό και ξαναγράψιμο 
της ιστορίας. Αφήνοντας πίσω μόνον 
σπαράγματα της αληθινής ιστορίας ενός 
πολιτισμού». Ο de Barra θα είναι ο υπεύ-
θυνος για το μάνατζμεντ του prequel 
ενώ σύμβουλος θα είναι ο συγγραφέας 
Andrzej Sapkowski, ο οποίος δήλωσε 
στο Variety: «Είναι συναρπαστικό το ότι 
ο κόσμος του Witcher – όπως είχε από 
την αρχή σχεδιαστεί – διευρύνεται. Ελ-
πίζω να φέρει περισσότερους θαυμαστές 
στον κόσμο των βιβλίων μου».
Προς το παρόν, δεν έχει ειπωθεί τίπο-
τα σχετικά με το πότε θα δούμε τη μίνι 
σειρά και θα μάθουμε τι συνέβη στον κό-
σμο των Ξωτικών πριν την πτώση του 
αλλά και τη χαμένη ιστορία του πρώτου 
Witcher. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι 
ότι τον Αύγουστο έχει προγραμματιστεί η 
επανέναρξη των γυρισμάτων στο Ηνω-
μένο Βασίλειο για τη δεύτερη περίοδο 
του «The Witcher», στην οποία πρωτα-
γωνιστεί ο Henry Cavill.

prequel 
του

Αν
ακ

οι
νώ

θη
κε

«The Witcher»
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Dark, η γερμανική σειρά του Netflix, 
είναι περίεργο πράγμα. 
Καταρχάς, οι τρεις σεζόν του πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ως μια ενότητα. Αν 

δείτε την πρώτη πχ τώρα και τις άλλες δύο του 
χρόνου, θα χάσετε τη συνέχεια.
Δεύτερον, η συνέχεια στο Dark είναι ένα φιλο-
σοφικό ερώτημα. Χωρίς υπερβολή, το νεανικό 
«προσωπείο» της πρώτης σεζόν, χάθηκε ορι-
στικά από τη μέση περίπου της δεύτερης και το 
σενάριο άρχισε να περπατάει σε περίεργα μο-
νοπάτια. Η σχεδόν… αλτουσεριανή «ασυνέχεια» 
έκανε την πλοκή ιδιαίτερα σύνθετη και συχνά, 
δύσκολη να την παρακολουθήσει κανείς.
Τρίτον, κράτησε σε όλο το εύρος του μια σχε-
τική τηλεοπτική «ελαφρότητα», θες λόγω των 
ηθοποιών και του σημείου όπου μπορούσαν να 
φτάσουν τις ερμηνείες, θες γιατί οι γερμανικές 
σειρές πάντα έχουν μια συναισθηματική υπερ-
βολή.
Τέταρτον, είναι μια σειρά που αφήνει έντονο 
το τηλεοπτικό της σημάδι, ακριβώς γιατί ουσι-
αστικά, απαιτεί από το θεατή της να την επα-
ναλάβει, πιο προσεκτικά αυτή τη φορά, ακόμα 
και αν έχει «πιάσει» το κλειδί της υπόθεσης, 
το οποίο παρέχεται φανερά προς το τέλος της 
σειράς.
Τα παράλληλα σύμπαντα και η ανίχνευση του 
«πολλαπλού ανθρώπινου ειδώλου» είναι μια 
συχνά ενδιαφέρουσα τηλεοπτική άσκηση και 
το Dark, είναι μια ικανοποιητική της εκδοχή. 
Δείτε το, με προσοχή

Dark: υπαρξιακά ζητήματα 
σε συσκευασία σήριαλ
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Νιλ Γιανγκ κατά 
Ντόναλντ Τραμπ 
Ο ΝΤΟΝΆΛΝΤ Τραμπ παίζει το «Rockin’ 
in the Free World» στις συγκεντρώσεις 
του τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρά 
τις αντιρρήσεις του Νιλ Γιανγκ (Neil 
Young), ο οποίος συχνά έχει σημειώσει 
ότι δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να 
τον σταματήσει όσο η εκστρατεία πληρώ-
νει τα τέλη αδειοδότησης.
Ωστόσο, σε μια νέα ανάρτηση στον 
επίσημο ιστότοπό του, ο Γιανγκ λέει ότι 
επανεξετάζει αυτή τη στάση εξαιτίας 
του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε ο 
Τραμπ τις αναταραχές στο Πόρτλαντ του 
Όρεγκον.
«Αλλάζω γνώμη και θα καταθέσω μήνυση 
εναντίον του Τραμπ», γράφει. «Επανε-
ξέταση. Το κοιτάζω ξανά. Υπάρχει μια 
μακρά ιστορία που πρέπει να λάβουμε 
υπόψη και αρχικά αποφάσισα να μην 
συνεχίσω. Αλλά τότε ο πρόεδρος Τραμπ 
διέταξε τους κακοποιούς με στολή να κα-
τέβουν στους δρόμους μας. Η απόφασή 
του. Το διέταξε ο ίδιος. Όλα αυτά τα DJT».

«Ο Τραμπ δεν σέβεται τον στρατό μας», 
συνεχίζει. «Τώρα σκοπεύει να τους 
κατεβάσει στους δρόμους της Αμερι-
κής κατά των νομοταγών πολιτών για 
μια πολιτική παρωδία ενορχηστρω-

μένη από έναν 
αμφισβητούμε-

νο πρόεδρος… 
Αυτοί είναι κακοποι-
οί χωρίς ταυτότη-
τες που πυροβο-
λούν Αμερικανούς 
στους δρόμους. 
Δεν είναι η αστυ-
νομία μας. Η 
αστυνομία μας 
πρέπει να συλ-
λάβει αυτούς 
τους ανεκ-

παίδευτους 
κακοποι-

ούς για 
παράβα-
ση των 
νόμων 
μας».

Πρώτο remastering για το άλμπουμ του 1989 «New York» του Lou Reed: θα 
κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου σε μια χορταστική deluxe έκδοση από 
τη δισκογραφική εταιρεία Rhino.
Το «New York: Deluxe Edition» αποτελείται από τρία CD, ένα σετ με δύο 

LP και ένα DVD, όλα σε ένα σκληρόδετο τόμο, με σημειώσεις από τον David Fricke 
και δοκίμια από τον αρχειονόμο Don Fleming. Στην παραγωγή της έκδοσης, οι 
Laurie Anderson, Fleming, Bill Ingot, Jason Stern και Hal Willner (ο τελευταίος 
ήταν ο παραγωγός πίσω από τον Lou Reed και τη Marianne Faithfull και υπήρξε ιδι-
αίτερα σημαντικός στην καριέρα του Jeff Buckley. Έφυγε από τη ζωή τον περασμένο 
Απρίλιο, σε ηλικία 64 ετών).
Η deluxe έκδοση συνίσταται στην παρουσίαση για πρώτη φορά 26 ηχογραφήσεων. 
Στο πρώτο CD, το remastered άλμπουμ. Το δεύτερο περιλαμβάνει live ερμηνείες. 
Στο τρίτο, πρώτες εκδοχές των τραγουδιών του άλμπουμ – συμπεριλαμβανομένου 
και ενός πρόχειρου μιξαρίσματος του σιγκλ «Dirty Blvd», του «Sweet Jane» των 
Velvet Underground και του «Walk on the Wild Side» (από το στούντιο άλμπουμ 
του Reed, «Transformer»).
Όπως σημειώνει το Rolling Stone, στην έκδοση περιλαμβάνεται επίσης και – για 
πρώτη φορά σε DVD – το βίντεο «The New York Album», βίντεο συναυλίας που ο 
Lou Reed έδωσε στο Theatre St. Denis του Μόντρεαλ στις 13 Αυγούστου του 1989 
(στο DVD υπάρχει και συνέντευξη με τον Reed – ήχος, μόνον, όχι εικόνα).

ΜΕ 26 ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ

Επανεκδίδεται 
το «New York» 
του Lou Reed



Μουσική |9ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

από Peter Green 
και Carlos Santana

«Black Magic Woman» 

Ή
συχα, στον ύπνο του, έφυγε από τη 
ζωή το περασμένο Σάββατο, ο Peter 
Green. Στα 73 του. Συνιδρυτής των 
Fleetwood Mac, ψηφίστηκε από το 

«Mojo» τρίτος σπουδαιότερος κιθαρίστας στην 
ιστορία της ροκ, μετά τον Jimmy Hendrix και τον 
Steve Cropper. Τέσσερα άλμπουμ πρόλαβε να 
κάνει με τους Fleetwood Mac, πριν αποχωρήσει 
από την μπάντα το 1970 λόγω προβλημάτων μετά 
από εμπειρία με LSD στο Μόναχο, όπως σημειώ-
νει o Stuart Penny στον ιστότοπο «Empty Mirror». 
Ακολούθησε τον μοναχικό δρόμο στον οποίο περ-
πάτησαν άλλοι 60 ταλαντούχοι μουσικοί, όπως ο 
Syd Barrett, ο Roky Erickson και ο Skip Spence.
Επί της δικής του εποχής, η μπάντα ηχογράφησε 
το φερώνυμο άλμπουμ με το οποίο έκανε ντε-
μπούτο το 1968, και την επόμενη χρονιά «ήταν 
περισσότερες εβδομάδες στα βρετανικά charts 
των σιγκλ απ' ό,τι οι Beatles, κάτι το οποίο δεν 
είχε ξανασυμβεί από το 1963». Μετά την απο-
χώρησή του, οι Fleetwood Mac αναγεννήθηκαν 
με τον ερχομό της Stevie Nicks και του Lindsey 
Buckingham και σημείωσαν τεράστια επιτυχία.
Ωστόσο, στη σύντομη παραμονή του, ο Peter 
Green έγραψε και ένα τραγούδι που ανήκει στην 
κατηγορία των «αθάνατων τραγουδιών»: το σιγκλ 
«Black Magic Woman» προκάλεσε έναν μικρό 
σεισμό. Πριν το κάνει δικό του ο Carlos Santana. 
Ήταν βαθιά συγκινητικό το ότι στη Rock and Roll 
Hall of Fame Induction Ceremony του 1998, 
στην οποία οι Fleetwood Mac έγιναν δεκτοί στο 
Hall of Fame, ο Peter Green παρευρέθη και μαζί 
με τον Carlos Santana έπαιξαν το «Black Magic 
Woman».
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Mick Fleetwood 
είχε πει στο «Rolling Stone»: «(Η τελευταία φορά 
που τον είδα) ήταν πριν ενάμιση χρόνο. Πήγα με 
τη φίλη μου, και πέρασα τη μέρα μαζί του. Δεν εί-
ναι ο Πίτερ που ήξερα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά 
παίζει ακουστική κιθάρα. Του αρέσει να ζωγρα-
φίζει και το ψάρεμα είναι το χόμπι του. Δεν είναι 
μυστικό ότι τα πράγματα στράβωσαν και δεν επα-
νήλθε, αλλά είναι OK. Επίσης, έχει από λίγο ως 
καθόλου εγωισμό, πράγμα απίστευτο. Θες να πεις 
“Συνειδητοποιείς το τι έκανες;” “Όχι, όχι. Ναι, υπο-
θέτω”. Δεν έχει καθόλου εγωισμό για το τι έκανε».
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 36 χρόνια, στο στούντιο Sweet 
Silence της Κοπεγχάγης, τόπο καταγω-
γής ενός εκ των μελών της, μια μπάντα 
νεαρών έβγαζε ένα από τα πιο θορυβώδη 

άλμπουμ του ροκενρόλ.
Οι Metallica με το Ride the Lightning έμπαιναν 
σταδιακά σε φάση ωριμότητας και εγκατέλειπαν 
τις «clearasil days». Ωστόσο, το Ride… είχε σε με-
γάλες ποσότητες, αυτό που πολύς κόσμος αγάπη-
σε στους πρώιμους Metallica (και έχασαν αργό-
τερα): την επιθετική, ωμή εκφορά της μελωδίας.
Έμπνευση για το Ride the Lighting υπήρξε το 
The Stand, το βιβλικό-αποκαλυπτικό έπος του 
Στίβεν Κινγκ και βασικός παράγοντας τη δημι-

ουργίας του, ήταν ο Κλιφ Μπάρτον. Ο καλύτερος, 
ενδεχομένως, μπασίστας που πέρασε ποτέ από 
το thrash, ήταν αυτός που συμμάζεψε τον ήχο 
της μπάντας και ο Κερκ Χάμετ, ο αντικαταστάτης 
του Ντέιβ Μαστέιν, άρχισε να συνεισφέρει και 
αυτός συνθετικά. 
Τα δύο βασικά δείγματα-σημεία αναφοράς του 
δίσκου όμως, δεν τον περιλαμβάνουν. Το οργανι-
κό Call of Ktulu είναι μια (τρομερή) σύνθεση της 
μπάντας με Μαστέιν και ένα από τα καλύτερα 
κομμάτια που έγραψε ποτέ συγκρότημα, το For 
Whom the Bell Tolls, είναι των «παλιών».
Το πρώτο σινγκλ όμως, δεν είχε καμία σχέση με 
την ταχύτητα και την τραχύτητα των υπολοίπων: 
το Fade to Black ήταν λυρικότατο, μπαλαντοει-
δές μέχρι τη μέση, καθώς και μια προβολή από 

το μέλλον της μπάντας. Η σύνθεση είναι εξαιρε-
τική (ακούστε τη, στην πρώτη ευκαιρία, από το 
trio του Άλεξ Σκόλνικ) και θα γινόταν το πρώτο 
εισιτήριο του συγκροτήματος σε πιο ευρεία κοινά 
από τα «μεταλλικά». 
Η συνέχεια δεν ήταν τόσο ήσυχη, με το θηριώδες 
Creeping Death και με το επικών διαστάσεων 
For Whom the Bell Tolls (ναι, από τον Χέμινγουεϊ 
είναι εμπνευσμένο και από τη σκηνή στο κεφά-
λαιο 27), με τη συμπαγή παρουσία του Μπάρτον.
Ο δίσκος έγινε κάμποσες φορές πλατινένιος 
και η μπάντα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι όλων 
των μεσαίων και μεγάλων φεστιβάλ της εποχής. 
Μετά, της πήρε άλλα δύο χρόνια για να κυκλο-
φορήσει τον καλύτερο δίσκο της, το Master of 
Puppets, αλλά η αρχή είχε ήδη γίνει.  

Ο Στίβεν Κινγκ, ο Λάβκραφτ 
και ο Χέμινγουεϊ σε ένα δίσκο
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