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Σήμερα τα Φώτα…
ΜΕ ΠΟΛΎ κρύο, αλλά και καθαρό ουρανό, έγινε ο 
αγιασμός των υδάτων στην Παμβώτιδα, με είκοσι 
ένα τολμηρούς και τολμηρές να πέφτουν μπροστά 
στην πλατεία Μαβίλη, για το σταυρό. Ο Θεόδωρος 
Κώστας, 27 ετών, έπιασε το σταυρό
https://typos-i.gr/article/shmera-ta-fwta

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Γιατί η Άρτα είπε όχι...
Η ΑΡΤΑ λέει «όχι» στη δημιουργία δομής φιλο-
ξενίας προσφύγων στον Αμμότοπο, σε έκταση που 
προορίζεται για επιχειρηματικό πάρκο, και γενικό-
τερα «όχι» σε οποιονδήποτε χώρο υπονομεύει την 
επιχειρηματική και αναπτυξιακή προοπτική της 
περιοχής, αλλά και «όχι» για τα στρατόπεδα Βερσή 
και Παπακώστα εντός της πόλης. 
https://typos-i.gr/article/giati-h-arta-eipe-oxi

«Κοινό των 
Ηπειρωτών» για 
τη δομή προσφύγων 
στην Άρτα
ΞΕΚΑΘΑΡΑ κατά της δημιουργίας δομής φιλοξε-
νίας προσφύγων στον Αμμότοπο Άρτας (που απέχει 
22 χλμ. από την Άρτα και 8 χλμ. από τη Φιλιππιάδα), 
όπου υπάρχει εδώ και χρόνια σχεδιασμός να γίνει 
επιχειρηματικό πάρκο, τάσσεται με ανακοίνωσή της 
η περιφερειακή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ «Κοινό των 
Ηπειρωτών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ζάψα.
https://typos-i.gr/article/koino-twn-hpeirwtwn-
gia-th-domh-prosfygwn-sthn-arta

Overbooking και 
σε… ΚΤΕΛ
ΟΙ… ΎΠΕΚΑΛΎΨΕΙΣ θέσεων τελικά φαί-
νεται ότι δεν συμβαίνουν μόνο σε αεροπλάνα, 
αλλά και στα υπεραστικά ΚΤΕΛ.
https://typos-i.gr/article/overbooking-kai-
se-ktel

3.900 πρόσφυγες 
στην Ήπειρο
ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ συνάντησή του είχε το 
συντονιστικό όργανο για το προσφυγικό, στο 
δημαρχείο Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/3900-prosfyges-
sthn-hpeiro

https://typos-i.gr/article/shmera-ta-fwta
https://typos-i.gr/article/giati-h-arta-eipe-oxi
https://typos-i.gr/article/koino-twn-hpeirwtwn-gia-th-domh-prosfygwn-sthn-arta
https://typos-i.gr/article/koino-twn-hpeirwtwn-gia-th-domh-prosfygwn-sthn-arta
https://typos-i.gr/article/overbooking-kai-se-ktel
https://typos-i.gr/article/overbooking-kai-se-ktel
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Ρεκόρ και προοπτικές στο αεροδρόμιο

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πού θα φτάσει το αεροδρόμιο Ιωαννίνων; Μια τε-
λευταία εκτίμηση είναι ότι θα φτάσει σε… ιδι-
ώτη, καθώς στην κρισιακή Ελλάδα η εκποίηση 
κάθε δημόσιας περιουσίας αντιμετωπίζεται ως 

πανάκεια, παρότι έχει αποτύχει ήδη αρκετές φορές.
Κατά καιρούς, το αεροδρόμιο έγινε από αντικείμενο… 
εθνικής πολιτικής με τις απίθανες συνέργειες παλιότε-
ρων δημοτικών αρχών, θέμα παραπληροφόρησης σχε-
τικά με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, «χοάνη» 
απορρόφησης μεγάλων ποσών για την ανακατασκευή 
του που σήμερα, έχει φτάσει σε ένα τελικό σημείο, αντι-
κείμενο λανθασμένων πολιτικών παρεμβάσεων που δη-
μιούργησαν μια δομή, η οποία θα μπορούσε να είναι λει-
τουργικότερη. 
Το αεροδρόμιο της πόλης όμως, μπορεί να επιβιώσει 
ακόμα και αν θεωρητικά το τουριστικό «κύμα» αρχίζει 
να τραβιέται προς τα πίσω;
Το 2019, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων έκανε το ένα ρεκόρ 
μετά το άλλο, στα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας. Στο εντεκάμηνο του 2019 (Ιανουάριος-Νο-
έμβριος), το αεροδρόμιο Ιωαννίνων είχε το μεγαλύτερο 
ποσοστό αύξησης διακινούμενων επιβατών, κατά 25,6% 
από όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Σε αυτό το διάστημα, 
το αεροδρόμιο είχε 126.114 επιβάτες. Όλο το 2018, είχε 
κάτι λιγότερο από 109.000 επιβάτες.
Το Άκτιο πάντως παραμένει το βασικό αεροδρόμιο της 
περιοχής (όσο και αν η… διοικητική κατάταξη το εντάσ-
σει στην Στερεά) και η κίνησή του είναι πολύ μεγαλύτερη 
από αυτή των Ιωαννίνων, με πάνω από μισό εκατομμύ-
ριο επιβάτες το 2018. Επίσης, το Άκτιο είναι πιο κοντά 
στην περιοχή του καλοκαιρινού τουρισμού, που παρα-
μένει ηγεμονεύουσα, παρά τις βλέψεις για «τουρισμό όλο 
το χρόνο» στην Ήπειρο.
Οι τοπικές αρχές εντάσσουν πλέον το αεροδρόμιο στο 
σχεδιασμό τους με πιο ενεργό τρόπο. Ένα πλεονέκτημα 
που ενδεχομένως θα διατηρήσει, μέχρι τουλάχιστο να 
αλλάξει (αν αλλάξει) το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, εί-
ναι τα φθηνότερα ναύλα. Οι τιμές της Fraport στο Άκτιο 
άλλαξαν και πάλι πρόσφατα, με αλλαγές στις κλίμακες 
των αεροσκαφών ανάλογα με το βάρος τους. Η αύξηση 
είναι διόλου ευκαταφρόνητη, καθώς από 1η Ιανουαρίου 
2020, ο τόνος, πάνω από τους 10, πήγε από τα 2,18 ευρώ 
στα 7,09 ευρώ. 
Φυσικά, όλα εξαρτώνται από τις δυνατότητες που παρέ-
χει, αν μπορεί να καλύψει κάποιες εταιρίες, κυρίως βό-
ρειες, που εξετάζουν εναλλακτικές δυνατότητες, μετά τις 
αυξήσεις.  
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12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Chinatown από την «Εξαύδα»

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

HIDDEN IN THE BASEMENT 
ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Οι Hidden in the Βasement παρουσιάζουν live το 3ο 
studio album τους Cursed by the sun στο Castillo Bar. 
Special guests της βραδιάς: Bloodvault. Είσοδος 6 ευρώ.

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Σινεμά από το Ισραήλ: «Ο προξενητής»

Με ένα αφιέρωμα στις νέο νουάρ ταινί-
ες ξεκινάει την πρώτη ενότητα προ-
βολών για το 2020 το καλλιτεχνικό 
σωματείο Ιωαννίνων «Εξαύδα» (Κου-

ντουριώτη 31).
Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί, είναι η «Τσάι-
ναταουν» (Chinatown) στις 12 και 13 Ιανουαρίου, 
στις 20:30 (οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ). Την 
ταινία έχει σκηνοθετήσει ο Ρομάν Πολάνσκι και 
τους ρόλους ερμηνεύουν ο Τζακ Νίκολσον, η Φέι 
Ντανάγουεϊ, ο Τζον Χιούστον. 
Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται στο Λος 
Άντζελες της δεκαετίας του '30, την περίοδο του 
πόλεμου για το νερό στην Νότια Καλιφόρνια. 
Θα ακολουθήσουν οι ταινίες «Ο δολοφόνος με 
το αγγελικό πρόσωπο» του Ζαν-Πιέρ Μελβίλ, «Ο 
ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορτσέζε, «Λος Άντζελες 
εμπιστευτικό» του Κέρτις Χάνσον, «Ο κόκκινος 
κύκλος» του Ζαν Πιέρ-Μελβίλ και «Ο ταχυδρόμος 
χτυπάει πάντα δύο φορές» του Μπομπ Ράφελσον.

Το αφιέρωμά τους στον ισραηλινό κι-
νηματογράφο συνεχίζουν το Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
και οι «Κυριακές στο πανί», σε συ-

νεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην 
Αθήνα, με την προβολή της ταινίας του Άβι 
Νέσερ «Ο προξενητής».
Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 12 Ιανου-
αρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο 
«Δημήτρης Χατζής», με ελεύθερη είσοδο.
Η υπόθεση: Στη διάρκεια του καλοκαιριού 
του 1968, ο έφηβος Άρικ πιάνει δουλειά στο 
πλευρό ενός μυστηριώδους προξενητή, επι-
ζήσαντα του Ολοκαυτώματος, που διατηρεί 
ένα μικρό γραφείο σε κακόφημη συνοικία. 
Μέσα σε αυτόν τον αλλόκοτο για τον Άρικ 
περίγυρο, ο προξενητής θα τον μυήσει σε 
έναν καινούργιο κόσμο.



Ατζέντα|5ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Τρωάδες», 
τόσο επίκαιρες

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

To Route 66 
παρουσιάζει 
τους New Candys
Το πρώτο live της χρονιάς στο Route 66 εί-
ναι… ιταλικό. Το πιο «καυτό» όνομα των 
Ιταλών και ταυτόχρονα, η μεγαλύτερή τους 
εξαγώγιμη ροκενρόλ μπάντα, είναι οι New 
Candys, οι ψυχογκαζωμένοι ψυχεδελικοί 
από τη Βενετία.
Στις 16 Ιανουαρίου θα παίξουν στα Γιάννενα, 
ενώ ήδη έχουν έντεκα χρόνια «υπηρεσίας» 
και τρία άλμπουμ, ενώ έχουν συμπεριλη-
φθεί συχνά στο τρελαμένο «Shameless», την 
τηλεοπτική σειρά του Πωλ Άμποτ για τη δυ-
σλειτουργική οικογένεια Γκάλαχερ. Αυτή η 
εξέλιξη, πριν από μια τριετία περίπου, τους 
άνοιξε και τους εμπορικούς ορίζοντες πέρα 
από την Ιταλία, αν και ήδη είχαν σημαντική 
παρουσία με live.

Το αφιέρωμα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών και του Ιδρύματος «Μιχάλης Καλογιάν-
νης» στην αρχαία τραγωδία στον κινηματογράφο συ-
νεχίζεται.

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πο-
λυχώρο «Δημήτρης Χατζής», με ελεύθερη είσοδο, θα προ-
βληθεί η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Τρωάδες» (1971, 
διάρκειας 111’) με την Κάθριν Χέμπορν, τη Βανέσα Ρέ-
ντγκρεϊβ, τη Ζενεβιέβ Μπιζόλντ και την Ειρήνη Παπά.
Ο Ευριπίδης έγραψε τις «Τρωάδες» για έναν πολύ συγκεκρι-
μένο λόγο: Νιώθοντας φρίκη από τη σφαγή που διέπραξαν 
οι Αθηναίοι στη Μήλο, ήθελε - χρησιμοποιώντας τον πόλεμο 
της Τροίας- να αφυπνίσει τους συγχρόνους του ενάντια στο 
μιλιταρισμό, στον πόλεμο και στην καταπίεση.
Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με την ευκαιρία της προβο-
λής των «Τρωάδων»,  σημειώνει τα επίκαιρα λόγια του ίδιου 
του σκηνοθέτη: «Για μένα, το θέμα είναι να συνειδητοποιή-
σει κάθε Έλληνας τι έφερε το φασισμό και πως λειτουργεί ο 
φασισμός. Σ’ αυτήν την ίδια τη ζωή πάντα υπήρχε φασισμός 
ακόμα και στις απλές καθημερινές λειτουργίες. Υπάρχει φα-
σισμός πολλές φορές στις σχέσεις των ανθρώπων. Αν δεν τον 
ξεριζώσουμε, δεν θα πάμε μπροστά. Ο μόνος τρόπος είναι η 
αυτοκριτική σε βάθος, όπως έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες στα 
έργα τους, στις τραγωδίες. Να βαρέσουμε αλύπητα τον εαυτό 
μας, για την ακούσια συνεργασία μας σε ένα σωρό εγκλήμα-
τα. Γιατί η αδιαφορία καμιά φορά, η αδράνεια, είναι και αυτή 
έγκλημα. Κι από εκεί και πέρα θα βρούμε πολλά μέσα μας».
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18-19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

TOC TOC ΣΤΟ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ «Toc Toc» του 
Λωρέν Μπαφί που έγινε ευρέως 
γνωστή από την ισπανική κινημα-
τογραφική διασκευή της, σκηνο-
θετεί ο Κώστας Σπυρόπουλος με 
τη Χρύσα Ρώπα και άλλους, στο 
Πνευματικό Κέντρο, για δύο μέρες. 
Έναρξη 21.15

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΟ CASTILLO Bar παρου-
σιάζει την Πέμπτη 16 Ιανου-
αρίου τα Υπόγεια Ρεύματα. 
Προπώληση: 8 ευρώ (Μάνθος 
Οπτικά, Indian, Γερμανός) και 
ταμείο 10 ευρώ.

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥHARLEQIN ΣΤΟ 
CASTILLO

ΟΙ HARLEQIN, μια classic rock μπάντα από 
τα Γιάννενα, παίζουν στις 17 Ιανουαρίου στο 

Castillo.

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΥΤΗΚΟΕΣ 
ΣΤΟ ΞΩΤΙΚΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ 
17/1/2020 οι Αυτήκοες 
ξεκινούν το νέο έτος με 
μια live μουσική βραδιά 
ακουστικού ροκ στο 
Ξωτικό Μπαρ. Έναρξη 
στις 22.00

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ «ΘΑΛΑΣ-
ΣΑ» ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΣΤΙΧΟΙΜΑ
ΟΙ ΣΤΙΧΟΙΜΑ γιορτάζουν τις δυο δεκαετίες μουσι-
κής και συναυλιακής παρουσίας του και έναν χρόνο 
από την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου με 
τίτλο «Θάλασσα». Οι Στίχοιμα ιδρυθήκαν το 1999 και 
είναι από τα παλιότερα χιπ χοπ σχήματα στη χώρα. 
Ξεκίνησαν μαζί με το Θηρίο το ’99, στη Freestyle και 
το 2003 κυκλοφόρησαν την «Πτώση των Αγγέλων». 
Δισκογραφία: 2003-Πτώση των αγγέλων, 2004-4εις 
δαίμονες, 2006-Γεράκι στο χώμα, 2012-Μηχανές, 
2018-Θάλασσα
Τιμές εισιτηρίων-Προπώληση: 10€ (Grizzlie tattoo, 
Μάνθος Οπτικά, Γερμανός).

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

PETROS 
FUZZHEAD FULL 
BAND 
ΣΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
Ο PETROS Fuzzhead παίζει στο 
Θυμωμένο Πορτραίτο με φουλ 
μπάντα. Έναρξη στις 22.00, είσοδος 
4 ευρώ. Θα παρουσιάσει μέρος 
της πρώτης του ολοκληρωμένης 
δουλειάς.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η τρίτη «περίοδος» της 
εποποιίας του Star Wars 
έκλεισε πριν από λίγες 
μέρες με το Rise of the 

Skywalker, την ένατη ταινία σε μια 
έκταση σαράντα χρόνων και οι εντυ-
πώσεις που άφησε είναι ανάμικτες. 
Ο Τζέι Τζέι Άμπραμς επιστρατεύτη-
κε ξανά να συμμαζέψει τα πράγματα 
που πήραν εκτροχιάστηκαν κάπως 
σεναριακά από την πρώτη κιόλας 
ταινία της τελευταίας και έκανε ένα, 
κάτι παραπάνω από ανεκτό, action 
movie. 
Όχι όμως μια αγαπημένη Star Wars 
ταινία. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, 
γιατί το νήμα της ιστορίας που έκα-
νε την υπόθεση γοητευτική, έχει χα-
θεί αρκετά παλιότερα.
Γι αυτό το λόγο ακριβώς, το «καλό 
Star Wars» της εποχής μας, είναι μια 
τηλεοπτική σειρά, το Mandalorian.
Στη φάση λοιπόν που η Disney εί-
ναι διατεθειμένη να βγάλει και από 
τη μύγα ξύγκι, αλλά γνωρίζει ταυτό-
χρονα ότι η βασική ιστορία του Star 
Wars έχει εξαντληθεί, ήρθε ο Τζον 
Φαβρό, ο απίθανος αυτός τύπος 
που γνωρίσαμε κάποτε ως ultimate 
wrestler-ζάπλουτο στα «Φιλαρά-
κια», να φτιάξει αυτό που θα περί-
μενε κανείς για να ξαναγνωριστεί με 
το σύμπαν των Star Wars. 

O Φαβρό λοιπόν, έβαλε κάτι που 
μάλλον κανείς άλλος δεν μπόρεσε 
να κάνει, στη σύγχρονη εκδοχή των 
Star Wars: να βάλει την ψυχολογία 
του οπαδού στο αποτέλεσμα, κλεί-
νοντας συνεχώς το μάτι προς αυτή 
την κατεύθυνση με διάφορους τρό-
πους.
Το Mandalorian είναι λίγο «δια-
πλανητικό γουέστερν» και ο Πέδρο 
Πασκάλ που υποδύεται το μισθοφό-
ρο, λίγο στα πρότυπα του Μπόμπα 
Φετ, λίγο του Κλιντ Ίτσγουντ, είναι 
ο βασικός χαρακτήρας. Η ιστορία 
εκτυλίσσεται ανάμεσα στη δεύτε-
ρη και τρίτη εποχή (πέντε χρόνια 
μετά την «Επιστροφή του Τζεντάι» 
και εικοσιπέντε πριν από το «Force 
awakens». 
Γύρω από τον Πασκάλ, υπάρχουν 
διάφοροι ενδιαφέροντες τύποι: Ο 
Βέρνερ Χέρτζοκ για παράδειγμα 
(ναι, ο γνωστός), ο Νικ Νόλτε ως… 
φωνή του Κουίλ, ο Ταΐκα Γουατίτι (ο 
τύπος που έφτιαξε το JoJo Rabbit) 
επίσης ως φωνή και άλλοι, μάλλον 
φίλοι του Φαβρό που έχει το γενικό 
πρόσταγμα.
Η πρώτη σεζόν ήδη πήρε αυτό που 
λείπει από το «κλασικό» Star Wars: 
καλές κριτικές από παντού και την 
αίσθηση ότι «εδώ είμαστε», από 
τους φανς. Ήδη, ετοιμάζεται η δεύ-
τερη σεζόν που αναμένεται σε ένα 
χρόνο περίπου.

Γιατί το 
Mandalorian 
είναι το «καλό 
Star Wars» 
των καιρών μας

Το Mandalorian 
είναι λίγο «διαπλα-
νητικό γουέστερν» 
και ο Πέδρο Πα-
σκάλ που υποδύεται 
το μισθοφόρο, λίγο 
στα πρότυπα του 
Μπόμπα Φετ, λίγο 
του Κλιντ Ίτσγουντ, 
είναι ο βασικός χα-
ρακτήρας.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 58 χρόνια και μια 
μέρα, ο Τσέστερ Άρθρου 
Μπαρνέτ ή Howlin’ Wolf 
όπως έγινε ευρύτερα 

γνωστός, κυκλοφόρησε το δεύ-
τερο άλμπουμ του, με εξώφυλλο 
μια κουνιστή πολυθρόνα και μια 
κιθάρα.
Τω καιρώ εκείνω, οι καλλιτέχνες 
κυκλοφορούσαν κυρίως singles, 
ειδικά οι μπλούζμεν. Η Chess 
Records όμως άρχισε να φτιάχνει 
τη δισκογραφία όλων αυτών των 
μουσικών μεγαθηρίων, πριν τους 
κατακλέψουν δημιουργικά ή όχι οι 
λευκοί σταρ του ροκενρόλ.
Ο Μπαρνέτ λοιπόν, ήταν ένας τε-
ράστιος (και σωματικά) και πολύ 
δύσκολος τύπος.  Πέρασε δύσκολα 
παιδικά χρόνια στον Μισισιπή, ένα 
έτσι και αλλιώς δύσκολο μέρος για 
μαύρους.
Στα 20 του, μετά από πολλές πε-
ριπέτειες μπήκε στον κόσμο του 
delta blues και όταν τον ανακάλυ-
ψε ο Άικ Τέρνερ, είχε ήδη φτιάξει 
όνομα δίπλα στους διάφορους τε-
ράστιους του χώρου.
Το Rocking Chair δεν λεγόταν έτσι 
αρχικά. Είχε απλά το όνομα του 
Howlin’ Wolf. Ήταν η συλλογή 
δώδεκα σινγκλ που είχε βγάλει ο 
Wolf από το 1960 ως το 1962 και η 
φωτογραφία του Ντον Μπρόνστα-
ϊν έμελλε να τον «ξαναβαφτίσει». 
Ο Μπρόνσταϊν ήταν φωτογράφος 
του Playboy εκείνη την περίοδο 
και ταυτόχρονα, ο υπεύθυνος για 
την εικονογράφηση των περισσό-
τερων άλμπουμ της Chess. 
Στον δίσκο, ο οποίος είναι υπε-
ράνω κριτικής, καθότι ανάμεσα 
στα υπόλοιπα ο Wolf έχει και το 
Spoonful, παίζουν οι πάντες: Ο 
Γουίλι Ντίξον, ο Μπάντι Γκάι, ο 
Ότις Σμόδερς, ο Ότις Σπάν. Εν 
ολίγοις, το «Howlin’ Wolf» είναι 
ένας από τους πιο επιδραστικούς 
μπλουζ δίσκους όλων των εποχών.  

Τα μπλουζ 
της κουνιστής πολυθρόνας
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Ένας 
7χρονος 
αναστατώνει 
την παγκόσμια
καλλιτεχνική 
σκηνή

Με το ριγέ πουλόβερ 
του, το αθώο του χα-
μόγελο και το όνειρό 
του να γίνει ποδοσφαι-

ριστής, ο Μίκαϊλ Ακάρ μοιάζει με 
ένα οποιοδήποτε επτάχρονο αγόρι. 
Εντούτοις αυτό το παιδί θαύμα 
του εξπρεσιονισμού αναστατώνει 
εδώ και χρόνια την καλλιτεχνική 
σκηνή.
Τα μέσα ενημέρωσης τον επονο-
μάζουν «μικρό Πικάσο», έχει γεν-
νηθεί στην Κολωνία και πουλάει 
τους πίνακές του σ' ολόκληρο τον 
κόσμο έναντι χιλιάδων ευρώ.
«Σε ηλικία μόλις επτά ετών, έχει 
ήδη κάνει όνομα στον κόσμο της 
τέχνης. Υπάρχει ενδιαφέρον στη 
Γερμανία, στη Γαλλία και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες», λέει στο 
Γαλλικό Πρακτορείο ο πατέρας 
και πράκτοράς του Κέρεμ Ακάρ.
Λέει πως ανακάλυψε το χάρισμα του 
γιου του κατά τύχη, αφού του προσέ-
φερε έναν καμβά και μερικά πινέλα 
για τα τέταρτα γενέθλιά του, καθώς 
είχε «ήδη αρκετά αυτοκινητάκια και 
στρατιωτάκια για να παίζει».
«Ο πρώτος πίνακας ήταν φαντα-
στικός και στην αρχή σκέφτηκα 
πως τον είχε ζωγραφίσει η γυναί-
κα μου», αν και δεν είναι καλλιτέ-

χνης. «Σκέφτηκα πως ήταν ίσως 
σύμπτωση, όμως μετά τον δεύτε-
ρο και τον τρίτο πίνακά του, ήταν 
ξεκάθαρο πως έχει ταλέντο», λέει.
Ένα έργο της τελευταίας κολεξι-
όν του πωλήθηκε πρόσφατα ένα-
ντι 11.000 ευρώ προς όφελος της 
ένωσης για τα παιδιά που υποστη-
ρίζει ο Μάνουελ Νόιερ, ο σταρ τερ-
ματοφύλακας της εθνικής ποδο-
σφαιρικής ομάδας της Γερμανίας.
 
ΓΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΞ

Οι πίνακές του με τα εκρηκτικά 
χρώματα θυμίζουν τον αφηρημέ-
νο εξπρεσιονισμό του Αμερικανού 
Τζάκσον Πόλοκ, ο οποίος είναι 
ένα από τα είδωλά του, όπως και 
δύο άλλους καλλιτέχνες που είχαν 
αναδειχθεί πολύ νέοι: τον Ζαν-Μι-
σέλ Μπασκιά και τον Μάικλ Τζάκ-
σον.
Όμως το παιδί υπερηφανεύεται ότι 
έχει αναπτύξει το δικό του στυλ: 
πετάει χρώμα πάνω στον πίνακα 
χρησιμοποιώντας τα... γάντια πυγ-
μαχίας του πατέρα του.
«Δεν περίμενα να δω από ένα 
παιδί τέτοια ισορροπία και τέτοια 
αρμονία στη σύνθεση», είχε πει 
η βερολινέζα φωτογράφος Αρίνα 

Ντένικ σε μια παρουσίαση των 
έργων του αγοριού που έγινε στα 
μέσα Δεκεμβρίου στη γερμανική 
πρωτεύουσα.
Η Ντιάνα Άχτσιχ, διευθύντρια 
της γκαλερί σύγχρονης Τέχνης 
Achtzig στο Βερολίνο, δήλωσε 
πως έχει εντυπωσιαστεί από «τη 
φαντασία και την ποικιλία» του 
Μίκαϊλ Ακάρ: «όσο υπάρχει κά-
ποιος που τον υποστηρίζει και που 
δεν τον εκμεταλλεύεται, έχει με-
γάλο μέλλον μπροστά του».
Από την πλευρά του, ο νεαρός 
καλλιτέχνης λέει πως έχει άλλα 
όνειρα: «Όταν θα μεγαλώσω, 
θέλω να γίνω επαγγελματίας πο-
δοσφαιριστής», λέει πριν αφηγη-
θεί ενθουσιασμένος μια πρόσφατη 
νίκη της σχολικής ομάδας του με 
8-0. «Το να ζωγραφίζω είναι αρκε-
τά κουραστικό για μένα. Μερικές 
φορές μπορεί να πάρει πολύ χρόνο 
... κυρίως με τα γάντια του μποξ», 
παραδέχεται.
 
ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΑΡΚΑ

Ο πατέρας του διαβεβαιώνει πως 
η σύζυγός του και ο ίδιος προσπα-
θούν να μην πιέζουν τον γιο τους 
και τον προστατεύουν από την 
ξαφνική δόξα του.
«Αν κάτι γίνεται υπερβολικό γι' 
αυτόν, επεμβαίνουμε. Αρνούμαστε 
πολλά αιτήματα», λέει ο Κέρεμ 
Ακάρ. «Δεν ζωγραφίζει παρά όταν 
το θέλει: μερικές φορές αυτό συμ-
βαίνει μια φορά την εβδομάδα, με-
ρικές φορές μια φορά τον μήνα».
Ο πατέρας παραδέχεται πως η 
ζωή του άλλαξε ριζικά αφότου 
ανακάλυψε το ταλέντο του γιου 
του και πως ο ίδιος και η γυναίκα 
του σήμερα «ζουν για την τέχνη».
Πρώην πωλητής, ο 38χρονος Κέ-
ρεμ Ακάρ ασχολείται πλέον μόνο 
με τις υποθέσεις του γιου του.
Ίδρυσε γι' αυτό το πρακτορείο του 
και συνέβαλε στο να γίνει ο γιος 
του μια επιτυχημένη μάρκα.
Το μαρτυρούν τα κασκέτα του μπέ-
ιζμπολ που διετίθεντο προς πώλη-
ση στην έκθεση στο Βερολίνο, όλα 
διακοσμημένα με την υπογραφή 
του Μίκαϊλ που αποτελείται από 
τα «M» και «A» του ονόματός του.
Με περισσότερους από 40.000 
«ακολούθους» στο Instagram, ο 
νεαρός καλλιτέχνης θέλει να κα-
τακτήσει τον κόσμο. Μετά την 
Κολωνία, θα εκθέσει για πρώτη 
φορά στη ζωή του έργα του στο 
εξωτερικό: στο Παρίσι, την άνοιξη 
του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP
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