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Ένα ιδιαίτερο εγχεί-
ρημα στην Αρίστη…
ΤΟ «ΜΠΟΎΛΟΎΚΙ» είναι μια διεπιστημονική 
ομάδα νέων ανθρώπων που τα δύο τελευταία 
χρόνια έχει έρθει να υπενθυμίσει την παραδοσιακή 
τεχνική δόμησης και κατ’ επέκταση το πολιτιστικό 
απόθεμα ενός τόπου. 
https://typos-i.gr/article/ena-idiaitero-egxeirhma-
sthn-aristh

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

«Ιωάννινα-Κακαβιά», 
με αντιδράσεις
Η ΑΛΛΑΓΗ του σχεδιασμού για τον οδικό άξονα 
Ιωάννινα-Κακαβιά, για την επέκταση της Ιόνιας 
οδού, εκ μέρους των υπουργείων Υποδομών και 
Ανάπτυξης προκάλεσε την έντονη αντίδραση –και 
εγγράφως- τόσο του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκου 
Καχριμάνη όσο και του δημάρχου Ζίτσας Μιχάλη 
Πλιάκου.
https://typos-i.gr/article/iwannina-kakabia-me-
antidraseis

Απόσυρση 
ταμειακών μηχανών
ΑΠΟΣΎΡΟΝΤΑΙ έως την 31η Μαΐου οι ταμειακές 
μηχανές που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας 
με τις ΠΟΛ. 1234/2002 και 1135/2005 και δεν έχουν 
δυνατότητα διασύνδεσης on line με την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την αποστολή 
δεδομένων.
https://typos-i.gr/article/aposyrsh-tameiakwn-
mhxanwn

Γέφυρα Πλάκας: 
το καλούπι «αποχωρεί»
Η ΓΈΦΥΡΑ Πλάκας στον Άραχθο, στα Τζουμέρκα, στέ-
κεται σχεδόν μόνη της...  Ο μεταλλότυπος, το καλούπι 
που είχε φτιαχτεί για το χτίσιμο του κεντρικού τόξου του 
γεφυριού, χαλάρωσε. 
https://typos-i.gr/article/gefyra-plakas-kaloypi-apoxwrei

Ρεκόρ καριέρας 
για τον Αγγέλη
ΜΈ ΡΈΚΌΡ καριέρας τερμάτισε ο Απόστολος Αγγέλης, 
τα 10 χλμ στο παγκόσμιο κύπελλο διάθλου που έγινε 
στο Ρουπόλτιγκ της Γερμανίας σήμερα, 16 Ιανουαρίου 
2020
https://typos-i.gr/article/rekor-karieras-gia-ton-aggelh
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της πόλης 
των Ιωαννίνων, σίγουρα οικο-
νομικό, αλλά και ιστορικό και 
κοινωνικό πλέον, είναι τα τσι-

πουράδικα. Κυρίαρχη θέση σε αυτά, έχει το 
τσίπουρο, το πιο χαρακτηριστικό απόσταγμα 
και… «νονός» των καταστημάτων εστίασης. 
Το ντόπιο τσίπουρο, με χαρακτηριστική τη 
δυνατή του γεύση και την απουσία γλυκά-
νισου, έχει τη δική του ιστορία επίσης, από 
Οκτώβριο μέχρι καλοκαίρι, με τον κύκλο 
απόσταξης να τροφοδοτεί τα καταστήματα.
Τώρα όμως, αυτό αναμένεται να αλλάξει. 
Και μαζί, αναμένεται να αλλάξει, ενδεχομέ-
νως «βίαια», άλλη μια οικονομικοκοινωνική 
δραστηριότητα στα Γιάννενα, αλλά και σε 
άλλες πόλεις που βρίθουν από τέτοια μαγα-
ζιά, έχουν πολύ φοιτητόκοσμο κ.λπ.
Η αιτία είναι η απαγόρευση του μη εμφιαλω-
μένου ποτού. Η «τσιπουροαπαγόρευση» έχει 
συμπέσει με μια άλλη εξέλιξη, τη διπλάσια 
φορολόγηση του τσίπουρου, την οποία «κα-
τάφερε» η ελληνική αγορά από μόνη της, 
λόγω των εγχώριων προσφυγών.
Πρακτικά, η Ελλάδα επέβαλε το μισό ειδικό 
φόρο κατανάλωσης σε ούζο και τσίπουρο, 
ως εθνικά προϊόντα. Το ούζο είναι, τα άλλα 
αποστάγματα όμως, δεν θεωρούνται τέτοια. 
Έτσι, η Ελλάδα υποχρεούται να επιβάλει φόρο 
διπλάσιο φόρο ανά λίτρο άνυδρης αλκοόλης, 

που εξισώνει το τσίπουρο με το… ουίσκι.  
Πριν από τρεις μήνες περίπου, ο υπουργός 
Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας ζήτησε την 
παράταση για δύο χρόνια του μειωμένου 
ΕΦΚ και ο υφυπουργός του, Απόστολος Βε-
συρόπουλος, παραδέχτηκε στη Βουλή, απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση του ΚΚΕ, ότι 
αν εφαρμοστεί η απόφαση της ΕΕ, τότε οι 
μικροί παραγωγοί θα «ξεκληριστούν». 
Την απόφαση πήρε το ευρωπαϊκό δικαστή-
ριο τον περασμένο Ιούλιο, μετά από προσφυ-
γή ελληνικών επιχειρηματικών παραγόντων 
και το σκεπτικό της είναι ότι «δημιουργείται 
στρέβλωση στην αγορά». Η… αποστρέβλω-
ση, σημαίνει 4 ευρώ περίπου, ακριβότερο το 
καραφάκι των 700ml. 
Αμέσως μετά την αλλαγή, που αυξάνει τις 
τιμές, ήρθε και το «κυνήγι». Οι έλεγχοι είναι 
συνεχείς, μετά την ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης (υπουργός ο Άδωνης Γεωρ-
γιάδης), ότι «σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 
3, εδ. Γ της προαναφερθείσας απόφασης, το 
προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά και 
μόνο χύμα είναι το προϊόν απόστασης μικρών 
αποσταγματοποιών (διημέρων) και οποια-
δήποτε άλλη αναγραφή ονομασίας για χύμα 
προϊόντα αυτού του τύπου, όπως ‘Τσίπουρο’ ή 
‘Τσικουδιά’ (τα οποία διατίθενται αποκλειστι-
κά εμφιαλωμένα) στους τιμοκαταλόγους και 
στα λοιπά έγγραφα διακίνησης και εμπορίας, 
απαγορεύεται». Ο νόμος είναι ο 91354/2017, 
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.

Οι παραγωγοί αντιδρούν ήδη. Η κυβέρνηση 
πάντως συντάσσεται με την προηγούμενη, 
πιο μαχητικά, καθώς ο γενικός γραμματέας 
Εμπορίου Π. Σταμπουλίδης τόνισε σε δηλώ-
σεις του ότι «ο οργανωμένος και καθετοποι-
ημένος παραγωγός θα πρέπει να έχει όλα 
τα εχέγγυα ασφάλειας προκειμένου, όταν 
το προϊόν του καταλήξει στον καταναλωτή, 
αυτός να ξέρει τι καταναλώνει, αλλά και ο 
ίδιος ο παραγωγός να έχει την υπεραξία του 
προϊόντος που παράγει». Το ενδιαφέρον είναι 
ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάποια νέα 
νύξη στην, προσωρινή έστω, παράταση του 
μειωμένου φόρου.
Αν όλα αυτά ισχύσουν κανονικά, τότε το 
κόστος μιας απλής βραδινής εξόδου, πολύ 
συνηθισμένης στα Γιάννενα, αναμένεται να 
εκτοξευθεί. Οι επιχειρηματίες της εστίασης 
γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με 
τη σιδηρά εφαρμογή του αντικαπνιστικού 
νόμου, θα μειώσει περισσότερο ακόμα τους 
τζίρους. 
Ωστόσο, παρότι ο αντικαπνιστικός νόμος έχει 
προφανή (και σωστή) υγειονομική αιτιολό-
γηση και κατεύθυνση, οι ραγδαίες αλλαγές 
στο τσίπουρο, χρησιμοποιούν τις υγειονομι-
κές πτυχές περισσότερο ως δικαιολογία, η 
οποία δύσκολα γίνεται πιστευτή σε πόλεις 
όπως τα Γιάννενα και ο Βόλος.
Το σίγουρο είναι ότι το 2020, το παλιό σύν-
θημα «το τσίπουρο πρέπει να κάνει 1,60 με 
μεζέ», θα μοιάζει ακόμα πιο ουτοπικό…

Μια αλληλουχία «συμπτώσεων» 
που αλλάζει και την τοπική οικονομία

Παρότι ο αντικα-
πνιστικός νόμος 
έχει προφανή (και 
σωστή) υγειονο-
μική αιτιολόγηση 
και κατεύθυνση, 
οι ραγδαίες αλλα-
γές στο τσίπουρο, 
χρησιμοποιούν τις 
υγειονομικές πτυ-
χές περισσότερο 
ως δικαιολογία, 
η οποία δύσκολα 
γίνεται πιστευτή 
σε πόλεις όπως 
τα Γιάννενα και ο 
Βόλος.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216064&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878852
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216064&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1878852
https://typos-i.gr/article/tsipoyro-toy-geitona-kai-o-foros
http://www.mindev.gov.gr/%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
http://www.mindev.gov.gr/%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
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24-25 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΤΕΛΟΣ 
Ο ΒΎΡΩΝ Θεοδωρόπουλος και ο Μιχάλης Μαθι-
ουδάκης είναι το πιο καλό standup δίδυμο στη χώρα, 
στην Καλλιθέα και στο ιντερνέτ. Ενδεχομένως και αλ-
λού. Ξανάρχονται λοιπόν στα Γιάννενα στις 24 και 25 
Ιανουαρίου, στο Θυμωμένο Πορτραίτο, για μια ακόμα 
παράσταση του «Δεν επιθυμώ», την οποία έχουνε 
πάει με επιτυχία σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Έναρξη και τις δύο μέρες, 21.00. Εισιτήριο 10 ευρώ.

19-20 IΑΝΌΥΑΡΙΌΥ

Ο Αλέν 
Ντελόν 
δια χειρός 
Μελβίλ 

Η Εξαύδα προβάλλει Κυ-
ριακή και Δευτέρα, 19-
20 Ιανουαρίου στην οδό 
Κουντουριώτη 31 (20.15, 

ενίσχυση 2 ευρώ), την ταινία «Ο 
δολοφόνος με το αγγελικό πρόσω-
πο»   του Ζαν Πιερ Μελβίλ, με τον 
Αλέν Ντελόν. Ένας επαγγελματίας 
πληρωμένος εκτελεστής, έχει έναν 
μεθοδικό τρόπο δράσης που περι-
λαμβάνει στο άλλοθι του και την 
ερωμένη του, την Τζέιν (Ναταλί 
Ντελόν). 
Αφού αναλαμβάνει ένά συμβόλαιο 
για την δολοφονία ενός ιδιοκτήτη 
νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, 
φαίνεται να αφήνει πίσω του πολ-
λούς μάρτυρες, συμπεριλαμβανομέ-
νων της πιανίστριας Βαλέρι (Κάθυ 
Ροζιέ).

ΈΠΌΜΈΝΈΣ ΠΡΌΒΌΛΈΣ 

■Κυρ 26/01-Δευτ 27/01 Ο ταξιτζής 
Taxi driver (1976) Μάρτιν Σκορτσέζε
■Κυρ 02/02-Δευτ 03/02 Λος Άντζε-
λες εμπιστευτικό L.A. confidential 
(1997) Κέρτις Χάνσον
■Κυρ 09/02-Δευτ 10/02 Ο κόκκινος 
κύκλος Le cercle rouge (1970) Ζάν 
Πιέρ-Μελβίλ
■Κυρ 16/02-Δευτ 17/02 Ο ταχυδρό-
μος χτυπάει πάντα δύο φορές The 
postman always rings twice (1981) 
Μπόμπ Ράφελσον.

22 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ

«Ιφιγένεια» στα 
παλιά σφαγεία

Την τρίτη και τελευταία ταινία 
της τριλογίας του Μιχάλη Κακο-
γιάννη, που βασίστηκε σε έργα 
της αρχαίας ελληνικής τραγω-

δίας προβάλλει το Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», 
την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, στις 20:30, 
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης 
Χατζής», με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται 
για την ταινία «Ιφιγένεια» (1977).
Χρονικά, η ιστορία εκτυλίσσεται λίγο 
πριν από την αναχώρηση των ελληνι-
κών πλοίων για την Τροία καθώς βρί-
σκονται αγκυροβολημένα στην Αυλίδα. 
Η νηνεμία δεν τους επιτρέπει να σαλπά-
ρουν. Ο μάντης Κάλχας προμηνύει ότι οι 
θεοί θα στείλουν ούριο άνεμο στα πανιά 
τους, μόνο αν ο Αγαμέμνονας θυσιάσει 
την κόρη του Ιφιγένεια. Ο Αγαμέμνονας 
αναγκάζεται να καλέσει την κόρη του 
από το Άργος με τη δικαιολογία ότι πρό-
κειται να την παντρέψει με τον Αχιλλέα. 
Η Ιφιγένεια καταφθάνει με τη μητέρα 
της Κλυταιμνήστρα, η οποία, όταν μα-
θαίνει την αλήθεια, προσπαθεί μάταια 
να μεταπείσει τον Αγαμέμνονα.
Το φιλμ ήταν υποψήφιο για Όσκαρ κα-
λύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και για 
τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες ενώ 
απέσπασε τρία βραβεία στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.
Τη μουσική έχει γράψει ο Μίκης Θεο-
δωράκης. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ειρήνη 
Παπά, Κώστας Καζάκος, Κώστας Καρ-
ράς, Τατιάνα Παπαμόσχου, Πάνος Μι-
χαλόπουλος, Γιάννης Φέρτης, Αλέκα 
Κατσέλη, Μάνος Κατράκης, Νότης Περ-
γιάλης, Τάκης Εμμανουήλ.
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23-26 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ

Νόρα, «η τραγωδία 
των μοντέρνων καιρών»

25 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ

SKELTERS 
ΣΤΟ 
CASTILLO
ΟΙ SKELTERS έρχο-
νται για μια εμφάνιση 
στο Castillo bar το 
Σάββατο 25 Ιανου-
αρίου με ελεύθερη 
είσοδο.

25 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ

ACTIVE 
MEMBER 
ΣΤΟ ΚΡΥ-
ΦΟΒΟ
ΟΙ ACTIVE Member 
εμφανίζονται στο 
καφενείο «Σκάλα» 
στο Κρυφοβό στις 25 
Ιανουαρίου.

25 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ

EXTREME ΗΧΟΙ 
ΓΙΑ ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΑ 
ΑΥΤΙΑ 
ΣΤΙΣ 25 ΤΟΎ ΜΗΝΑ, η Bullet prods παρουσι-
άζει ένα aggression fest στον Πολυχώρο Αγορά, 
με πέντε μπάντες που κινούνται στο χώρο του 
extreme ήχου, με τη μια ή την άλλη διακύμαν-
ση: Suicidal Angels θα είναι οι headliners και 
μαζί τους θα παίξουν οι Ressurection, Psyanide, 
Full House BC και οι One step from the edge.
Εισιτήρια 10 ευρώ τα πρώτα 50, 12 κατόπιν στην 
προπώληση και 13 στο ταμείο.
Προπώληση στο Indian, το Rock Bass, τον Γερ-
μανό στο ρολόι, τα οπτικά Μάνθος και το Giorgio 
στη στοά Ορφέα.

Ένα κλασικό έργο, τη «Νόρα» του Ερρίκου Ίψεν, σε 
σκηνοθεσία της Μαρίας Μαγγανάρη, ανεβάζει η Κε-
ντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων στο Καμπέ-
ρειο Θέατρο

Η υπόθεση: Είναι Χριστούγεννα. Η Νόρα και ο Τόρβαλντ Χέλ-
μερ είναι παντρεμένοι εδώ και 8 χρόνια. Έχουν τρία παιδιά. Οι 
οικονομικές δυσκολίες δεν έχουν καταφέρει να «λερώσουν» τη 
ζωή τους μέχρι τώρα. Όλα μοιάζουν ιδανικά. Ιδιαίτερα με τον 
ερχομό του νέου έτους που ο Τόρβαλντ πρόκειται να αναλάβει 
τη διοίκηση της Μετοχικής Τράπεζας. Τώρα όλα θα γίνουν ακό-
μη πιο εύκολα. Η καλή αμοιβή του υπόσχεται ένα πιο υψηλό 
επίπεδο ζωής. Το παρελθόν όμως δεν αφήνει το μέλλον στην 
ησυχία του. Ένα κρυμμένο μυστικό θα βγει στο φως για να ανα-
τρέψει τις ισορροπίες, να σαρώσει τα ζωτικά ψεύδη ενός γάμου 
ανάμεσα σε δύο συζύγους ξένους, όπως αποκαλύπτεται, μετα-
ξύ τους, να αναδείξει τις διαφορετικές αντιλήψεις της αντρικής 
και γυναικείας συνείδησης για τη ζωή, οδηγώντας τελικά σε 
μια επώδυνη, απελευθερωτική, ζωτική αυτογνωσία. 
Η παράσταση θα ανεβαίνει κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάβ-
βατο στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 19:00.
Πληροφορίες – κρατήσεις: 6955998405 (κα. Μαρία Κεβρεκί-
δου) και 2651025670 (ώρες γραφείου).
Πωλήσεις εισιτηρίων: Viva.gr και στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Ιω-
αννίνων (Παπάζογλου 5, Αρχοντικό Πυρσινέλλα, 09.00-15.00).
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (κανονικό), 7 ευρώ (μαθητές, φοιτη-
τές, στρατευμένοι, πολύτεκνοι και άτομα άνω των 65 ετών), 3 
ευρώ (κάτοχοι κάρτας ανεργίας και ΑμεΑ). Ομαδικά εισιτήρια 
(άνω των 20) για φορείς, συλλόγους και σωματεία: 7 ευρώ.
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25-26 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ

Προσοχή, 
Κουραφέλκυθρα

Συναυλία με το μουσικό σύνολο Mish Mash από την 
Ιταλία διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δή-
μου Ιωαννιτών σε συνεργασία με την Ιταλική Πρε-
σβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθή-

νας την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στις 20:30, στην αίθουσα 
«Βασ. Πυρσινέλλας».
Οι Mish Mash θα παρουσιάσουν μια εκδοχή των πολυσυλ-
λεκτικών ήχων που συνθέτουν το μωσαϊκό της Μεσογείου, 
της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Η κεντρική ιδέα 
περιστρέφεται γύρω από τη μουσική klezmer, τα σεφαραδί-
τικα ρομάντζα που καλύπτουν μια περιοχή από την Ισπανία 
ως την Τουρκία καθώς και τις παραδόσεις της Περσίας και 
της μουσικής της Μέσης Ανατολής.
«Ο όρος Mish Mash χρησιμοποιείται σε πολλές κουλτούρες 
για να περιγράψει την ανάμιξη διαφορετικών στοιχείων και 

με αυτή την έννοια δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστός 
για να σχηματίσει μια εικόνα στο μυαλό του ακροατή πριν 
καν ακούσει τις ενδιαφέρουσες ηχητικές πολυπολιτισμικές 
μίξεις που επιχειρούν με τόση επιτυχία» αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση.
Το συγκρότημα αποτελείται από τους Γιάσεμιν Σανίνο στα 
φωνητικά, Μάρκο Βαλαμπρέγκα στο βιολί και τη βιόλα, Νι-
κόλα Πινιατέλο στην κιθάρα, Μπρούνο Τζόια στο κοντρα-
μπάσο, και Μοζέν Καζιροσαφάρ στα περσικά κρουστά.
Το σύνολο έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώ-
πης ενώ έχει ηχογραφήσει τρία άλμπουμ (Delta, Parvanè, 
Yasaman) που έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και 
έχουν κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική εταιρία Finisterre 
που ειδικεύεται στο ρεπερτόριο φολκ και έθνικ μουσικής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

26 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ

Ήχοι 
της Μεσογείου 
από τους Mish Mash

Για δύο μέρες, τα «Κουρφέλκυθρα» το πιο φευγάτο κόμικς 
στριπ των ημερών μας, έρχονται για πρώτη φορά στα Γιάν-
νενα, στις 25 και 26 Ιανουαρίου, στο Θυμωμένο Πορτραίτο.
Τα «Κουραφέλκυθρα» λοιπόν, που δεν είναι ούτε καν λέξη, 

είναι τα στριπάκια του Αντώνη Βαβαγιάννη και πρόκειται για τις 
αστείες, καμένες, τρομερά έξυπνες, σατανικά χαζές και επιστημονι-
κά εμπεριστατωμένες γελοιογραφίες, με ήρωες όπως ο Αιμίλιος, ο 
κύριος Κλιάφας, η οικογένεια Δαπόντε, η Φιλόλογος κ.α.
Ο Αντώνης Βαβαγιάννης είναι σκιτσογράφος, μουσικός και δάσκα-
λος σε δημοτικό σχολείο. Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Συμμετεί-
χε στη δημιουργία διαφόρων κόμιξ όπως «ο Φωτογράφος» (με τον 
Σπύρο Δερβενιώτη), οι «Προτελευταίοι» (με τον Θανάση Πετρόπου-
λο) κ.α.
Τα υπόλοιπα, από κοντά.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από πενήντα χρόνια και μερικές μέ-
ρες, οι MotorCity 5, MC5 για τους φίλους, 
κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο.
Μπορεί το Kick out the Jams να ήταν κανο-

νικά το ντεμπούτο τους, ένα χρόνο πριν, αλλά ήταν live 
album, ηχογραφημένο στο αγαπημένο τους Grande 
Balroom του Ντιτρόιτ, εκεί που δημιουργήθηκαν, με-
γαλούργησαν, αλλά και ξεψύχησαν ως μπάντα.
Οι MC5 υπήρξαν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτή-
ματα του πλανήτη. Μουσικά βίαιοι, κοινωνικά μα-
χητικοί, προσωπικά αυτοκαταστροφικοί, οι «πέντε 
του Ντιτρόιτ» ήξεραν, τόσο να περνάνε καλά στη 
σκηνή, όσο και να γράφουν μερικά από τα σημα-
ντικότερα κομμάτια του γκαράζ και πρώτοπανκ 

ροκενρόλ.
Το Back in the USA ήταν κάτι «ενδιάμεσο». Το 
συγκρότημα ήταν ήδη πολύ γνωστό στην περιοχή 
του Ντιτρόιτ και μαζί με τους Stooges διαμόρφω-
ναν την πιο σκληρή εκδοχή της, πλούσιας τοπικής 
μουσικής σκηνής.
Το «Κick out the Jams» όμως οι κριτικοί το είχαν 
(κακώς…) κράξει αρκετά και τώρα, υπήρχε η ανά-
γκη για κάτι πιο στούντιο και προσιτό. 
Τους ανέλαβε λοιπόν ο Τζον Λάνταου, ο τότε κριτι-
κός του Rolling Stone. Παρεμπιπτόντως, ο (τερά-
στιος) Λέστερ Μπανγκς, στο ίδιο (θρυλικό) έντυπο, 
ήταν αυτός που είχε θάψει το Kick out the Jams, 
τον προηγούμενο χρόνο.
Ο Λάνταου ήταν αρκετά μπροστά από την εποχή 
του. Δεν συμπαθούσε το ψυχεδελικό μουσικό κίνη-
μα και προτιμούσε μια πιο ευθεία εκδοχή του ρο-

κενρόλ. Γι αυτό και ο δίσκος ξεκινάει με ένα τετριμ-
μένο ροκενρόλ κομμάτι, το Tutti Frutti. Αυτός ήταν 
και ο λόγος που αρχικά οι οπαδοί «στράβωσαν» με 
το άλμπουμ. 
Ωστόσο, η συνέχεια ήταν καταιγιστική: Tonight, 
Teenage Lust, Looking at You, Shakin’ Street, Call 
me Animal κ.α., σε διάρκεια κάτω της μισής ώρας. Οι 
MC5 είχαν κάνει το «κόλπο» των Ramones πριν τους 
Ramones και σε συνδυασμό με την «παρακαταθήκη» 
του Kick out the Jams, σάρωναν όπου έπαιζαν.
Το High Time που ακολούθησε ένα χρόνο αργότε-
ρα, ήταν αρτιότερο μουσικά, η μπάντα όμως ήταν 
ήδη διαλυμένη και χαμένη στις αδυναμίες και την 
προσωπική κόλαση των μελών της. 
Το Back in the USA όμως, ήταν ωμό και χαριτω-
μένο ταυτόχρονα, γρήγορο και δηκτικό. Ήταν MC5, 
δηλαδή…

Πενήντα χρόνια μουσική οργή
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Στη σκιά των Άλπεων, 
της κλιματική απει-
λής και των αναταρα-
χών στον κόσμο: Το 

Φόρουμ του Νταβός σηματο-
δοτεί την ερχόμενη Τρίτη την 
50η του επέτειο με τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο Ντόναλντ 
Τραμπ και την ακτιβίστρια 
του κλίματος Γκρέτα Τούν-
μπεργκ.
Το Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ (WEF), μια σύνοδος 
επιχειρηματιών και πολιτι-
κών ηγετών που διεξάγεται 
στο θέρετρο σκι του Ντα-
βός στο ελβετικό καντόνι 
Γκριζόν, φιλοδοξεί να γίνει 
«κέντρο στοχασμού» για το 
μέλλον.
Αλλά, όπως όλα τα μεγάλα 
διεθνή ραντεβού, υπάρχει 
πάντα η πιθανότητα να απο-
τυπωθούν σε αυτό οι πολ-
λαπλές διεθνείς διαφωνίες. 
Και ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να γίνει αυτό εμ-
φανές, παρά από τους δύο 
προσκεκλημένους-σταρ την 
πρώτη ημέρας της συνόδου.
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, 17 
ετών, επιστρέφει στο Ντα-
βός για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, για να καλέσει την 
παγκόσμια κοινότητα και τον 
επιχειρηματικό κόσμο να κι-
νητοποιηθεί απέναντι στην 
κλιματική αλλαγή.
Θα συναντηθεί εκεί με τον 
Ντόναλντ Τραμπ, με τον 
οποίο έχει ανταλλάξει πολ-
λές αιχμηρές δηλώσεις μέσω 
Twitter, και για τον οποίο 
επεφύλασσε μια άγρια ματιά 
στη γενική συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών, αντίδρα-
ση που απαθανατίστηκε από 
τις κάμερες;
Στο φόντο της παρέμβασης 
του, οι εντάσεις μεταξύ της 
Ουάσινγκτον και της Τεχε-
ράνης, ύστερα από τη δολο-
φονία του στρατηγού Σουλεϊ-

μανί στη Βαγδάτη, την οποία 
ακολούθησαν αντίποινα και 
η συντριβή ενός ουκρανικού 
Boeing που καταρρίφθηκε 
κατά λάθος από το Ιράν.
Ο υπουργός Εξωτερικών 
του Ιράν Μοχάμεντ Ζαρίφ, 
που αρχικά αναμενόταν στο 
Νταβός, τελικά ακύρωσε τη 
συμμετοχή του. Θα παρευρε-
θεί, ωστόσο, ο Ιρακινός πρό-
εδρος Μπαρχάμ Σαλίχ.
Το οικονομικό Φόρουμ, που 
διαρκεί έως την Παρασκευή, 
θα ασχοληθεί επίσης με τις 
επιθετικές κινήσεις την Ου-
άσινγκτον στο επίπεδο του 
εμπορίου και τεχνολογίας.

«ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ  
ΠΡΌΚΛΗΣΗ»

Μεταξύ άλλων μεγάλων στε-
λεχών –κυρίως του τεχνολο-
γικού κλάδου- αναμένονται 
επίσης στον καντόνι της 
Γκριζόν πολλοί Κινέζοι επι-
χειρηματίες, συμπεριλαμβα-
νομένου του Ρεν Τζενγκφέι, 
ο εμβληματικός ιδρυτής της 
Huawei.
Ο κινεζικός τηλεπικοινωνι-
ακός κολοσσός εξορίστηκε 
από τις ΗΠΑ, που καλούν 
τους συμμάχους τους να δι-
ακόψουν τις σχέσεις τους 
με την εταιρία, γεγονός που 
δημιουργεί φόβους για έναν 
«ψυχρό τεχνολογικό πόλε-
μο».
Η Ευρώπη θα εκπροσωπη-
θεί μεταξύ άλλων από την 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν και την καγκελά-
ριο Άγγελα Μέρκελ.
«Σε ό,τι αφορά την κλιματική 
αλλαγή και τις πολυάριθμες 
διαμάχες, όπως αυτή με το 
Ιράν, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαί-
οι αξιωματούχοι δεν συμφω-
νούν με τις λύσεις προς υιο-
θέτηση, αλλά επίσης για την 

ίδια τη φύση των προβλημά-
των», σημειώνει ο Τζέρεμι 
Σαπίρο, επικεφαλής μελε-
τών στο European Council 
on Foreign Relations (ECFR).
Για τους Ευρωπαίους, το κλί-
μα είναι μια «υπαρξιακή πρό-
κληση», ενώ για τον Τραμπ 
δεν είναι παρά μια «φάρσα 
των Κινέζων», ενώ υπάρχει 
μεγάλη διαφορά στις θέσεις 
για το Ιράν και τη συμφωνία 
του 2015 για το πυρηνικό 
πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ο ψηφιακός φόρος που θέ-
σπισε το Παρίσι είναι ένα 
ακόμα σημείο διαφωνίας 
με την Ουάσινγκτον. Ο Γάλ-
λος υπουργός Οικονομικών 
Μπρουνό Λεμέρ θα συναντη-
θεί στο περιθώριο του Φό-
ρουμ με τον Αμερικανό ομό-
λογό του Στίβεν Μνούτσιν.
 
«ΌΜΙΧΛΗ  
ΑΒΈΒΑΙΌΤΗΤΩΝ» 

Σε έκθεση που παρουσιά-
στηκε ενόψει του Φόρουμ, 
το WEF τονίζει μεταξύ των 
«βασικών κινδύνων για την 
ανθρωπότητα» τη λαϊκή δυ-
σαρέσκεια για την απουσία 
οικονομικής σταθερότητας, 
την κλιματική αλλαγή, την 
επιταχυνόμενη απώλειας 
της βιοποικιλότητας ή ακό-
μα και την άνιση πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο και τα συστή-
ματα υγείας.
«Ο κόσμος δεν μπορεί πλέ-
ον να αναμένει να διαλυθεί 
η ομίχλη των γεωπολιτικών 
και οικονομικών αβεβαιοτή-
των (...) Το να επιλέγει κανείς 
να κρατηθεί σε αυτή τη χρο-
νική στιγμή ελπίζοντας ότι 
το σύστημα θα ‘επιστρέψει 
στην κανονικότητα’, δημι-
ουργεί τον κίνδυνο να σπα-
ταληθούν κρίσιμες ευκαιρί-
ες», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

ΠΑΓΚΌΣΜΙΌ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌ ΦΌΡΌΥΜ

Στη σκιά της κλιματικής απειλής 
και των αναταραχών στον κόσμο
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