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Ο Τηλέμαχος Κώτσιας 
μιλάει για το βιβλίο του 
«Σινική μελάνη»

Ο Βασίλης 
Λέκκας 
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Πνευματικό 
Κέντρο

Το Άουσβιτς σε μια 
φωτογραφική έκθεση
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Πίνδο μέχρι 
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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

Opera Chaotique στο Θέατρο «Έκφραση»
σε άγνωστες πτυχές της 
ζωής σπουδαίων Ελλήνων 
και ξένων ποιητών. Πικά-
ντικες ιστορίες, έρωτες και 
αυτοκτονίες μπλέκονται με 
αριστουργήματα της ποίη-
σης και της στιχουργικής 
τέχνης μέσα από επιλεγμέ-
να και γνωστά τραγούδια» 
αναφέρεται μεταξύ άλλων 
σε σχετική ανακοίνωση.
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ 
και 8 ευρώ το μειωμένο. 
Προπώληση 8 ευρώ στο 
ταμείο του θεάτρου και 
στο καφέ Sherlock coffee 
maker. Τηλέφωνα επικοι-
νωνίας: 26515 54505 & 
6907500710.

TO ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΌ δί-
δυμο των Opera Chaotique 
φιλοξενεί το Θέατρο «Έκ-
φραση» (Αραβαντινού 14) 
την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, 
στις 21:15.
«Όσα δε σας έχουν πει ποτέ 
για τους διάσημους ποιητές. 
Από τη διαστροφή του Εμπει-
ρίκου ως τις σκοτεινές πτυ-
χές του Πόε, τις εξαρτήσεις 
του Όσκαρ Ουάιλντ και Τις 
αδυναμίες της Γώγου. Είχε ο 
Καρυωτάκης χιούμορ; Ποια 
διάσημη μπάντα   εμπνεύ-
στηκε από την Κινέζικη ποί-
ηση; Είναι ο Bob Dylan ποι-
ητής; Η νέα παράσταση των 
Opera Chaotique ρίχνει φως 

Tην όπερα των Γκίλμπερτ και Σάλλιβαν «Ο 
μικάδος» παρουσιάζει στο πανί το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών σε συ-
νεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή τη 

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου. Οι προβολές, με ελεύθερη 
είσοδο, απευθύνονται κυρίως σε μαθητές, αλλά και 
στο μουσικόφιλο κοινό. Θα γίνουν δε δύο προβολές, 
στις 10 το πρωί και στις 7 το απόγευμα (για κρατή-
σεις σχολείων στο τηλ 6948002880 Μαρία Βλάχου).
Η κωμική όπερα «Ο μικάδος» αποτελεί μια παρα-
γωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρι-
κής Σκηνής σε συνεργασία με την ομάδα μουσικού 
θεάτρου Ραφή και σε σκηνοθεσία Ακύλα Καραζή-
ση, στο πλαίσιο του κύκλου «Όπερα στο πανί».
Οι δημιουργοί του Μικάδου, πρωτεργάτες της αγ-
γλικής μουσικής κωμωδίας, εμπνέονται από την 
ατμοσφαιρική Άπω Ανατολή για να συνθέσουν μια 
κοφτερή σάτιρα των κοινωνικοπολιτικών ηθών 
του 19ου αιώνα. Στη μαγική πολιτεία του Τιτιπού, 
όπου ο Μεγάλος Αυτοκράτορας (Μικάδος) είχε 
απαγορεύσει το κόρτε, οι ερωτύλοι ράφτες γίνονταν 
δήμιοι για να μην αποκεφαλίσουν… τον εαυτό τους, 
οι βουλευτές αυτοανακηρύσσονται σε «άρχοντες 
των πάντων» και τα απαγορευμένα φλερτ ανθίζουν 
στις πιο απίθανες εκδοχές.

Μια κωμική όπερα στο πανί
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Συναυλία του Βασίλη Λέκ-
κα διοργανώνει το Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών την Τετάρτη 24 

Οκτωβρίου, στις 21:30, στην αίθου-
σα «Β. Πυρσινέλλας». Ο Βασίλης 
Λέκκας θα ερμηνεύσει τραγούδια 
συνθετών όπως του Μάνου Χα-
τζιδάκι, του Μίκη Θεοδωράκη και 
του Γιάννη Μαρκόπουλου. Δεν θα 
λείψουν και τραγούδια από τη δι-
σκογραφία του.
Στο πιάνο θα είναι ο Γιώργος Σαλ-
τάρης. Θα συμμετέχουν ακόμη δύο 
μουσικοί (μπουζούκι, κιθάρα).
Είσοδος 12 ευρώ, μειωμένο 8 ευρώ 
(μαθητικό, φοιτητικό, άνεργοι, 
ΑμεΑ,   65+ και εξώστης). Εισιτή-
ρια από το ταμείο του Πνευματικού 
Κέντρου και ηλεκτρονικά από την 
ticketservices.gr και τα Public.

Άουσβιτς: Μια φωτογραφική έκθεση
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Mια σημαντική έκθεση φωτο-
γραφικού υλικού έρχεται και 
στα Γιάννενα. Πρόκειται για 
την έκθεση με τίτλο «Γερ-

μανικό ναζιστικό στρατόπεδο θανάτου 
Konzentrationslager Auschwitz» που 
παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο τις ση-
μαντικότερες φάσεις της λειτουργίας του 
στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς, 
τις ρίζες του ναζιστικού κινήματος καθώς 
και στοιχεία για τη γερμανική πολιτική 
του τρόμου στην κατεχόμενη Πολωνία. 
Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Ιωαννίνων με τα εγκαίνια να 
γίνονται τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, στις 
18:30. 
Η ομάδα ιστορικών από το Μουσείο Άου-
σβιτς-Μπίρκεναου ετοίμασε την έκθεση 
και σε συνεργασία με την Πρεσβεία Πο-
λωνίας στην Αθήνα έγιναν η μετάφρα-
ση των κειμένων και η εκτύπωση των 
πινακίδων. Η έκθεση έχει παρουσιαστεί 
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα 
Καλάβρυτα. Ο τέταρτος σταθμός της είναι 
η πόλη των Ιωαννίνων, η οποία επίσης 
θρήνησε πολλά θύματα της ναζιστικής 
θηριωδίας.
Η έκθεση αποτελείται από 31 πινακίδες 
τοποθετημένες χρονολογικά και θεματικά. 
Οι βασικοί άξονες αφορούν την εξόντωση 
των Εβραίων στο Άουσβιτς, το πολιτικό 
πλαίσιο και το ξεκίνημα της λειτουργίας 

του στρατοπέδου, τους πολλαπλούς τρό-
πους εξόντωσης των κρατουμένων, τις 
συνθήκες διαβίωσης, την τρομοκρατία 
και την πείνα, τις μορφές αντίστασης και 
βοήθειας προς τους κρατούμενους από το 
έξω κόσμο, τα ιατρικά πειράματα και την 
αποκάλυψη των εγκλημάτων. Οι ξεχωρι-
στές πινακίδες παρουσιάζουν 

συγκεκριμένες ομάδες θυμάτων, όπως οι 
σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου, οι Ρομά, 
οι γυναίκες και τα παιδιά. Η πινακίδα 14 
περιέχει πληροφορίες και φωτογραφικό 
υλικό σχετικά με την μεταφορά στο Άου-
σβιτς σχεδόν 55.000 ελλήνων πολιτών 
εβραϊκής καταγωγής. 
Ο σκοπός της έκθεσης είναι η διατήρηση 

της μνήμης για τη φρίκη του ολοκαυτώ-
ματος.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμ-
βρίου.
Ώρες λειτουργίας της πινακοθήκης: Δευ-
τέρα έως Πέμπτη: 08:00-15:00, Παρα-
σκευή: 08:00-21:00, Σάββατο: κλειστά, 
Κυριακή:10:00- 13:00 & 18:00-21:00.

Συναυλία 
του Βασίλη 
Λέκκα στο 
Πνευματικό 
Κέντρο
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Ο Τηλέμαχος Κώ-
τσιας μιλάει για το 
νέο του βιβλίου «Σι-
νική μελάνη», που 
θα παρουσιαστεί 
στα Γιάννενα, στις 
25 Οκτωβρίου
[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ]

Περί τίνος πρόκειται, το νέο 
σας έργο;
Το καινούργιο μυθιστόρημα «Σι-
νική μελάνη» αντλεί το θέμα 
του μέσα από τις πιο σκοτεινές 
πλευρές του ολοκληρωτικού 
καθεστώτος στην Αλβανία και 
ειδικότερα από τις φυλακίσεις 
και τα καταναγκαστικά έργα στα 
ορυχεία της Βόρειας Αλβανίας 
όπου εκτίουν την ποινή τους υπό 
ακραίες συνθήκες Έλληνες από 
τη μειονότητα αλλά και Αλβανοί 
αντικαθεστωτικοί. Στο περιβόη-
το στρατόπεδο καταναγκαστικής 
εργασίας του Σπατς οι συνθήκες 
των κρατουμένων είναι εξοντω-
τικές, τόσο που τους φέρνουν 
στα όρια της ανθρώπινης αντο-
χής, είτε από φυσικής είτε από 
ηθικής άποψης. Οι ήρωες είναι 
παιδιά από τη Δερβιτσιάνη, το 
μεγαλύτερο χωριό της Δρόπο-
λης και κατά κάποιον τρόπο 
προπύργιο της μειονότητας, τα 
οποία, ως μαθητές του Λυκείου 
Αργυροκάστρου, αποφάσισαν να 
κάνουν μια έστω και συμβολική 
αντίσταση κατά του καθεστώτος, 
γράφοντας και διανέμοντας προ-
κηρύξεις στο χωριό. Μέσα από τα 
φρικτά βασανιστήρια με αφόρη-
τες ψυχολογικές πιέσεις: το κα-
θεστώς προσπαθούσε με χίλιους 
τρόπους και ραδιουργίες να κάνει 
τον κάθε φυλακισμένο καταδότη 
του άλλου, με μοναδικό σκοπό 
την ψυχική σπίλωσή του, έτσι 
που αν κατάφερνε να βγει κά-
ποτε από εκείνη την κόλαση, να 
ήταν ένας ράκος, ακίνδυνος για 

το καθεστώς. Η αλληλεγγύη των 
συγκρατουμένων μέσα σε εκείνες 
τις συνθήκες έκανε τους ανθρώ-
πους να αντέξουν, μα έστω κι αν 
κάποιος λύγισε σε μια δύσκολη 
στιγμή, να μην πέσει και τον πο-
δοπατήσουν. Γιατί σε εκείνες τις 
συνθήκες ήρωες ήταν όχι μόνο 
εκείνοι που θυσιάστηκαν χωρίς 
να λυγίσουν, αλλά και εκείνοι 
που μέσα στην ανθρώπινη αδυ-
ναμία για μια στιγμή λύγισαν. Και 
στη συνέχεια όλοι μαζί, ήρωες 
και προσκυνημένοι, χρειάστηκε 
να βρουν το βηματισμό τους μέσα 
στις συνθήκες της ελευθερίας. 

Οι ήρωες των βιβλίων σας χω-
ρίζονται από σύνορα; Απηχεί 
η γεωγραφική αποτύπωση 
των συνόρων, την πραγματική 
ζωή;
Σε αυτό το συγκεκριμένο μυθιστό-
ρημα όλοι οι ήρωες βρίσκονται 
από την μια πλευρά των συνόρων, 
από την από κει, σε αντίθεση με 
το «Στην απέναντι όχθη» που, κα-
θώς το χωριό τους διαμελίζεται 
ανάμεσα στις δυο χώρες, χωρί-
ζουν οικογένειες και οι ζωές των 
ηρώων κυλούν παράλληλα σε 
πολύ διαφορετικές συνθήκες. Στη 
«Σινική μελάνη» μόνο το ποτάμι 
είχε δικαίωμα να μπαίνει ελεύθε-
ρα από την Ελλάδα στην Αλβανία 
και μόνο τα όνειρα των παιδιών 
να δραπετεύουν προς την Ελλάδα. 
Ακριβώς αυτά τα όνειρα ήταν που 
τους πρόδωσαν και κατάστρεψαν 
τις ζωές τους. Θεωρώ τον εαυτό 
μου συγγραφέα των συνόρων, του 
χωρισμού των ανθρώπων και κυ-
ρίως του δράματος από την απο-
κοπή μιας μερίδας Ελλήνων από 
τον εθνικό κορμό. Γεννήθηκα σε 
ένα χωριό, στα Βρυσερά, που απέ-
χει μόνο 800 μέτρα από την πυρα-
μίδα των συνόρων και αυτό έχει 
σταμπάρει για πάντα τη ζωή μου. 

Πώς αποτυπώνεται το μέλλον 
στην τριλογία που κλείνει η 
«Σινική μελάνη»;
Μόνο τώρα που κυκλοφόρησα το 
τελευταίο μυθιστόρημα συνειδη-
τοποίησα ότι ανάμεσα στα άλλα 

«Οι συγγραφείς ήρθαμε 
με τους δικούς μας ήρωες»
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έργα μου έγραψα και μια τριλογία. 
Στα δυο προηγούμενα μυθιστορή-
ματά της, «Τα εφτά παράθυρα» 
(Κέδρος 2002) και «Στην απέναντι 
όχθη» (Ψυχογιός 2009) το τέλος 
των ηρώων ήταν δραματικό μέχρι 
και τραγικό, χωρίς καμία αχτίδα 
αισιοδοξίας να διαφαίνεται στον 
ορίζοντα. Στο παρόν μυθιστόρημα 
«Σινική μελάνη» (Πατάκης 2018) 
η κατάληξη θα έλεγα ότι είναι πιο 
αισιόδοξη, ή τουλάχιστον αφήνει 
κάποια ελπίδα για ένα καλύτερο 
μέλλον, καθώς έφτασα την ιστο-
ρία μέχρι τα 1991, όταν άνοιξαν 
τα σύνορα και οι άνθρωποι απε-
λευθερώθηκαν από ένα κράτος 
φυλακή. Και ξεκινάει πλέον γι’ 
αυτούς τους ήρωες ένας νέος κύ-
κλος ζωής. Τα τρία μυθιστορήμα-
τα συνιστούν μια τοιχογραφία της 
περιοχής μου, της Δρόπολης, που 
ξεκινάει από τις αρχές του εικο-
στού αιώνα και φτάνει μέχρι τα 
τέλη του. Εκείνο που τα ενώνει 
είναι ο κοινός χώρος αλλά και σε 
μερικές περιπτώσεις και οι κοινοί 
ήρωες. 

Θεωρείτε ότι έκλεισε λογο-
τεχνικά για εσάς η αναφορά 
σε συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους, με αυτό το βιβλίο; 
Νομίζω ότι έκλεισε, αν και δεν 
ορκίζομαι, γιατί εγώ ο ίδιος είμαι 
γέννημα αυτών των καταστάσε-
ων. Προς το παρόν με απασχο-
λούν διαφορετικά θέματα, διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις, όπως η ζωή 
των συμπατριωτών μου στην νέα 
πατρίδα, τα προβλήματά τους, η  
μετάλλαξή τους, η διαδοχή των 
γενιών και η ιστορία του τόπου 
μου. Οι συμπατριώτες μου ήρθαν 
από πάνω με τον δικό τους κόσμο 
και εμείς οι συγγραφείς ήρθαμε 
με τους δικούς μας ήρωες.   

«ΣΙΝΙΚΗ 
ΜΕΛΑΝΗ» 
του Τηλέμαχου Κώτσια

25 Οκτωβρίου στα πα-
λιά σφαγεία, στις 19.00. 
Θα μιλήσουν ο συγ-
γραφέας και οι Μιχάλης 
Σπέγγος και Κωνσταντί-
νος Μάντζος. 

Στη «Σινική μελά-
νη» μόνο το ποτάμι 
είχε δικαίωμα να 
μπαίνει ελεύθερα 
από την Ελλάδα 
στην Αλβανία και 
μόνο τα όνειρα των 
παιδιών να δραπε-
τεύουν προς την 
Ελλάδα. Ακριβώς 
αυτά τα όνειρα ήταν 
που τους πρόδωσαν 
και κατάστρεψαν τις 
ζωές τους. Θεωρώ 
τον εαυτό μου συγ-
γραφέα των συνό-
ρων, του χωρισμού 
των ανθρώπων και 
κυρίως του δράμα-
τος από την απο-
κοπή μιας μερίδας 
Ελλήνων από τον 
εθνικό κορμό. 

Δεν σκοράρει, 
δεν νικάει…

2-0 ΈΧΑΣΈ ΣΤΟΥΣ «ΖΩΙΣΜΑΔΈΣ» Ο ΠΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μια ήττα που μπορεί να αποδειχθεί οδυ-
νηρή στη συνέχεια του πρωταθλήμα-
τος, γνώρισε ο ΠΑΣ στους «Ζωσιμά-
δες» από τον Παναιτωλικό, με 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτερο στο πρώτο 
ημίχρονο και ήταν αυτοί που έκαναν τις δύο 
καλύτερες φάσεις των πρώτων 45 λεπτών. Στο 
10’ ο Μοράρ βρέθηκε απέναντι από τον Βελ-
λίδη, ο οποίος πεσμένος τον σταμάτησε με 
το ένα χέρι και στο 44’, όταν προηγήθηκε στο 
σκορ. Η επίθεση του Παναιτωλικού δούλεψε 
άψογα και ο Μάζουρεκ που ήρθε τελευταίος 
ως «τρέιλερ» πήδηξε ανενόχλητος στην καρ-
διά της άμυνας του ΠΑΣ και νίκησε τον Βελ-
λίδη.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν του ΠΑΣ και των… 
καθυστερήσεων που ξεκίνησαν με προκλητι-
κό τρόπο να κάνουν οι φιλοξενούμενοι σχε-
δόν από το 75’. Χαρακτηριστική η κίνηση του 
Μαλή που στο 81’ βγήκε κουτσαίνοντας και 
μόλις… πάτησε εκτός γραμμής επέστρεψε στο 

ματς τρέχοντας. Πήρε την κίτρινη κάρτα γι 
αυτή του την κίνηση (μπήκε χωρίς άδεια δι-
αιτητή).
Ο ΠΑΣ όμως ήταν ανούσιος, παρότι η είσοδος 
Αποστολόπουλου και Βιδάλ τον έκανε πιο κι-
νητικό, κυρίως από τα δεξιά. Πρακτικά όμως 
ο ΠΑΣ δεν είχε μια καθαρή ευκαιρία και δεν 
μπόρεσε να απειλήσει σοβαρά τον αντίπαλό 
του, που συνέχιζε να παγώνει το ματς με κα-
θυστερήσεις.
Στο 96’ πια, ο Μάζουρεκ έβαλε και το δεύτε-
ρο γκολ, δικό του και της ομάδας του, σε μια 
αντεπίθεση του Παναιτωλικού που βρήκε την 
περιοχή του ΠΑΣ σχεδόν άδεια.
ΠΑΣ: Βελλίδης, Νικολιάς, Μιχαήλ, Τζημόπου-
λος, Σκόνδρας (46’ Αποστολόπουλος), Κακού-
μπα, Λίλα, Γιάκος, Κριζμάν, Κιούζικ (60’ Βι-
δάλ), Ξύδας (68’ Αθανασιάδης)
Παναιτωλικός: Κυριακίδης, Μαρινάκης, Μά-
λης, Ρότσα, Μπορντινιόν, Μ. Πάουλο (73’ Χα-
ντάκιας), Μοράρ (79’ Καμαρά), Λουσέρο, Μά-
ζουρεκ, Ντίας, Γουίλαν (68’ Μάνα)
Γκολ: 44’, 96’ Μάζουρεκ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

16:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-0

18:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-2

19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-A.E.K. 0-2

20:30 ΑΕΛ-ΛΑΜΙΑ 1-2

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ NS2

19:00 ΑΡΗΣ-Π.Α.Ο.Κ ΕΡΤ

20:30 Ο.Φ.Η.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ ΕΡΤ
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Κάποτε, η κυκλοφορία ενός και μόνου τραγουδιού 
ήταν από μόνη της μουσικό γεγονός, εφάμιλλο 
αυτού που προκαλούσε λίγα χρόνια αργότερα, η 
κυκλοφορία ενός δίσκου μακράς διαρκείας.

Στην περίπτωση του What’d I Say όμως, περιμένετε λίγο.
Εδώ, δεν μιλάμε απλώς για ένα μουσικό κομμάτι του Ρέι 
Τσαρλς, ούτε καν για ένα εξαιρετικό τραγούδι, αλλά για 
«ένα τέρας, του οποίου τα αποτυπώματα ήταν μεγαλύτε-
ρα από τους αριθμούς του», όπως έγραψε ο Μάικλ Λί-
ντον, ένας από τους βιογράφους του μεγάλου μουσικού 
του rhythm ‘n’ blues.
Το καλύτερο όμως είναι ότι το What’d I Say γράφτηκε… 
κατά λάθος. 
Κάπου στα 1954 λοιπόν, ο Ρέι Τσαρλς Ρόμπινσον, είχε ήδη 
αρχίσει να κατακτάει το παρατσούκλι «Ιδιοφυΐα» που τον 
ακολούθησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο, με σοβαρά 
προβλήματα όρασης, πιανίστας, ήταν ένας βιρτουόζος 
από μικρή ηλικία και το 1959, έπαιζε με τη μπάντα του 
στο Μπράουνσβιλ της Πενσιλβάνια.
Το γκρουπ όμως είχε εξαντλήσει τη λίστα του γύρω 
στα μεσάνυχτα και ο κόσμος ήταν ακόμα «ζεστός», ενώ 
έπρεπε να γεμίσει άλλα 12 λεπτά προγράμματος. Μπρο-
στά λοιπόν στον κίνδυνο να αφήσουν το κοινό σύξυλο, 
ο Τσαρλς είπε στις Raelettes που έκαναν τα φωνητικά 
«ακολουθήστε με».
Ξεκίνησε να παίζει στο πιάνο και ταυτόχρονα, να τρα-
γουδάει στίχους αυτοσχέδιους, πάνω σε ένα δωδεκάρι 
μπλουζ. Ο Τσαρλς έλεγε «heeeeey», οι Raelettes ακολου-
θούσαν και σε λίγα λεπτά, η αίθουσα πήγαινε πάνω-κάτω 
από το κοινό που χόρευε. Η φήμη λέει ότι όταν σταμάτη-
σε, το κοινό ζητούσε να μάθει τι γινόταν παρακάτω και ο 
Τσαρλς συνέχιζε να παίζει, μέχρι να καλύψει το δωδεκά-
λεπτο.
Στη συνέχεια, οι θαυμαστές και θαυμάστριες απαιτούσαν 
από τον Τσαρλς να παίζει το τραγούδι που πρακτικά, δεν 
είχε τίτλο όταν γράφτηκε, αλλά και ζητούσαν να μάθουν 
αν έχει κυκλοφορήσει σε δίσκο.
Η Atlantic, η μεγαλύτερη δισκογραφική της εποχής, δο-
κίμασε το νέο της 8-track μαγνητόφωνο σε ένα από τα 
live του Τσαρλς και τότε, όλα πήρανε το δρόμο τους.
Επειδή η αρχική εκτέλεση του τραγουδιού ήταν πάνω 
από επτά λεπτά, η εταιρία το «έσπασε» σε τρεις εκδοχές 
και αργότερα, σε δύο μέρη. Όλο μαζί, το κομμάτι διέθετε 
μια ηφαιστιακή πρόοδο, μέχρι την είσοδο του Τσαρλς στα 
φωνητικά, ενώ μουσικά, το κομμάτι είναι ένα πέλαγος 
δεξιοτεχνίας στο πιάνο.
Η ιστορία του τραγουδιού που μετράει 59 χρόνια ζωής 
πλέον, συνοψίζεται στα λόγια του ίδιου του Τσαρλς: «Το 
What’d I Say είναι πάντα το τελευταίο μου τραγούδι στη 
σκηνή. Μόλις το λέω, να ξέρετε ότι δεν έχει άλλο!». 
Στη «βίβλο» του ροκ εν ρολ, τα 500 καλύτερα κομμάτια 
του Rolling Stone, το What’d I say είναι δέκατο. 

What’d I say: 
τάδε έφη Ρέι Τσαρλς

https://www.youtube.com/watch?v=xTIP_FOdq24
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Η μεγαλύτερη σχέση συντάξεων 
προς ΑΕΠ είναι στην Ήπειρο

Περιφέρεια 
Μηναία Ποσό 

Συvrάξεων (ευρώ) 
ΑΕΠ έτος 2013 

(εκ.ευρώ) 
% ΑΕΠ 

Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης 110.406.603,13 7.013,00 18,9% 

Κεvrρικής Μακεδονίας 367.816.166,75 24.453,00 18,1% 

Δυτικής Μακεδονίας 57.849.320,96 4.383,00 15,8% 

Θεσσαλίας 152.048.068,58 9.284,00 19,7% 

Ηπείρου 71.442.882,28 3.965,00 21,6% 

Ιονίων Νήσων 37.666.644,02 3.054,00 14,8% 

Δυτικής Ελλάδας 128.285.516,99 8.318,00 18,5% 

Στερεάο Ελλάδας 110.199.036,14 8.315,00 15,9% 

Πελοπονvήσου 111.205.739,91 7.910,00 16,9% 

Αττικής 945.572.696,76 86.468,00 13,1% 

Βορείου Αιγαίου 39.311.632,58 2.654,00 17,8% 

Νοτίου Αιγαίου 49.642.632,80 5.832,00 10,2% 

Κρήτης 112.310.367,56 8.831,00 15,3% 

Σύνολο Άλλη/Χωρίς 
Ένδειξη Περιφέρεια Συvrάξεων Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας 

Ανατολικής 
Μακεδονίας-
Θράκης

236.290 171.809 39.812 23.643 1.026 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

740.895 536.295 146.034 55.685 2.881 

Ηπείρου 149.584 110.592 24.822 13.881 289 

Δυτικής 
Μακεδονίας 

109.858 80.123 20.446 9.120 169 

Θεσσαλίας 307.919 222.790 55.720 28.951 458 

Ιονίων Νήσων 77.967 56.981 14.403 6.383 200 

Στερεάς Ελλάδας 219.463 156.129 45.972 17.125 237 

Αττικής 1.734.504 1.232.106 405.591 92.252 4.555 

Δυτικής Ελλάδας 259.130 187.591 48.552 22.556 431 

Πελοποννήσος 220.250 164.061 38.004 17.678 507 

Κρήτης 224.173 161.589 40.611 21.585 388 

Νοτίου Αιγαίου 99.514 72.609 19.642 7.070 193 

Βορείου Αιγαίου 77.693 56.216 15.001 6.389 87 

Χωρίς Τιμές 15.753 10.420 4.659 574 100 

ΣΥΝΟΛΟ 4.472.993 3.219.311 919.269 322.892 11.521 

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τον περασμένο Ιούλιο, μήνα για τον 
οποίο υπάρχουν τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία από το σύστημα «Ήλιος», 
το σύστημα ελέγχου και πληρω-

μής συντάξεων, πληρώθηκαν συνολικά 
4.472.993 συνταξιοδοτικές παροχές, από 
τις οποίες οι 2.838.070 ήταν κύριες, οι 
1.229.002 επικουρικές και 405.921 μερί-
σματα, σε όλη τη χώρα.
Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα τα-
μεία ανήλθε σε 2.304.099.576 ευρώ και 
περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις 
κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ 
δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.
Οι συνταξιούχοι ήταν 2.569.287 άτομα. 
Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις 
ανήλθε σε 723,33€, το μέσο εισόδημα από 

επικουρικές σε 172,11€ και το μέσο εισό-
δημα από μερίσματα σε 97,88€, διαμορ-
φώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα 
σε όσους δικαιούνται και κύρια και επι-
κουρική σύνταξη στα 895,44€.
Από αυτά τα χρήματα, τα 71.442.882,28 
ευρώ, ένα ποσοστό περίπου 21,6% του 
λόγου σύνταξης προς ΑΕΠ. Αυτό, είναι το 
μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη τη χώρα.
Μάλιστα, το ποσοστό είναι μειωμένο σε 
σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2015, 
όταν έφτανε το 22% και τα 72,8 εκατ. ευρώ.
Τον περασμένο Ιούλιο, στην Ήπειρο πλη-
ρώθηκαν 149.584 συντάξεις συνολικά, εκ 
των οποίων 110.592 γήρατος, 24.822 θα-
νάτου και 13.881 αναπηρίας.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα απογραφικά 
στοιχεία (2011), ο πληθυσμός της Ηπείρου 
είναι 336.856 άνθρωποι…
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Ο ΓΥΠΑΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΈΨΈ ΧΙΛΙΑΔΈΣ ΧΙΛΙΟΜΈΤΡΑ ΜΈ ΤΟ ΓΈΝΈΤΙΚΟ ΤΟΥ GPS!

Το μακρύ ταξίδι του «Αλέξη»

Η ΜΕΛΕΤΗ παρακολούθησης υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Life14NAT/BG/649, που υλοποιούν 
οι οργανώσεις FWFF, Green Balkans & Vulture 
Conservation Foundation στη Βουλγαρία με συμ-
βολή των: Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, Δασαρχείου 
Μεσολογγίου και Σουφλίου, ΑΝΙΜΑ, Ελληνικής Ορ-
νιθολογικής Εταιρείας, WWF-Ελλάς, Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων και Ρήγα Τσιακίρη, Λ. Σιδηρόπουλου, 
Δ. Βασιλάκη, Κ. Στάρα, H. Peshev και E. Stoynov.

Το μακρύ ταξί-
δι του «Αλέξη», 
ενός γύπα που 
διέσχισε περισ-

σότερα από 4000 χιλιό-
μετρα, πετώντας σε ύψος 
ακόμη και 4,3 χλμ, με 
ταχύτητα ως και 121 χλμ/
ώρα, φθάνοντας από την 
Ελλάδα στην… Υεμένη, 
κατέγραψαν επιστήμο-
νες, οι οποίοι τοποθέτη-
σαν, για πρώτη φορά στη 
χώρα μας σε όρνιο, έναν 
πομπό προηγμένης τε-
χνολογίας.
Ο «Αλέξης», όπως ονο-
μάστηκε από τον άν-
θρωπο που τον βρήκε, 
μαζί με ένα άλλο όρνιο 
εντοπίστηκαν ελαφρά 
δηλητηριασμένα, στην 
περιοχή των Ακαρνανι-
κών Όρων, το καλοκαίρι 
του 2017. 
Τα δύο πουλιά μαρκαρί-
στηκαν, στο φτερό του 
Αλέξη τοποθετήθηκε 
δορυφορικός πομπός 
παρακολούθησης και 
απελευθερώθηκε σε πε-
ριοχή του Μεσολογγίου, 
όπου υπάρχει μία μικρή 
αποικία του είδους για να 
μελετηθούν οι κρίσιμες 
περιοχές διαβίωσής του.
«Έκτοτε, το πουλί παρα-
κολουθείται καθημερι-
νά, αφού έχει ρυθμιστεί 
να δίνει στίγμα κάθε 10 
λεπτά. Οι πτήσεις μπο-
ρούν να εμφανίζονται 
σε κινητά τηλέφωνα με 
υπόβαθρο, δορυφορικές 
εικόνες και με απεριόρι-
στη εστίαση», εξηγεί στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ. Ρήγας 
Τσιακίρης, δασολόγος 
στο Δασαρχείο Ιωαννί-
νων, παρουσιάζοντας τα 
αποτελέσματα πτήσεων 
ενός έτους.
«Η βιοποικιλότητα των 
πολιτισμικών τοπίων 
αποτελεί ένα νέο αντι-
κείμενο μελέτης, αφού η 
επιβίωση πολλών ειδών 

συνδέεται με προβιο-
μηχανικές χρήσεις γης. 
Στην κατεύθυνση αυτή, 
παρακολουθήσαμε το νε-
αρό όρνιο (Gyps fulvus) 
με δορυφορικό πομπό 
GPS/GSM, ώστε να με-
λετήσουμε τις κρίσιμες 
περιοχές διαβίωσής του», 
εξηγεί ο κ. Τσιακίρης.
Όπως προέκυψε, ο «Αλέ-
ξης» πέρασε το πρώτο 
διάστημα, μέχρι το τέ-
λος του καλοκαιριού 
του 2017, στην «καρδιά» 
της Πίνδου -Τζουμέρκα, 
Περιστέρι, Όρη Βάλτου, 
Άγραφα- ταξιδεύοντας 
ακόμη και 200 χλμ τη 
μέρα σε αναζήτηση τρο-
φής, σε έκταση 9.342 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα.

ΕΝΑ ΕΠΙΚΟ 
ΤΑΞΙΔΙ 
«ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ» 
ΣΤΟ DNA!

Προς έκπληξη των επι-
στημόνων, οι οποίοι πε-
ρίμεναν να παραμείνει 
στην Ελλάδα, ο «Αλέξης» 
ξεκίνησε ένα επικό ταξί-
δι χιλιάδων χιλιομέτρων. 
«Πρώτα στάθμευσε σε 
ένα μικρό φαράγγι πάνω 
από τη Βεργίνα, μετά 
κοιμήθηκε στα στενά του 
Νέστου χωρίς παρέα, συ-
νάντησε μια κακοκαιρία 
και ξέμεινε μαζί με άλ-
λους γύπες στα Θρακικά 
Μετέωρα για λίγες μέρες 
και τον Οκτώβριο του 
2017, πέρασε τα σύνορα 
στους Κήπους, διανυκτέ-
ρευσε στα Δαρδανέλια, 
πέταξε πάνω από την 
Κωνσταντινούπολη, το 
Εσκίσεχιρ, όπου μάλλον 
κάτι τσίμπησε και κα-
τευθύνθηκε βόρεια της 
Άγκυρας. Αργότερα κοι-
μήθηκε σε έναν πυλώνα 
στην Ανατολία, έριξε μια 
τελευταία ματιά στη Με-

σόγειο, πέρασε ακριβώς 
πάνω από το εμπόλεμο 
Χαλέπι και διανυκτέρευ-
σε δύο μέρες στην Ιορ-
δανία», περιγράφει τη 
διαδρομή στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο κ. Τσιακίρης.
Στη συνέχεια, ο «Αλέξης» 
πέρασε από τη Μεδίνα, 
ακριβώς πάνω από τη 
Μέκκα αλλά εντελώς 
ξαφνικά, στις 23/10/2017, 
στα σύνορα της Υεμένης, 
ο πομπός σταμάτησε να 
δίνει σήμα, έχοντας δια-
νύσει σε 30 μέρες περισ-
σότερα από 4000χλμ, με 
ταχύτητα ως και 121 χλμ/
ώρα, σε ύψος που έφτασε 
ακόμη και τα 4,3 χλμ!
«Ο πομπός λειτούργησε 
έξι μήνες αργότερα, στις 
13/04/2018, οπότε το 
πουλί ξεκίνησε το ταξίδι 
επιστροφής και ο δορυ-
φόρος κατέβασε πάνω 
από 20 χιλιάδες στίγματα 
και διαπιστώθηκε ότι η 
περιοχή ξεχειμωνιάσμα-
τος ήταν 29.463 τετραγω-
νικά χιλιόμετρα», εξηγεί 
ο κ. Τσιακίρης.
«Η περιοχή διαχείμασης 
στην Υεμένη», επιση-
μαίνει, «θυμίζει έντονα 
πολιτισμικά τοπία της 
ελληνικής υπαίθρου, 
όπου διάσπαρτοι οικι-
σμοί εναλλάσσονταν με 
βοσκοτόπια και καλλι-
έργειες σε αναβαθμίδες, 
αποτελώντας σημαντικά 
ενδιαιτήματα για πολλά 
σπάνια είδη αρπακτικών 
της Ευρώπης και της 
Ασίας».
«Υπάρχει προφανώς κά-
ποιο γενετικό θέμα, αφού 
το πουλί, μέσω του DNA, 
φαίνεται πως έχει ‘κλει-
δωμένη’ τη διαδρομή 
προς την Αραβική χερσό-
νησο, ενώ θα μπορούσε 
να ξεχειμωνιάσει στην 
Ελλάδα», καταλήγει ο κ. 
Τσιακίρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η βιοποικι-
λότητα των 
πολιτισμι-
κών τοπίων 
αποτελεί ένα 
νέο αντικεί-
μενο μελέ-
της, αφού 
η επιβίωση 
πολλών ει-
δών συνδέε-
ται με προβι-
ομηχανικές 
χρήσεις γης. 
Στην κατεύ-
θυνση αυτή, 
παρακολου-
θήσαμε το 
νεαρό όρνιο 
(Gyps fulvus) 
με δορυφο-
ρικό πομπό 
GPS/GSM, 
ώστε να 
μελετήσουμε 
τις κρίσιμες 
περιοχές δια-
βίωσής του
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