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Δελφίνια, ψάρια, κύκνοι, 
ακόμα και ένα χταπόδι: 
Όλα αυτά τα συναντά 
κανείς εκεί που δεν θα 

περίμενε. Σε ένα αρχαίο θέατρο. 
Μαζί με τους ερωτιδείς… Πώς 
συνάδει ένα αρχαίο ελληνικό 
θέατρο με τις μορφές ενός υδά-
τινου κόσμου; Διαφορετικοί πο-
λιτισμοί και διαφορετικές ιστο-
ρικές περίοδοι που συναντώνται 
και διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο 
σύμπλοκο. Σε λίγα μόλις τετρα-
γωνικά μέτρα, σε κεντρικό ση-
μείο της Άρτας, συμπυκνώνεται 
ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας 
της αρχαίας Αμβρακίας.
Το μικρό θέατρο της Αμβρακί-
ας, που σχεδόν «συγκατοικεί» 
σήμερα με τις πολυκατοικίες 
της σύγχρονης πόλης της Άρ-
τας, ξεκίνησε από το 1976 να 
αποκαλύπτει μυστικά αιώνων 
για την περιοχή.   Από τότε που 
η Αμβρακία δημιουργήθηκε ως 
κορινθιακή αποικία, που συνέχι-
σε υπό την εξουσία των Μακεδό-
νων του Φιλίππου Β’ (στο μικρό 
θέατρο ήταν που βρέθηκε ένας 
χρυσός στατήρας του Φιλίππου 
Β’) και που έφτασε στην ακμή 
της επί των ημερών της βασιλεί-
ας του Πύρρου κατά τον 3ο  αι. 
π.Χ.. Ο Πύρρος ήταν αυτός που 
την κατέστησε πρωτεύουσα του 
βασιλείου του και που ανέγειρε 
μια σειρά από δημόσια κτίρια, 
όπως το αποκαλούμενο «μικρό» 
θέατρο (στην Άρτα, έχουν βρεθεί 
και κατάλοιπα του μεγάλου θεά-
τρου).
Η «αποκάλυψη» λοιπόν του θε-
άτρου έγινε κατά τη διάρκεια 
εργασιών για την ανέγερση μιας 
πολυκατοικίας. Ένα μικρό θέα-
τρο (το μικρότερο που έχει βρε-
θεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα) 
χτισμένο πάνω σε θεμέλια κτιρί-

ων της Αμβρακίας αλλά και λου-
τρικών εγκαταστάσεων. Λουτρά 
ενός αιώνα πριν, του 4ου π.Χ., με 
βοτσαλωτό δάπεδο διακοσμημέ-
νο με παραστάσεις του υδάτινου 
κόσμου, που πρέπει να πρόσδι-
δαν μια ιδιαίτερη αισθητική στο 
αρχαίο θέατρο της Αμβρακίας, 
όπου, όπως εκτιμάται, στην 
πρόσοψη της σκηνής υπήρχαν 
έξι ιωνικοί ημικίονες. 
Κατά τις ανασκαφές του 1976, 
είχε βρεθεί στο κοίλο του θεά-
τρου ένα τμήμα του βοτσαλω-
τού δαπέδου το οποίο αποκολ-
λήθηκε από τις αρχαιολογικές 
υπηρεσίες και σήμερα βρίσκεται 
στις αποθήκες του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Άρτας. Σε αυτό το 
κομμάτι απεικονίζονται παρα-
στάσεις με φτερωτούς ερωτιδείς, 
κύκνους και δελφίνια. Το καλο-
καίρι του 2018, νέα ψηφιδωτά 
των λουτρών «εμφανίστηκαν». 
Ψηφιδωτά που αποτελούνται 
από μικρά λευκά, φαιοκίτρινα 
και σκουρόχρωμα ποταμίσια 
βότσαλα, τα οποία συνθέτουν 
σκηνές ερωτιδέων που παίζουν 
με κύκνους, υδρόβιων πτηνών, 
αλλά και ενός χταποδιού.
Σε αυτό το ιδιαίτερο θέατρο-μι-
νιατούρα, με τα λίγα ασβεστο-
λιθικά εδώλια και χωρίς θέσεις 
επισήμων στην πρώτη σειρά, η 
αρχαιολογική έρευνα συνεχίζε-
ται. Τα τελευταία χρόνια, «τρέχει» 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Άρτας μέσω του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ήπειρος 2014-
2020» το έργο της ανάδειξης 
και διαμόρφωσης του αρχαιο-
λογικού χώρου του μικρού θεά-
τρου με προϋπολογισμό 749.000 
ευρώ. Είναι δε ένα από τα πέντε 
θέατρα της πολιτιστικής διαδρο-
μής της Ηπείρου, που φιλοδοξεί 
να γίνει σημείο αναφοράς όχι 
μόνο για τους Αρτινούς αλλά και 
για τους επισκέπτες.

Το θεατράκι 
με τους ερωτιδείς 
και τα δελφίνια
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Στις 23 Νοεμβρίου, η 
Ήπειρος βρέθηκε στο 
αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» για να απο-

τελέσει τον τρίτο προορισμό του 
προγράμματος «Fly me to the 
moon-Sounds Greek to me». 
Προβλήθηκε ένα full «πακέτο» 
με γεύσεις, κοσμήματα, πολυ-
φωνικά τραγούδια και φυσικές 
ομορφιές του τόπου (με τον συ-
ντονισμό του Τμήματος Τουρι-
σμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
και παρουσία πολιτικού προ-
σώπου, του αντιπεριφερειάρχη 
Στράτου Ιωάννου).
Από την προβολή αυτή, δεν 
έλειψε και μια… cameo εμφά-
νιση, μια εμφάνιση όμως που 
δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Ηπείρου: Πέντε 
γυναίκες, ντυμένες με αυτοσχέ-
διες ενδυμασίες, πιάστηκαν χέρι 
χέρι, χόρεψαν, τραγούδησαν και 
ρώτησαν «Πετρέλαιο ή νερό;». 
Είναι αυτή η άλλη Ήπειρος, που 
ανησυχεί και προβληματίζεται 
έντονα με την έρευνα και αξι-
οποίηση υδρογονανθράκων. Η 
Ήπειρος που καταθέτει, μέσω 
οργανώσεων και απλών πολι-
τών, ερωτήματα όπως «Πετρέ-
λαιο ή φέτα;» και «Βρυσούλες ή 
πετρελαιοπηγούλες;».
Οι  «Βρυσούλες», με την παρα-
πομπή στο γνωστό άσμα «Έχετε 
γεια βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, 
ραχούλες» να είναι εύλογη, είναι 
μια ομάδα γυναικών που χορεύ-
ουν. Και όπως οι ίδιες αναφέρουν, 
σκοπός τους είναι «να αναδείξουν 
το μείζον θέμα της επικείμενης 
καταστροφής του εδάφους και 
του υπεδάφους αλλά και των 
θαλασσών από τις εξορύξεις πε-
τρελαίου που έχουν δρομολο-
γηθεί στη χώρα μας». Γύρω από 
το σημαντικό αυτό θέμα, έχει 
αναπτυχθεί έντονη κινητικότητα 
από κινήματα πολιτών σε Ήπειρο 
και Αθήνα, ενώ την περίοδο αυτή 
αναμένεται το αποτέλεσμα της 
εκδίκασης της προσφυγής που 
έχουν καταθέσει η WWF Ελλάς 

και η Greenpeace στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας κατά των πράξε-
ων έγκρισης του πρώτου σταδίου 
εργασιών σεισμικής έρευνας για 

την εξόρυξη υδρογονανθράκων 
σε Γιάννενα και Θεσπρωτία.
Είναι γεγονός ότι σε μεγάλο κομ-
μάτι της χώρας, το κυνήγι του… 

θησαυρού, των υδρογονανθρά-
κων, ξεκίνησε μέσα στη δίνη της 
κρίσης, με τα περιθώρια ενός 
δημόσιου διαλόγου ελάχιστα.

Οι «Βρυσούλες» αποτελούν επί 
της ουσίας μια έξυπνη, και με 
αρκετό χιούμορ, κίνηση ακτι-
βισμού. Είναι γυναίκες που δεν 
κατάγονται μόνο από την Ήπειρο, 
και οι οποίες προσπαθούν να ευ-
αισθητοποιήσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερους πολίτες. Και πρό-
θυμες να χορέψουν με γυναίκες 
και άντρες από οπουδήποτε. Ξε-
κίνησαν να χορεύουν τον Οκτώ-
βριο, και η με φαντασία δράση 
τους έχει τραβήξει ήδη την προ-
σοχή. Οι εμφανίσεις τους στο Σύ-
νταγμα και ιδίως στο Ηρώδειο, 
στις αρχές Οκτωβρίου κατά την 
εκδήλωση «Η Ήπειρος ταξιδεύ-
ει», δεν πέρασαν απαρατήρητες.
«Αυτό που θέλουμε εμείς οι 
‘Βρυσούλες’ είναι να απαντη-
θούν κάποιες ερωτήσεις. Να 
γίνει μια διαβούλευση που δεν 
έγινε ποτέ» τονίζει στον «Τύ-
που Ιωαννίνων» η Ελένη, μία 
από τις «Βρυσούλες», η οποία 
ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 
Ξεκαθαρίζει δε ότι όσες συμμε-
τέχουν στην ομάδα αυτή, δεν εί-
ναι επαγγελματίες ακτιβίστριες. 
«Έχουμε όλες τη δουλειά μας» 
αναφέρει. Όλες τους όμως έχουν 
έναν κοινό σκοπό. Και εκτίθε-
νται. Η έκθεση αυτή βέβαια δεν 
είναι και η πιο εύκολη υπόθεση. 
«Το να βγεις και να χορέψεις έτσι 
απλά, χωρίς να σε έχουν καλέσει, 
δεν είναι εύκολο. Αν ξέρεις όμως 
για ποιο λόγο παλεύεις, το κάνεις 
ακόμα και αν αγγίζει τα όρια της 
γελοιότητας» μας λέει.
Οι δράσεις της ομάδας δεν γί-
νονται ποτέ με σκοπό να κα-
ταστρέψουν μια εκδήλωση. Οι 
«Βρυσούλες» παρεμβαίνουν πά-
ντα με τη διάθεση να σεβαστούν 
τον χώρο στον οποίο βρίσκονται. 
«Θέλουμε απλώς να ευαισθητο-
ποιήσουμε τους πολίτες» προ-
σθέτει η «Βρυσούλα». Η μικρή 
αυτή ομάδα που θέλει να μεγα-
λώσει, γνωρίζει επίσης ότι από 
μόνη της η δράση της δεν θα 
αλλάξει κάτι. Όπως καθετί, τα 
πράγματα αλλάζουν, μόνο με τη 
δύναμη των πολλών…

«Βρυσούλες»: 
Χορεύουν και ρωτούν
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Είναι γεγονός ότι σε μεγάλο κομμάτι της χώρας, το 
κυνήγι του… θησαυρού, των υδρογονανθράκων, 
ξεκίνησε μέσα στη δίνη της κρίσης, με τα περιθώ-
ρια ενός δημόσιου διαλόγου ελάχιστα. Οι «Βρυσού-
λες» αποτελούν επί της ουσίας μια έξυπνη, και με 
αρκετό χιούμορ, κίνηση ακτιβισμού.

http://vrisoules.blogspot.com/
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Stand up... μικτή στο Stage
ΚΏΣΤΑΣ Μαλιάτσης, Μιχάλης Μαθιουδάκης, Ηλίας Φουντούλης και Βύρωνας Θεοδωρόπουλος με την 
παράσταση «Θα πέσουν τα τσιμέντα» εμφανίζονται μαζί για πρώτη φορά στα Γιάννενα, την Παρασκευή 7 
Δεκεμβρίου στο Stage Ioannina.(τηλ.2651035370). Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00, ώρα έναρξης: 21.30, γενι-
κή είσοδος: 10 ευρώ. Εισιτήρια διαθέσιμα στο κατάστημα Germanos (Πλ. Παπανδρέου 12, έναντι ρολογιού, 
τηλ.2651083333).

Πέντε θεατρικά 
κείμενα από 
τους «Αθεράπευτους»

ΟΙ «ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΙ» παρουσιάζουν πέντε 
θεατρικά κείμενα σε μία παράσταση, προσεγγίζοντας 
τη μοναξιά ως βίωμα, σε διάφορες εκφάνσεις του. Οι 
παραστάσεις θα δοθούν στη στοά Ορφέα στις 2, 8 
και 9 Δεκεμβρίου, στις 20:00. Γενική είσοδος 5€.
Τηλ. κρατήσεων: 6981981067 & 6981981058.

Ο Αύγουστος Κορτώ 
στα παλιά σφαγεία
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Αύγουστος Κορτώ θα είναι στα Γιάννενα, 
στις 3 Δεκεμβρίου, στις 20.00, στα παλιά σφαγεία, για να παρουσιά-
σει το νέο του βιβλίο «Σκυλίσια ψυχή». Την παρουσίαση συνδιοργα-
νώνουν το Πνευματικό Κέντρο και οι εκδόσεις Πατάκη.

«Το Παλτό» ξανά 
στο Politheatro
«ΤΟ ΠΑΛΤΟ» του Nikolai Gogol σε σκηνοθεσία και 
ερμηνεία Θοδωρή Γκόγκου για έξι παραστάσεις στα Γιάννε-
να. Μια παράσταση βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του 
Nikolai Gogol, ενός συγγραφέα που θεωρείται πατέρας του 
χρυσού αιώνα του ρώσικου πεζογραφικού ρεαλισμού. 
Οι παραστάσεις συνεχίζονται στις 2, 7 , 8 και 9 Δεκεμβρίου 
στον πολυχώρο τέχνης του Politheatro στην οδό Δημάρχου 
Ιωαννίδη 4. Γενική είσοδος 10 ευρώ & 6 ευρώ για μαθητές, 
φοιτητές, κατόχους κάρτας ανεργίας.
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ΣΤΟ STAGE, ΣΤΙΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Τσιγγάνες και Μάγισσες» 
από τους Ρεμπετόφιλους Ιωαννίνων
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Δεκεμβρίου στο Stage, τρία σχήματα από μέλη του Συλλόγου 
των Ρεμπετόφιλων θα ανοίξουν το πρόγραμμα- αφιέρωμα υπό τον τίτλο «Τσιγγάνες 
και Μάγισσες» (είσοδος 3 ευρώ).
Θα συνεχίσουν οι Χαρίλαος Τσακτσίρας, (μπουζούκι - τραγούδι), Χρήστος Μπινιάρης 
(μπαγλαμάς -τραγούδι), Ελένη Μπούτσικου (τραγούδι), Μάριος Τούμπας (κιθάρα), 
Περικλής Μπουλουκτσής (μπάσο).
Η συναυλία γίνεται στην επέτειο του ενός έτους, από τη μέρα που το ρεμπέτικο 
τραγούδι καταγράφηκε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας στην Unessco. 

Η Παυλίνα 
Βουλγαράκη στην 
κεντρική πλατεία
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΛΙΝΑ Βουλγαράκη 
ξεκινούν στις 5 Δεκεμβρίου στις 19.00, στην 
κεντρική πλατεία, οι εκδηλώσεις για τα Χρι-
στούγεννα στα Γιάννενα. Τη συναυλία θα ανοί-
ξει ο Βαγγέλης Κοσίνας με τη μπάντα του. 
Μαζί της, οι Κωστής Βήχος μπάσο-φωνή, 
Μιχάλης Βρέττας βιολί-φωνή, Ορέστης 
Μπενέκας στο πιάνο, Γιώργος Καρδιάνος 
στην κιθάρα και Αλέξης Σταυρόπουλος στα 
τύμπανα.

Soundtrope 
festival και Λένα 
Πλάτωνος
ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ «σκαλί» ανεβαίνει 
το Soundtrope festival, φέρνοντας 
στα Γιάννενα τη Λένα Πλάτωνος. Η 
συναυλία γίνεται σήμερα 2 Δεκεμ-
βρίου, στις 21:00, στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών. Μαζί της θα είναι η Σαβίνα 
Γιαννάτου και ο Στέργιος Τσιρλιάγκος.
Τιμές Εισιτηρίων: Προπώληση 10 
ευρώ - Είσοδος 14 ευρώ

Οι Godsleep 
στο Beatnik
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ελληνι-
κές μπάντες, οι Godsleep, επιστρέφουν με 
νέο δίσκο και ξαναπαίζουν στα Γιάννενα μετά 
από καιρό, στις 6 Δεκεμβρίου στο Beatnik 
(Πόρτες: 21:30 – Εισιτήριο: 5 €).
Διαθέτουν νέο δίσκο, το «Coming Of Age» και 
τη Amie Makris στα φωνητικά πλέον. Έχουν ως 
βάση την Αθήνα, από το 2010 που δημιουργή-
θηκαν και έχουν παίξει σε μερικά από τα μεγα-
λύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, όπως τα Freak 
Valley, Aquamaria, Yellowstock, Red Smoke, 
Electric Valley, Exit, Revolution και Rockwave. 

Άλλες εκδηλώσεις στη σελίδα 8

https://www.facebook.com/Godsleepband/
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 39 χρόνια, 30 Νοεμβρίου για την 
ακρίβεια, η μουσική αναδείκνυε μια από 
τις κορυφαίες της στιγμές. Η «τετράς του 
Λονδίνου» ή αλλιώς Pink Floyd, λίγο 

πριν διαλυθεί η πιο δημιουργική και πολυσχιδής 
(όχι όμως και καλύτερη) σύνθεσή της, κυκλοφόρη-
σε το άλμπουμ που ή αγαπάς ή μισείς: Το The Wall.
To διπλό concept έργο που είναι βασικά μια  υπό-
θεση του Ρότζερ Γουότερς, θα μπορούσε να είναι 
«βιβλίο μελέτης» για μουσικούς, μαρξιστική μπρο-
σούρα, αλληγορική ταινία (έγινε λίγο αργότερα…) 
ή/και λόγος για να διαλυθεί μια τεράστια μπάντα.
Το The Wall τυπικά ηχογραφήθηκε από τρεις 
Floyd, τον Γουότερς, τον Μέισον και τον Γκίλμορ, 
γιατί κατά το διάστημα της παραγωγής, ο Γουό-
τερς απέλυσε τον Ρικ Ράιτ. Λίγο αργότερα βέβαια, 
οι υπόλοιποι πήραν πίσω τον Ράιτ και έδιωξαν τον 

Γουότερς και δεν ξανάπαιξαν όλοι μαζί, παρά το 
2005 πια.
Το άλμπουμ ηχογραφούνταν για ένα περίπου χρό-
νο, με τον Γουότερς κυριολεκτικά να γίνεται σπα-
στικός σε όλο τον περίγυρό του. Το Wall ήταν βασι-
κά η μουσική ενσάρκωση του Πινκ, ενός ροκ σταρ 
στο πρότυπο του Σιντ Μπάρετ, αυτού του καταπλη-
κτικού και τραγικού συνάμα, μυαλού που έσπρωξε 
τη μουσική σε άλλες περιοχές της αντίληψης. Έτσι 
και αλλιώς, το έργο περιλαμβάνει αναφορές στον 
Μπάρετ και σε ιστορίες της μπάντας από τις μέρες 
της καθαρής ψυχεδέλειας. 
Το The Wall ήταν και η οριστική καμπή για τους 
Floyd, στο δρόμο των σούπερ γκρουπ. Στην πε-
ριοδεία που ακολούθησε, άφησαν πίσω τους τις 
τρομερές μέρες του κουαρτέτου-κουιντέτου που 
έπαιζε μπροστά σε άδειες κερκίδες στην Πομπηία, 
παρέα με τα όργανα και ένα σκύλο μπορζόι και έγι-
ναν μια εντεκαμελής ορχήστρα που παρουσίαζε 

ένα τεράστιο, ενιαίο έργο. 
Η διαδικασία δημιουργίας του ήταν πραγματι-
κά δαιδαλώδης. Στις ηχογραφήσεις πήραν μέρος 
πάνω από 30 καλλιτέχνες, μουσικοί, ηθοποιοί, με-
ταξύ των οποίων ο πατήρ και υιός Πορκάρο (ο υιος 
Τζεφ έπαιζε τότε στους Toto), οι οποίοι έπαιξαν αμ-
φότεροι ντραμς!
Ο δίσκος είχε ανάμεικτη υποδοχή από τους κρι-
τικούς. Το Rolling Stone τον ψιλοέθαψε αρχικά, 
καθότι ήταν η εποχή της έκρηξης του πανκ, που 
όπως και να το κάνεις, είναι πιο γοητευτικό και λι-
γότερο φαραωνικό ως είδος. Ωστόσο, αργότερα το 
συμπεριέλαβε στα 100 καλύτερα άλμπουμ όλων 
των εποχών, εξασκώντας την παροιμιώδη του «δι-
πλωματία». 
Έτσι και αλλιώς όμως, είτε με τους τσακωμούς, 
είτε με τις μέτριες κριτικές, το Wall ξεπέρασε τον 
εαυτό του και έγινε ένα από τα σημαντικότερα μου-
σικά έργα που δημιούργησε ο ανθρώπινος νους.

The Wall: 
Ένα επεισοδιακό έργο τέχνης

https://www.youtube.com/watch?v=N9QjpCNVcQc
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5+1 τηλεοπτικές ναρκοσειρές

Ozark
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ επιχείρηση στις ΗΠΑ, μπορεί να είναι 
ο,τιδήποτε: από κάβα ποτών μέχρι καρτέλ ναρκωτικών στις λίμνες 
Όζαρκ, από τους πιο ανύποπτους τύπους που έχετε συναντήσει 
ποτέ. Ο Τζέισον Μπέιτμαν είναι βασιλική παρουσία στην ηθοποιΐα, 
το ίδιο όμως και η Λώρα Λίνεϊ. Δύο σεζόν μέχρι τούδε…

Ο μύθος της ντόπας, συν η 
γοητεία του παλιού που 
κατακλύζει πλέον τα πά-
ντα, ως ενθύμιο, ανάμνη-

ση, αλλά και υπόμνηση παρακμής, 
έχει δημιουργήσει μερικές πολύ 

ενδιαφέρουσες τηλεοπτικές σειρές. 
Κάποιες από αυτές βασίστηκαν σε 
μια πραγματικότητα που δεν είναι 
τηλεοπτική απλώς, αλλά αντικατο-
πτρίζει το σύστημα στις πιο καθη-
μερινές στιγμές του, με διαπλοκή, 

διαφθορά, διπλωματικούς τακτικι-
σμούς και άλλα που «λαδώνουν» 
την καπιταλιστική μηχανή.
Ιδού 5+1 τηλεοπτικές σειρές που θα 
μπορούσατε να δείτε, για μια πιο 
σφαιρική αντίληψη για το θέμα:

El Chapo
Η ΣΕΙΡΑ περιγράφει κάτι που ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης 
σύλληψης. Ο Ελ Τσάπο ή πιο σωστά «Τσαπίτο» (κοντούλης) όπως 
ξεκίνησε τη διαβόητη σταδιοδρομία του στο εμπόριο ναρκωτικών, 
είναι ο Χοακίν Γκουζμάν, που αυτή την περίοδο δικάζεται στις ΗΠΑ. 
Ο τύπος είναι ο πιο σκληρός, πιο συστηματικός και πιο πλούσιος 
έμπορος ναρκωτικών στην Κεντρική Αμερική (και πιθανώς στον 
κόσμο), με αποδράσεις από τις φυλακές, φόνους, ξέπλυμα χρήματος 
και λάδωμα του μισού υπαλληλικού και πολιτικού κόσμου στο Με-
ξικό. Η σειρά δεν είναι τόσο καλή, είναι όμως αρκετά αποκαλυπτική 
στο πώς στήθηκε και λειτούργησε η αυτοκατορία του Τσάπο.

Narcos
Η ΣΕΙΡΑ-ηγέτης στο θέμα, είναι το Narcos. Όχι μόνο γιατί 
προσέγγισε με μοναδικό δραματουργικό τρόπο το θέμα των μεγα-
λύτερων καρτέλ στον κόσμο (λέγε με «Κολομβία»), αλλά και γιατί 
έδειξε πώς ακριβώς οι κυβερνήσεις διαφθείρονται από τους νονούς 
και πως «έσονται σε σύστημα ένα», αλλά και πώς συχνά οι επίσημες 
διακηρύξεις περί καταπολέμησης των ναρκωτικών είναι απλώς 
φαρισαϊσμοί. Δείτε τις 3 σεζόν της Κολομβίας και καταπιαστείτε με 
την πιο πρόσφατη, του Μεξικού (και περιμένετε την επόμενη όπου 
αναμένεται χαμός στη Σιναλόα).

…και ένας 
μπαλαντέρ: 
το The Wire
Το The Wire, η «καλύτερη 
σειρά που προβλήθηκε 
στην τηλεόραση», θα 
μπορούσε να πηγαίνει σε 
όλες τις παρόμοιες λίστες 
για τηλεοπτικές σειρές. Το 
έπος του Ντέιβιντ Σάι-
μον που μεταξύ άλλων, 
ενέπλεξε τον αγαπημένο 
Τζορτζ Πελεκάνος, είναι 
μια καθημερινότητα στη 
Βαλτιμόρη του υποκόσμου 
και πώς αυτός, όχι απλά 
διατηρεί προνομιακές σχέ-
σεις με την εξουσία, αλλά 
και πως μετασχηματίζεται 
σε καθεστηκυία, νόμιμη 
τάξη. Δείτε τις πέντε σεζόν 
που καταλήγουν στο «Way 
down the hole» των Blind 
Boys of Alabama  

Farina
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ χρόνια, οι παλιοί φρανκιστές στην Ισπανία κατηγο-
ρούσαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι «έφερε την κόκα» στην Ισπανία. 
Ωστόσο, την εισαγωγή έκανε το επιχειρηματικό κατεστημένο, ξεκι-
νώντας από τη Γαλικία.  Το Farina (που εκτός από «αλεύρι», ση-
μαίνει και «κόκα» στην αργκό) περιγράφει την άνοδο του ισπανικού 
καρτέλ που, από το αθώο, λαϊκό λαθρεμπόριο τσιγάρων, πέρασε στα 
σκληρά ναρκωτικά και στις επαφές με τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ.

Breaking Bad
ΠΡΙΝ ΤΟ OZARK υπήρχε το 
Breaking Bad, το οποίο διεκδικεί τον 
τίτλο της σειράς με ένα από τα κο-
ρυφαία επεισόδια όλων των εποχών 
στην TV, το Ozymandias (το 14ο της 
πέμπτης σεζόν). Σε αντίθεση με την 
αγία αμερικάνικη οικογένεια, στο 
Breaking Bad όλοι είναι παρακμιακοί 
και φθίνοντες. Μόλις τελειώσετε τις 
πέντε σεζόν, δείτε και το Better call 
Saul που είναι prequel.

https://www.youtube.com/watch?v=N9QjpCNVcQc


8|Πολιτισμός ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

«Νέοι 
σολίστ» 
από την 
Καμεράτα
ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗ-
ΡΙΑ συναυλία της 
φετινής καλλιτεχνικής 
περιόδου με τίτλο 
«Νέοι σολίστ» θα 
δώσει η Καμεράτα, η 
Ορχήστρα του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, 
την Τετάρτη 5 Δεκεμ-
βρίου, στις 20:00, στην 
αίθουσα τελετών «Γ. 
Μυλωνάς», στην πανε-
πιστημιούπολη.
Στη συναυλία θα 
παρουσιαστούν 
κοντσέρτα για βιολί, 
φλάουτο, κλαρινέτο 
και πιάνο των Vivaldi, 
Bach, Mozart, Weber 
και Chopin, στα οποία 
θα συμπράξουν ως 
σολίστ φοιτητές του 
Πανεπιστημίου και 
μέλη της Καμεράτας.
Στη συναυλία θα συ-
μπράξουν ως σολίστ 
και τρεις καταξιωμένοι 
καθηγητές του Δημοτι-
κού Ωδείου Ιωαννίνων.
Η είσοδος για το κοινό 
είναι ελεύθερη. 
Την ίδια ημέρα, στις 
19:30, το λεωφορείο 
του Πανεπιστημίου, με 
αφετηρία την Περιφέ-
ρεια, θα πραγματοποι-
ήσει δρομολόγιο προς 
την πανεπιστημιού-
πολη για διευκόλυνση 
όσων επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν τη 
συναυλία.

Γιαννιώ-
τικος… 
Caveman 
ξανά
ΓΙΑ ΕΝΑΝ νέο κύκλο 
παραστάσεων επιστρέφει στο 
Θέατρο «Έκφραση» η πα-
ράσταση «Caveman» με τον 
άνθρωπο των σπηλαίων να 
τον υποδύεται ο γιαννιώτης 
ηθοποιός Χρήστος Χρήστου.
Οι νέες παραστάσεις του 
«Caveman», σε σκηνοθεσία 
Γεράσιμου Γεννατά, θα δοθούν 
σε τέσσερα σαββατοκύριακα 
και συγκεκριμένα: 8 και 9 
Δεκεμβρίου, 15 και 16 Δεκεμ-
βρίου, 22 και 23 Δεκεμβρίου 
και 29 και 30 Δεκεμβρίου, με 
ώρα έναρξης τις 21:15. Ο 
«Caveman» αποτελεί συ-
μπαραγωγή του Θεάτρου 
«Έκφραση» με το «Mogul 
Theater».
Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 
ευρώ το κανονικό και 8 
ευρώ το μειωμένο (ανέργων, 
φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 
65 ετών). Κρατήσεις στα τηλ.: 
2651554505 και 6907500710.

Εικόνες της πόλης 
από την Αγνή Παπαβρανούση

«Η πόρνη από πάνω» 
με την Κατερίνα Διδασκάλου

Μια παράσταση που 
είχε έρθει στα Γιάν-
νενα και πριν μερικά 
χρόνια, επιστρέφει. 

Πρόκειται για την παράσταση «Η 
πόρνη από πάνω» του Αντώνη 
Τσιπιανίτη με την Κατερίνα Διδα-
σκάλου.
«Η πόρνη από πάνω» εδώ και 
έξι χρόνια διανύει τη δική της 
πορεία έχοντας αφήσει το αποτύ-
πωμά της στα θεατρικά δρώμενα.
Όπως ανακοίνωσε το Πνευματι-
κό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, 
η παράσταση, σε σκηνοθεσία 
Σταμάτη Πατρώνη, θα ανέβει 
στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, στον πο-
λιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης 

Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Λίγα λόγια για το έργο: Η Ερατώ 
-η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει 
για τον έρωτα, την απόρριψη, την 
προδοσία, τη βαναυσότητα σε βά-
ρος των γυναικών, τους διεφθαρ-
μένους δημόσιους λειτουργούς, 
την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με 
υπομονή και στωικότητα ζει στο 
περιθώριο, μέχρι την ημέρα που 
στο από πάνω διαμέρισμα μετα-
κομίζει μια πόρνη. ‘’
Εισιτήριαστο Ταμείο του Πνευμα-
τικού Κέντρου, 11-1 το πρωί και 
6-9 το απόγευμα.
Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ. Φοι-
τητικό, μαθητικό, ΑμεΑ, πολυτέ-
κνων, ανέργων: 10€

Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ανά την 
πόλη» της Αγνής Παπαβρανούση θα 
φιλοξενεί το Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ 
Γκανή (Σούτσου 26) στα Γιάννενα, από 

3 Δεκεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου του 2019.
«…Εικόνες που τις βλέπουμε καθημερινά, αλλά 
τις προσπερνάμε. Εικόνες απλές,  γνώριμες  ‘ανά 
την πόλη’, με το δικό μου φωτογραφικό βλέμμα, 
χωρίς να θέλω να δείξω την τέχνη της φωτογρα-
φίας. Εικόνες της πόλης μου που με τα χρώματά 
της κάθε εποχή σε μαγεύουν γυρεύοντας πάντα 

κάτι καινούργιο.…» αναφέρει η κ. Παπαβρανούση 
σε σημείωμά της.
Η κ. Παπαρούση, πρώην διοικητική υπάλληλος 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ασχολείται ερασι-
τεχνικά με τη φωτογραφία εδώ και πολλά χρόνια. 
Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε σε ομαδικές εκ-
θέσεις, ενώ το 2016 έκανε ατομική έκθεση φωτο-
γραφίας στο Λαογραφικό Μουσείο «Κ. Φρόντζος». 
Φωτογραφίες της είχαν δημοσιευτεί και στο «Γε-
ωτρόπιο», ένθετο ταξιδιωτικό περιοδικό που εκ-
διδόταν κάποτε μαζί με την «Ελευθεροτυπία».



Αθανασιάδης 
ο λυτρωτής 
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Δεκαεπτά χρόνια είχε να νικήσει ο ΟΦΗ στα Γιάννενα 
και παραλίγο να το καταφέρει σήμερα, χωρίς να είναι 
καλύτερος από τον ΠΑΣ.
Ευτυχώς όμως, ο Κλάους βρήκε επαφή με τα δίχτυα 

για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΣ στο πρωτάθλημα, ισο-
φαρίζοντας στο 84’ με ωραίο γυριστό σου από την καρδιά της 
περιοχής,
Το σκορ είχε ανοίξει με το γκολ του Ποτουρίδη, το πρώτο του 
στη σούπερ λίγκα, στο 55’. Ο διαιτητής έδειξε φάουλ στο όριο 
της περιοχής, όταν ο Βελλίδης μπλόκαρε τη μπάλα εκτός αυ-
τής, ο Πλατέλας πάτησε τη μπάλα, ο Ποτουρίδης σούταρε, η 
μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα.
Ο ΠΑΣ ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνι-
διού. Ξεκίνησε πιέζοντας, δείχνοντας όμως ταυτόχρονα το 
πρόβλημα που έχει στην εκτέλεση. Ο ΟΦΗ απείλησε λίγες φο-
ρές, ωστόσο ήταν αποφασιστικός και παραλίγο να διπλασιάσει 
τα τέρματά του λίγο πριν ο ΠΑΣ ισοφαρίσει.
Το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, καθότι ο ΠΑΣ δεν μπόρεσε να 
πάρει άλλους τρεις βαθμούς που θα μπορούσαν να αποδειχθούν 
πολύτιμοι στη συνέχεια, ειδικά απέναντι στον ΟΦΗ. Η ισοπαλία 
πάντως ήρθε λυτρωτικά, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

17:15 Α.Ε.Λ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4-2

19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1-1

19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Ο.Φ.Η. 1-1

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. NS2

19:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ

19:30 A.E.K.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

19:00 ΛΑΜΙΑ-Π.Α.Ο.Κ. ΕΡΤ

19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ NS2
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Τα γήπεδα 
της Super League 
αποκτούν VAR

Την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού για το 
VAR τον Δεκέμβριο, 
ώστε το έργο να αρχί-

σει να υλοποιείται τον Ιανου-
άριο του 2019 αποδέχθηκαν, 
μετά από τα αυστηρά χρονο-
διαγράμματα που έθεσε ο γε-
νικός γραμματέα Ψηφιακής 
Πολιτικής Στ. Ράλλης, οι συ-
ναρμόδιοι φορείς.
Η πορεία του διαγωνισμού για 

το έργο «Ψηφιακός Μετασχη-
ματισμός του Ελληνικού Ποδο-
σφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά 
Μέσα ΤΠΕ» ήταν το αντικείμε-
νο συνάντησης που πραγματο-
ποιήθηκε χθες (27 Νοεμβρίου) 
στα γραφεία του Εθνικού Δι-
κτύου Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΔΕΤ Α.Ε.), στην οποία συμμε-
τείχαν εκ μέρους των φορέων 
άσκησης πολιτικής, δηλαδή 
του υφυπουργού Αθλητισμού 

και του υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, ο γενικός 
γραμματέας Ψηφιακής Πολιτι-
κής κ. Στέλιος Ράλλης, ο Πρό-
εδρος της τριμελούς επιτροπής 
διενεργείας/ αξιολόγησης του 
έργου καθ. κ. Κυριαζής, ο Πρό-
εδρος της ΕΠΟ, κ. Γραμμένος, 
ο νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ, 
κ. Χολέβας, ο Επικεφαλής της 
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτη-
σίας της ΕΠΟ, κ. Περέιρα και ο 
Πρόεδρος του ΕΔΕΤ Α.Ε., καθ. 
κ. Τσανάκας.
Ο Πρόεδρος του ΕΔΕΤ ενημέ-
ρωσε ότι μετά και τη σύμφωνη 
γνώμη του ΥΨΗΠΤΕ το ΕΔΕΤ 
προχώρησε στη διενέργεια Δη-
μόσιας Διαβούλευσης για την 
«Υπηρεσία διασύνδεσης των 
γηπέδων διεξαγωγής αγώνων 
της Super League με το κέ-
ντρο επιχειρήσεων VAR». Με 
την υπηρεσία αυτή, ένα υπερ-
σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών 
που επιτυγχάνει υψηλές ταχύ-
τητες μετάδοσης δεδομένων, 
θα διασυνδέσει τα 16 γήπεδα 
της Super League με το κέντρο 
επιχειρήσεων του συστήματος 
VAR.
Ο γενικός γραμματέας Ψηφι-
ακής Πολιτικής έθεσε πολύ 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
για την υλοποίηση του έργου, 
πάντοτε σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπει η κείμενη νομοθε-
σία και ο κανονισμός προμη-
θειών του Δημοσίου. Τα αυ-
στηρά χρονοδιαγράμματα που 
έθεσε ο κ. Ράλλης έγιναν απο-
δεκτά από όλα τα μέρη, ώστε ο 
διαγωνισμός να ολοκληρωθεί 
εντός του Δεκεμβρίου και το 
έργο να ξεκινήσει να υλοποιεί-
ται στα τέλη Ιανουαρίου 2019.
Τέλος, ο γενικός γραμματέας 
Ψηφιακής Πολιτικής ενημέ-
ρωσε τον κ. Περέιρα τη συνο-
λική δέσμη μέτρων της κυβέρ-
νησης για τον εκσυγχρονισμό 
του ελληνικού ποδοσφαίρου.-
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

«Άθλια» χαρακτηρίζουν οι 
ειδικοί ερευνητές την δια-
τροφή παγκοσμίως, και την 
τοποθετούν σε υψηλότερο 

σκαλοπάτι στην κλίμακα κινδύνου νοση-
ρότητας και θνησιμότητας ακόμη και από 
το κάπνισμα και την ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση. Όπως προκύπτει από έρευνα του ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ειδικά στην Ελλάδα τρώμε πολύ και 
ανθυγιεινά, με αποτέλεσμα στους ενήλικες 
άνω των 60 ετών, περίπου 1 στους 2 να εί-
ναι δυσλιπιδαιμικός ή/και υπερτασικός ενώ 
πάνω από το 10% να είναι διαβητικοί.
Περισσότερα από τέσσερα στα δέκα παι-
διά πίνουν καθημερινά ροφήματα με ζά-
χαρη και ένα στα τρία δεν τρώει καθημε-
ρινά ούτε ένα φρούτο, σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Έκθεση Διατροφής, η οποία 
δόθηκε χθες Πέμπτη στη δημοσιότητα. 
Η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου και προειδοποιεί ότι οι περισσότερες 
χώρες δεν θα επιτύχουν τους εννέα πα-
γκόσμιους στόχους για την διατροφή του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), 
τους οποίους έχουν υπογράψει ότι θα 

πρέπει να επιτύχουν μέχρι το 2025, πε-
ριλαμβανομένων της παχυσαρκίας των 
ενηλίκων, του διαβήτη, της αναιμίας και 
της υγείας των παιδιών.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα 
τρίτο (30%) των παιδιών σχολικής ηλικί-
ας δεν τρώει ούτε ένα φρούτο καθημερι-
νά αλλά το 44% καταναλώνει καθημερινά 
ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη.
Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν «άθλιο» το 

επίπεδο της διατροφής παγκοσμίως και 
επισημαίνουν ότι προβλήματα που εμφα-
νίζονται στα παιδιά, όπως η παχυσαρκία, 
η αναιμία ή η ανεπάρκεια θρεπτικών συ-
στατικών δεν αντιμετωπίζονται δεόντως.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από τα στοιχεία της Πανελλαδικής Με-
λέτης Διατροφής και Υγείας (ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ) 

που αξιολόγησε 4600 άτομα όλων των 
ηλικιών από αντιπροσωπευτικό δείγμα 
του ελληνικού πληθυσμού προέκυψε ότι 
στους ενήλικες άνω των 60 ετών, περί-
που 1 στους 2 είναι δυσλιπιδαιμικός ή/και 
υπερτασικός ενώ πάνω από το 10% είναι 
διαβητικοί.
Οι διατροφικές συνήθειες του ελληνικού 
πληθυσμού προσδίδουν λίπος, κορεσμέ-
να λιπαρά και πρωτεΐνη πάνω από τις 
συστάσεις, επισημαίνει και προσθέτει: 
«Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κορεσμένα 
λιπαρά (ζωικά λίπη) πρέπει να μειωθούν 
κατά 30% στον υγιή γενικό πληθυσμό και 
κατά περίπου 50% στα άτομα υψηλού 
κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων. 
Αντίθετα, η πρόσληψη πολυακόρεστων 
λιπαρών οξέων (φυτικά έλαια και ψάρι) 
είναι χαμηλή με το 95% του πληθυσμού 
να μην προσλαμβάνει τις συστηνόμενες 
ποσότητες ενώ και η πρόσληψη φυτικών 
ινών (φρούτα, λαχανικά, όσπρια) είναι χα-
μηλή με το 60% του πληθυσμού τις συνι-
στώμενες ποσότητες».

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

Σήμερα η παχυσαρκία έχει λάβει επιδη-
μικές διαστάσεις παγκοσμίως ενώ πα-
ράλληλα παραμένουν πολύ υψηλά τα 
ποσοστά καχεξίας λόγω μειωμένης πρό-
σληψης τροφής και απαραίτητων θρεπτι-
κών συστατικών κυρίως στην Αφρική , 
τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δ. Κιόρτσης, εν-
δοκρινολόγος, καθηγητής Ιατρικής.
Όπως επισημαίνει «στην Ευρώπη πάνω 
από 60 % των ανδρών και 50 % των γυ-
ναικών είναι υπέρβαροι. Αντίστοιχα υψη-
λά ποσοστά παχυσαρκίας εμφανίζονται 
και στα παιδιά. 
Τα Ελληνόπουλα είναι από τα πιο παχύ-
σαρκα της Ευρώπης. Πολλοί παράγοντες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Ο σημα-
ντικότερος είναι η διατροφή. Οι σωστές 
διατροφικές συνήθειες φαίνεται να προ-
στατεύουν από την παχυσαρκία αλλά και 
από άλλες παθήσεις (καρκίνους, καρδιαγ-
γειακά νοσήματα κλπ). Η συχνή κατανά-
λωση πλούσιων σε ζάχαρη ροφημάτων 
όπως τα αναψυκτικά υπερδιπλασιάζει 
τον κίνδυνο παχυσαρκίας και οδηγεί σε 
μείωση άλλων πιο υγιεινών ροφημάτων 
πχ. γάλα, νερό κ.λπ.».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Έλληνες τρώμε ανθυγιεινά

Η έλλειψη γνώσεων και οικονομικής 
δυνατότητας για την αγορά υγιεινών τρο-
φίμων καθώς και οι αναποτελεσματικές 
αλυσίδες προμήθειας τροφίμων είναι με-
ταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν 
στην κακή διατροφή
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