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Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Ήδη, πέρασαν 50 Κυριακές από τη στιγμή που κυκλοφόρησε 
το πρώτο Εξώφυλλο, η ψηφιακή κυριακάτικη έκδοση του Τύπου Ιωαννίνων. Στην αρχή, πήγαμε 

δοκιμαστικά. Επειδή όμως μας άρεσε (και σας άρεσε) συνεχίσαμε, πιστοί και πιστές στην παρά-
δοση της κυριακάτικης ανάγνωσης.

Το Εξώφυλλο θα αποκτήσει περισσότερο χώρο και προσωπικό χαρακτήρα στο προσεχές μέλ-
λον και ποιος ξέρει, μπορεί να μη μείνει μόνο ψηφιακό. Όλα στον καιρό τους όμως. Έτσι και 

αλλιώς, τα πρώτα… 100 είναι δύσκολα!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

16 ΜΑΐΟΥ

Διπλή έκθεση στον Τεχνοχώρο

Η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανί-
ων, με έδρα τα Γιάννενα, μάς 
συστήθηκε τον περασμένο 
Οκτώβριο. Το ραντεβού για τη 

2η Μπιενάλε έχει δοθεί για τον Οκτώβριο 
του 2020. Ωστόσο, οι διοργανωτές επιχει-
ρούν να έχουν μια πολιτιστική παρουσία 
και στο ενδιάμεσο διάστημα. 
Με αφορμή λοιπόν τη Διεθνή Ημέρα 
Μουσείων 2019, η Μπιενάλε Δυτικών 
Βαλκανίων και η ομάδα εργασίας «Πολι-
τισμική Κληρονομιά και Σύγχρονα Μέσα» 
του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, συμμετέχουν σε δράσεις, 
οι οποίες θα γίνουν στις 15 Μαΐου, σε συ-
νεργασία με το Μουσείο Αργυροτεχνίας 
Ιωαννίνων του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων. Oι δράσεις φέρουν τον τίτλο 

«Παράδοση εκ νέου! Κατα-
γράφοντας την πολιτισμική κληρονομιά 
και την εικαστική δημιουργία - διεπιστη-
μονικές προσεγγίσεις, σύγχρονα μέσα». 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ημερί-
δα με σειρά ομιλιών από νέους, καθώς 
και από αναγνωρισμένους επιστήμονες, 
ερευνητές και δημιουργούς, οι οποίοι 
προέρχονται από διαφορετικά πεδία και 
επιδιώκουν μια εκ νέου πραγμάτευση της 
παράδοσης μέσα από σύγχρονα μέσα. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΗΜΕΡΙΔΑ [12:00 - 15:00]: Μουσείο Αρ-
γυροτεχνίας, Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ [17:30-19:30]: Αρχοντικό 
Πυρσινέλλα, Παπάζογλου 5 & Αραβαντι-
νού
What-the-hack?! Με τη συνεργασία της 
ομάδας GLAM Hack
Εισηγήτρια: Ρεβέκκα Κεφαλέα, Project 

Manager στην Inter Alia, Ιδρύ-
τρια & Επιμελήτρια της GLAM Hack
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή εδώ: https://
forms.gle/zfu3pX1WpAN2vGDz7. 
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
ΠΡΟΒΟΛΕΣ [20:00-22:00]: Αρχοντικό 
Πυρσινέλλα, Παπάζογλου 5 & Αραβα-
ντινού
Με τη συνεργασία του δικτύου 
Balkans Beyond Borders, της Inter Alia 
και των Caravan Project. Το πρόγραμμα 
προβολών παρουσιάζεται από τη Βασιλική 
Μαλτάσογλου, υπεύθυνη επικοινωνίας του 
οργανισμού Balkans Beyond Borders. Για 
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελί-
δα: https://bowb.org/icombowb-2019-gr/.

15 ΜΑΐΟΥ

Η επιστροφή της Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων

Την Πέμπτη 16 Μαΐου στις 20:30 η γκαλερί «Τεχνοχώρος» ξε-
κινάει την η έκθεση των εικαστικών projects της Δήμητρας 
Γούση «GR 2130005: Ρηχό Μέλλον» και της Πέννυς Νουτσο-
πούλου «QR Code: Apoclisi». Πρόκειται για τους καρπούς 

των ερευνητικών και καλλιτεχνικών τους εργασιών που πραγματο-
ποίησαν στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Τέχνη και 
Δημόσιος Χώρος» της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.
Τα  εγκαίνια  θα  γίνουν  την  Πέμπτη 16 Μαΐου στις 20:30 και η έκθε-
ση θα διαρκέσει μέχρι 27 Μαΐου (
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 9.30-14.30, Τρί-
τη-Πέμπτη-Παρασκευή 9.30-14.30 και 17.30-21.30, Ζυγομάλλη 16).
«Στις δυο πολύ διαφορετικές εικαστικές προτάσεις διερευνώνται η 
σχέση και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στη φύση, στην τεχνολογία, 
στην τέχνη και στο δημόσιο χώρο και η κάθε καλλιτέχνιδα συνει-
σφέρει στον ιδιότυπο αυτό διάλογο τους προσωπικούς της προβλη-
ματισμούς» αναφέρει ο Τεχνοχώρος.
Η Δήμητρα Γούση είναι γλύπτρια, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τε-
χνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πολυά-
ριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στο ενεργητικό της
Η γλύπτρια Πέννυ Νουτσοπούλου είναι αριστούχος απόφοιτη της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας με πλούσια εκθεσιακή 
δραστηριότητα και πολλές εικονογραφήσεις στον περιοδικό τύπο. 
Εικονογραφική αφετηρία της δουλειάς της «QR Code: Apoclisi» 
αποτελεί η μορφή του QR Code, του μικρού γραμμικού κώδικα που 
απαντάται σε διαφορετικές μορφές στο δημόσιο χώρο παρέχοντας 
πληροφορίες.
Τα δύο εικαστικά projects συνοδεύονται από ενημερωτικούς κατα-
λόγους με κείμενα της ιστορικού τέχνης Ελένης Μάργαρη.

https://forms.gle/zfu3pX1WpAN2vGDz7
https://forms.gle/zfu3pX1WpAN2vGDz7
https://bowb.org/icombowb-2019-gr
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ΘΕΑΤΡΟ

15 ΜΑΐΟΥ

«Η αυλή των 
θαυμάτων» από τη 
Θεατρική Συμπαιγνία

To έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η αυλή 
των θαυμάτων» ανεβάζει στη θεατρική 
σκηνή, στην αίθουσα «Β.Πυρσινέλλας» 
του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννι-

τών, το Εργαστήρι της «Θεατρικής Συμπαιγνίας», 
την Τετάρτη 15 Μαΐου, στις 21:30. Την παράσταση 
σκηνοθετεί η Γιολάντα Καπέρδα.  
Η υπόθεση του έργου: Βύρωνας, Αθήνα, κάπου 
στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Σε μια τυπική 
αυλή πλαισιωμένη από λαϊκές κατοικίες διαδρα-
ματίζεται μια κωμικο-τραγική ιστορία.
Στην πρώτη παρουσίαση του έργου από το Θέα-
τρο Τέχνης το 1957, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης είπε, 
μεταξύ άλλων: «Η Αυλή των θαυμάτων βασίζεται 
στην έλλειψη σταθερότητας και σιγουριάς, που χα-
ρακτηρίζει τη ζωή του Έλληνα. Όλα στην Ελλάδα 
ανεβοκατεβαίνουν πολύ εύκολα, κυλούν, φεύγουν 
κι η συνηθισμένη λαχτάρα του Ρωμιού είναι να 
στεριώσει κάπου, να σιγουρέψει κάτι».
Οι συντελεστές 
Σκηνοθεσία: Γιολάντα Καπέρδα 

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελευθερία Πανταζή, Βασίλης 
Σιάφης 
Σκηνικά: Σπύρος Βάρφης, Σοφία Ζήση, Πάνος 
Μπάκας, Μαρία Νταλαούτη 
Κοστούμια: Σοφία Ζήση, Μαρία Νταλαούτη, 
Ελευθερία Πανταζή 
Μουσική επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μακαρίου 
Επιμέλεια αφίσας: Άγγελος Ζήκος, Δημήτρης 
Ζήνδρος 
Παίζουν (με σειρά εμφάνισης) 
Βούλα: Φωτεινή Σουβλέρη, Μαρία: Αναστασία Σα-
κουφάκη, Γιάννης: Άγγελος Ζήκος, Ιορδάνης: Σπύ-
ρος Βάρφης, Αννετώ: Ελευθερία Πανταζή, Αστά: 
Μαρία Νταλαούτη, Ντόρα: Εμμανουέλα Μουντρά-
κη, Μπάμπης: Σταύρος Σταυρόπουλος, Στράτος: 
Γρηγόρης Βαγγελίδης, Όλγα: Σοφία Ζήση, Στέλιος: 
Δημήτρης Σπύρου, Άντρας: Δημήτρης Ζήνδρος, Α’ 
Μηχανικός: Γιώργος Κιτσάκης, Β’ Μηχανικός: Άγ-
γελος Μαρίνος, Ταχυδρόμος: Αλεξάνδρα Μακαρί-
ου, Αστυφύλακας: Δημήτρης Ζήνδρος 
Γενική είσοδος: 5€

12-13 ΜΑΐΟΥ

«Το τρένο» στο 
Θέατρο «Έκφραση»

Η θεατρική ομάδα «Σφάλμα Χ Γκοντώ» ανεβάζει 
το θεατρικό έργο «Το τρένο» του Λένου Χρηστί-
δη στο Θέατρο «Έκφραση» (Αραβαντινού 14) 
για δύο βράδια ακόμη, 12 και 13 Μαΐου, στις 

21:30. 
Η υπόθεση: Ένα βαγόνι κινείται και οι ζωές έξι ανθρώ-
πων ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια μας. Ποιοι είναι; 
Πού πάνε; Γιατί βρέθηκαν εκεί; Τι μπορεί να ενώνει έξι 
άτομα που μέχρι πρότινος δε γνωρίζονταν καν;
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιώργος Αγγέλης. Παίζουν: 
Αντώνης Δαδακαρίδης, Κωνσταντίνος Κουτσουγιάννης, 
Όλια Λέγγα, Φραγκίσκος Μαχαιράς, Μαρία Μολοχίδου, 
Μάνος Ξυλάκης, Μυρτώ Τόλη (φωνή ηχείων: Ιόλη Κο-
ντογιάννη). 
Tιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ, τηλέφωνο κρατήσεων: 
6907576644.

12 ΜΑΐΟΥ

«Η ψεύτρα 

και οι άλλοι» 

στο Καμπέρειο

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η Ψεύτρα και οι άλλοι», 

που αποτελεί μια συρραφή μονόπρακτων με θέμα 

την αλήθεια και το ψέμα, παρουσιάζει ο Θεατρικός 

Σύλλογος Παραμυθιάς «ΘΕΑΤΟ» την Κυριακή 12 

Μαΐου, στις 21:00, στο Καμπέρειο Θέατρο στα Γιάν-

νενα. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιάννης Δημάκας.

Με την παράσταση αυτή ανοίγει η αυλαία του 

Μήνα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας στην Ήπειρο 

από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΝΕΜΑ
12 ΜΑΐΟΥ

«La Raffle» από 
τον Ελληνογαλλικό

Ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Ιωαννί-
νων διοργανώνει προβολή στα «Ναυ-
τάκια», στις 20.30, με την ταινία «La 
Rafle», με ελληνικούς υπότιτλους. 

Είσοδος ελεύθερη.

14 ΜΑΐΟΥ

«Holy Motors» 
στα παλιά σφαγεία

Την ταινία του Λεό Καράξ «Holy 
Motors» προβάλλει η Κινηματογρα-
φική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, σε συνεργασία με το Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, την 
Τρίτη 14 Μαΐου, στις 21:30, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά 
σφαγεία. 
Η υπόθεση: Ο Όσκαρ είναι ένας ηθοποιός που 
γυρίζει ταυτόχρονα περισσότερες από μία ται-
νίες. Έτσι, μέσα σε 24 ώρες διασχίζει το Παρί-
σι και καλείται να παίξει διάφορους ρόλους σε 
μια σειρά ετερόκλητων σεναρίων. Ως μεταφο-
ρικό μέσο, χρησιμοποιεί μια λιμουζίνα, στην 
οποία τρώει, κοιμάται κι αλλάζει ρούχα, ενώ 
ως οδηγό και μοναδική σταθερή συντροφιά 
κατά τη διάρκεια της ατελείωτης ημέρας του, 
έχει την πιστή του φίλη Σελίν. Παίζουν: Ντε-
νίς Λαβάν, Εντίθ Σκομπ, Εύα Μέντες, Κάιλι 
Μινόγκ, Μισέλ Πικολί.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

17 ΜΑΐΟΥ

Οι Αναιρέσεις 
παρουσιάζουν 
το «Μake the 
economy scream»

Ενόψει του φετινού φεστιβάλ των Αναι-
ρέσεων στις 7-8 Ιουνίου στο θεατρά-
κι, οι Αναιρέσεις προβάλλουν σε μια 
προφεστιβαλική εκδήλωση στο Θυ-

μωμένο Πορτραίτο στις 17 Μαΐου, στις 21.00, 
το ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου για 
τη Βενεζουέλα με τίτλο Make the economy 
scream το οποίο έκανε την παγκόσμια πρε-
μιέρα του στις 5 Μαρτίου στο 21ο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου κέρδισε το 
Βραβείο Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων 
Θεσσαλονίκης (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας).

14 ΜΑΐΟΥ
«Τιρμπουσόν» στη σκηνή

Η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ 

Ιωαννίνων θα παρουσιάσει την παράσταση 

«Τιρμπουσόν» την Τρίτη 14 Μαΐου, στις 21:00, στο 

Καμπέρειο Θέατρο. Πρόκειται για αυτοτελή μικρά 

κείμενα των Καρλ Βαλεντίν και Γιάννη Πάσχου σε 

σκηνοθεσία Βαγγέλη Αθανασίου, μουσική Κώστα 

Σαρτζή και χορογραφία Τάσου Κεχαγιά. 

16 ΜΑΐΟΥΑνοιχτά μικρόφωνα 
για αστείους τύπους, 
στο ΠορτραίτοΣΤΙΣ 16 ΜΑΐΟΥ, αν νομίζετε ότι είστε αστεί-

οι-ες, μπορείτε να πάτε στις 21.34 ακριβώς στο 

Πορτραίτο και να δοκιμάσετε τις δυνατότητές 

σας, σε μια open mic βραδιά. Αν δεν είστε αστείοι 

όμως, μπορεί να πέσουν και ντομάτες…

16 ΜΑΐΟΥ

«Ο Ιππότης με τη 

σκουριασμένη πανο-

πλία» στο Καμπέρειο

ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ τμήμα εφήβων της «Θε-

ατρικής Συμπαιγνίας» παρουσιάζει την παράστα-

ση «Ο Ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία» 

του Fisher Robert την Πέμπτη 16 Μαΐου, στις 

21:00, στο Καμπέρειο Θέατρο. 

Είσοδος ελεύθερη.
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13 ΜΑΐΟΥ

Ρεσιτάλ πιάνου 
του Χρήστου 
Πλακατούρα

Ρεσιτάλ πιάνου του Χρήστου Πλακατούρα διοργανώ-
νουν το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
και το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων τη Δευτέρα 13 
Μαΐου, στις 20:00, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» 

Θα παρουσιαστούν έργα των: J.S. Βach, L.V. Βeethoven, Fr. 
Chopin, S. Rachmaninov, S. Prokofiev.
Ο Χρήστος Πλακατούρας γεννήθηκε το 2001. Είναι σπουδα-
στής του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, στην τάξη πιάνου 
της καθηγήτριας Χρυσούλας Μαρούλη. Έλαβε το πτυχίο 
πιάνου με άριστα το 2018 και συνεχίζει στην τάξη του δι-
πλώματος. Πραγματοποίησε το πρώτο ατομικό ρεσιτάλ τον 
Ιανουάριο του 2018. 
Τον Απρίλιο του 2019, πήρε μέρος στον πανελλήνιο διαγω-
νισμό πιάνου του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης και δια-
κρίθηκε. Έχει εμφανιστεί σε πολλές συναυλίες ως εκτελε-
στής σόλο έργων πιάνου και ως μέλος συνόλων Μουσικής 
Δωματίου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

16 ΜΑΐΟΥ

HALOCRAFT-
MOJAVE SKY 
ΣΤΟ CASTILLO
ΟΙ HALOCRAFT παίζουν 
μαζί με τους Mojave Sky στο 
at Castillo bar στις 16 Μαΐου. 
Πόρτες στις 21.00, προπώ-
ληση-ταμείο 6 ευρώ. Προ-
πώληση σε Manthos Οπτικά, 
Γερμανός και Castillo. 

17 ΜΑΐΟΥ

ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ μαθητική συ-
ναυλία του Δημοτικού Ωδείου 
Ιωαννίνων με θέμα «Το μεγάλο 
ταξίδι της κλασικής μουσικής» 
παρουσιάζει το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
την Παρασκευή 17 Μαΐου, 
στις 19:30, στην αίθουσα «Β. 
Πυρσινέλλας». 
Οι σπουδαστές του Δημοτι-
κού Ωδείου Ιωαννίνων διηγού-
νται την ιστορία της μουσικής 
παρουσιάζοντας αριστουργή-
ματα, σταθμούς στους αιώνες 
της εξέλιξής της. Η είσοδος 
για το κοινό είναι ελεύθερη.

17 ΜΑΐΟΥ

BLEND 
MISHKIN & 
ROOTS 
EVOLUTION στο Castillo
Η πιο «προχώ» μπάντα ρέγγε 
στην Ελλάδα, οι Blend Mishkin, 
παίζουν στις 17 Μαΐου στο 
Castillo. Εισιτήριο στο ταμείο  
8 ευρώ, προπώληση 6 ευρώ. 
Προπώληση στο Castillo, 
στοά Ναπ. Ζέρβα. 

15 ΜΑΐΟΥ

Από Τζέιμς Μποντ μέχρι 
«Λίστα του Σίντλερ»

Με μια συναυλία με θέμα «Μουσική από τον παγκό-
σμιο κινηματογράφο» κλείνει τη φετινή καλλιτε-
χνική περίοδο η Καμεράτα, η Ορχήστρα του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, την Τετάρτη 15 Μαΐου, στις 

20:00, στην αίθουσα τελετών «Γ. Μυλωνάς» της πανεπιστημι-
ούπολης.
Στη συναυλία θα παρουσιαστούν μουσικά έργα της 7ης τέχνης: 
Από τον Τζέιμς Μποντ και τους Πειρατές της Καραϊβικής μέχρι 
την Αμελί και τη Λίστα του Σίντλερ, αλλά και μουσικά θέματα 
από τον Ιντιάνα Τζόουνς και καρτούν. «Η επιλογή των έργων 
ήταν δύσκολη, αφού στην κινηματογραφική μουσική συγκα-
ταλέγονται εκατοντάδες αριστουργήματα, αλλά οι φοιτητές 
του Πανεπιστημίου κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να συμπεριλάβουν μουσική που θα ‘ταξιδέψει’ τους ακροατές 
σε μια κινηματογραφική πανδαισία, γεμάτη αναμνήσεις, συ-
γκίνηση αλλά και ενθουσιασμό» αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Την Καμεράτα διευ-
θύνει ο αρχιμουσικός Γιώργος Χλίτσιος.
Στις 19:30 το λεωφορείο του Πανεπιστημίου, με αφετηρία την 
Περιφέρεια, θα πραγματοποιήσει δρομολόγιο προς την Πανε-
πιστημιούπολη για διευκόλυνση όσων επιθυμούν να παρακο-
λουθήσουν τη συναυλία.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο αμερικάνικος νότος έχει προσφέρει μερικές 
από τις πιο βασιλικές στιγμές του ροκ εν ρολ, 
καθώς επίσης και κάποιες από αυτές που κα-
νείς δεν θέλει να θυμάται. Οι Black Crowes 

είναι από τις πρώτες, ειδικά σε ό,τι αφορά το δεύτερό 
τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 27 ολό-
κληρα χρόνια. 
Είναι περίεργη η σύνθεση της πρότασης που περιέχει 
τις λέξεις «Black Crowes» και «πριν από 27 χρόνια, 
αλλά ο χρόνος περνάει. Το «The Southern Harmony 
and Musical Companion» αποτέλεσε την πρώτη 
σοβαρή πρόταση της μπάντας που η Def American 
ήλπιζε ότι θα αποτελέσει χρυσωρυχείο. Αποτέλεσε, 
για κάποια χρόνια, αλλά λίγο οι διαφωνίες, λίγο τα 
διάφορα που τραβολογούσαν τα μέλη της μπάντας 
και κυρίως, τους αδερφούς Ρόμπινσον, έκαναν τους 
BC μια όχι εύκολη περίπτωση. Hard to Handle όπως 
έλεγαν στον πρώτο τους δίσκο, εκεί όπου βασικά δια-
σκεύαζαν παιδικούς τους ήρωες.
Το …Musical companion όμως ήταν μια άλλη ιστο-
ρία. Εκεί, η μπάντα έβαζε στη συνταγή και τη δική 
της δημιουργικότητα, η οποία μπορούσε άνετα να 
περπατήσει ανάμεσα στην επιτυχία (τέσσερα νούμε-
ρο 1 σινγκλ) και το αξιόλογο αποτέλεσμα. Οι Crowes 
δεν ήταν απλά μια μπάντα για διασκευές πια και τότε, 
κανείς δεν ήξερε ακόμα ότι μάλλον, είχαν φτάσει στο 
απόγειο της δημιουργικής τους ικανότητας. 
Όχι πως ό,τι ακολούθησε ήταν άσχημο. Ακόμα και 
σήμερα, τα «παράγωγα» που προέκυψαν, όπως οι 
Chris Robinson Brotherhood ή οι North Mississippi 
Allstars είναι αυτοί που ξεφεύγουν από τη redneck 
νότια μουσική παράδοση. 
Αλλά το … Musical companion, στα 27 του πια, είναι 
σημείο αναφοράς. 

Μουσικές κομπανίες 
του αμερικάνικου νότου

https://www.youtube.com/watch?v=JYWVVtiTiTg
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Κάπου το 1986, o πά-
πας των κόμικς Άλαν 
Μουρ, αποφάσισε να 
συμβάλλει στην περαι-

τέρω
συσκότιση των χάρτινων ηρώ-
ων, με ένα ποίημα, εφάμιλλο του 
Infinity War. Στην DC Comics 
λοιπόν, μαζί με τους Τζον Χίγκινς 
και Ντέιβ Γκίμπονς, παρέδωσαν 
τους Watchmen.
Οι Watchmen ήταν (και είναι) 
η αντίστροφη απεικόνιση της 
εφήμερης αίσθησης ασφάλειας. 
Υπερήρωες που γερνάνε, χάνουν 
τα λογικά τους (εντάξει, αυτό το 
παθαίνουν οι περισσότεροι…), 
παντρεύονται, χωρίζουν, γίνο-
νται κομμάτι δυσλειτουργικών 
οικογενειών, κοινωνιών και κό-
σμων. 
Γιατί όμως τώρα η αναδρομή σε 
ένα επικό κόμικς και μια μάλλον 
μέτρια μεταφορά του στη μεγά-
λη οθόνη (2009);
Μα γιατί το ΗΒΟ ετοιμάζεται να 
αντικαταστήσει τη «ναυαρχίδα» 
του, το Game of Thrones, με 
μια τηλεοπτική μεταφορά των 
Watchmen από το προσεχές 
φθινόπωρο.
Θα αξίζει τον κόπο;
Το πρωτότυπο σενάριο του Μουρ 
ήταν μια εναλλακτική πραγματι-
κότητα. Οι ΗΠΑ είχαν επικρατή-
σει σε Β’ Παγκόσμιο αλλά και στο 
Βιετνάμ και οι Watchmen είχαν 
παίξει το ρόλο τους, αλλά σταδι-
ακά, είχαν παρακμάσει.
Είχαν συνεργαστεί με τον Νίξον, 

ένα «αναγκαίο κακό» για να μην 
επικρατήσει ο κομμουνισμός, 
κάποιοι από αυτούς το είχαν με-
τανιώσει και ο RMN ήταν ακόμα 
πρόεδρος των ΗΠΑ το ’80.
Το Watchmen όμως έχει ένα βα-
σικό πλεονέκτημα: Μιλάει ταυ-
τόχρονα για τη ματαιότητα του 
ηρωισμού, αλλά και το… τέλος 
του κόσμου, σε μια προαποκα-
λυπτική δυτική κοινωνία. Είναι 
μια διαφορετική μεταγραφή, πα-
ρόμοια με αυτή που επιχείρησε 
στις αιματηρές και αγαπημένες 
τριλογίες του ο Τζέιμς Ελρόι, για 
το διάστημα μέχρι τα ‘80s, τα 
οποία σκότωσαν όποια αθωότη-
τα είχε απομείνει στον κόσμο.
Το Watchmen όμως, βασικά ως 
κόμικς, ήταν μια άλλη υπόθεση. 
Η «χαμένη αθωότητα» δεν αφο-
ρούσε μόνο τα μανιχαϊστικά δί-
πολα καλού-κακού ή τα «σμακ» 
και «μπαμ» του αρχικού Μπά-
τμαν. Το μυαλό του Μουρ έφτια-
ξε μια εξαιρετική ιστορία. Το 
2009 ο Ζακ Σνάιντερ τη διασκεύ-
ασε κινηματογραφικά, χωρίς να 
ενθουσιάσει τους οπαδούς, αλλά 
και τους υπόλοιπους. Τα «σκοτά-
δια» των υπερηρώων ικανοποι-
ήθηκαν στο σύγχρονο revival του 
Μπάτμαν και στα… Kickass. 
Τώρα, το ΗΒΟ έρχεται να φτιά-
ξει μια εναλλακτική πραγμα-
τικότητα για τους ίδιους του 
Watchmen. Σύμφωνα με το τη-
λεοπτικό δίκτυο, ξεκινάει από το 
αυθεντικό στόρι, για να πάει σε 
νέα, άγνωστα «εδάφη» της ιστο-
ρίας.
Για να δούμε…

Ποιος θα προσέχει 
τους;
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Κίνα στηρίζει την οικονομία 
της με δισεκατομμύρια σε επι-
χορηγήσεις και επικεντρώνει τις 
προσπάθειές της να δημιουργή-
σει τα επόμενα χρόνια εταιρείες 
παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Η 
Ευρώπη ακόμη προσπαθεί να 
καταλήξει σε μια απάντηση.
Οι προσεγγίσεις που εξετάζονται 
ποικίλουν από την τροποποίηση 
των κανόνων της ΕΕ που διέπουν 
τις συγχωνεύσεις εταιρειών ώστε 
να καταστεί πιο εύκολο για τις 
μεγάλες εταιρείες να ενώνουν τις 

δυνάμεις τους, ως την ενίσχυση 
των κρατικών επιχορηγήσεων 
για τη βιομηχανία. Οι ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειες, η ψηφιακή 
ανάπτυξη είναι άλλα κεντρικά 
θέματα.
Στο μεταξύ η σχέση της ΕΕ με 
τις ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ 
Τραμπ είναι τεταμένη εξαιτίας 
της αντιπαράθεσής τους για τους 
δασμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις 
εμπορικές διαπραγματεύσεις με 
τις ΗΠΑ ως το τέλος Οκτωβρί-
ου, όμως η επίτευξη συμφωνίας 
ενδέχεται να πάρει περισσότερο 
χρόνο.

ΑΣΥΛΟ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Όταν εκατοντάδες χιλιάδες με-
τανάστες έφτασαν στην Ευρώπη 
το 2015 πολλές χώρες μέλη της 
ΕΕ δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλ-
θουν στην πίεση. Οι χώρες της 
Μεσογείου, όπως η Ιταλία και η 
Ελλάδα, δυσκολεύτηκαν να αντι-
μετωπίσουν τις χιλιάδες αφίξεις 
μεταναστών στο έδαφός τους. 
Έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει στην 
ΕΕ, κυρίως σε ό,τι αφορά την 
ασφάλεια των συνόρων.
Μια σημαντική μεταρρύθμιση 
των κανόνων για την παροχή 
ασύλου εξακολουθεί να εκκρε-
μεί και οι χώρες μέλη της ΕΕ δεν 
έχουν καταλήξει σε συμφωνία 
για τη μετεγκατάσταση των αι-
τούντων άσυλο σε όλο το μπλοκ. 
Χώρες όπως η Πολωνία και η 
Ουγγαρία αρνήθηκαν να δεσμευ-
θούν να υποδεχθούν μετανάστες.
Εν μέρει εξαιτίας αυτού του αδιε-
ξόδου πλοία που έχουν διασώσει 
μετανάστες στη Μεσόγειο παρα-
μένουν επί ημέρες ή και εβδομά-
δες στα ανοικτά των ακτών της 
Ιταλίας, αναμένοντας ένα λιμάνι 
να τους δεχθεί.
Αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη 
πρόκληση που θα αντιμετωπίσει 
η ΕΕ τα επόμενα χρόνια.
 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η ΕΕ, τουλάχιστον βάσει των δι-
ακηρύξεων της Κομισιόν, πρέπει 
να γίνει κλιματικά ουδέτερη ως 
το 2050. Αυτό σημαίνει ότι η οι-
κονομία και οι τομείς της ενέργει-
ας και των μεταφορών θα πρέπει 
να τροποποιηθούν έτσι ώστε να 
μην παράγονται πλέον αέρια που 
προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.
Ωστόσο η μακροπρόθεσμη στρα-
τηγική της ΕΕ για το κλίμα δεν 
είναι ακόμη ξεκάθαρη. Οι χώρες 
μέλη σκοπεύουν να συμφωνή-
σουν σε κοινή προσέγγιση για τις 
επόμενες δεκαετίες ως το 2020.
 
ΕΥΡΩ/ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δεκαεννέα χώρες της ΕΕ ήδη 
χρησιμοποιούν το ευρώ και άλ-
λες πρόκειται να ενταχθούν στη 
νομισματική ένωση, βάσει των 

ευρωπαϊκών συνθηκών. Όμως 
αυτό δεν αναμένεται να γίνει στο 
άμεσο μέλλον.
Τα επόμενα πέντε χρόνια η Βουλ-
γαρία και η Κροατία ίσως υιοθε-
τήσουν το ευρώ, όμως πρώτα θα 
πρέπει να κάνουν κάποιες αλλα-
γές, ώστε η ένταξή τους στη νο-
μισματική ένωση να μην αποδυ-
ναμώσει το ενιαίο νόμισμα.
Εξάλλου μένουν να γίνουν πολλές 
μεταρρυθμίσεις στην ευρωζώνη. 
Δέκα χρόνια μετά την πιο πρό-
σφατη οικονομική κρίση, η νο-
μισματική ένωση δεν θεωρείται 
αρκετά ισχυρή ώστε να αντεπε-
ξέρχεται στις κρίσεις. Τα επόμενα 
χρόνια η ευρωζώνη αναμένεται 
να εργαστεί πάνω στη δημιουργία 
κοινού προϋπολογισμού και στην 
ενίσχυση του μηχανισμού διάσω-
σης, μεταξύ άλλων.
 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι χώρες μέλη της ΕΕ αντιμετω-
πίζουν συχνά προβλήματα με την 
αρχή της ομοφωνίας, η οποία τις 
εμποδίζει να καταλήγουν σε κοι-
νές αποφάσεις σε ευαίσθητα θέ-
ματα εξωτερικής πολιτικής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
προτείνει την υιοθέτηση του συ-
στήματος της πλειοψηφίας σε 
κάποια θέματα, όμως για να γί-
νει αυτό θα πρέπει να αλλάξουν 
οι συνθήκες της ΕΕ, κάτι για το 
οποίο απαιτείται ομοφωνία.
Η λήψη αποφάσεων αναμένεται 
να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη 
όταν ενταχθούν νέες χώρες στην 
ΕΕ. Αυτή τη στιγμή είναι 28, μετά 
την αποχώρηση της Βρετανίας 
θα γίνουν 27.
Οι χώρες των δυτικών Βαλκανί-
ων, η Βοσνία και η Βόρεια Μακε-
δονία, έχουν τις περισσότερες πι-
θανότητες να ενταχθούν κάποια 
στιγμή στο μπλοκ. Γεωγραφικά 
βρίσκονται στη μέση της Ευρώ-
πης, όμως πολιτικά και οικονο-
μικά απέχουν πολύ από κάποιες 
χώρες μέλη της ΕΕ.
Η Επιτροπή έχει αναφέρει το εν-
δεχόμενο ένταξής τους στην ΕΕ 
το 2025, αν πληρούν τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις, όμως στο 
μεταξύ θα διεξαχθούν νέες ευρω-
εκλογές το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/dpa

Οι πέντε προκλήσεις της ΕΕ

Οι Ευρω-
παίοι 
ηγέτες 
συνα-

ντώνται στην πόλη 
Σιμπίου της Ρουμα-
νίας σε μια άτυπη 
σύνοδο κορυφής 
που θα είναι αφιε-
ρωμένη στην περί-
οδο μετά το Brexit, 
σε μια προσπάθεια 
να επικεντρωθούν 
σε βασικά ζητήματα 
για το μέλλον της 
ΕΕ καθώς πλησιά-
ζουν οι ευρωεκλο-
γές.
«Το μέλλον της 
ΕΕ προχωρά πολύ 
μετά το Brexit», 
έχει δηλώσει πρό-
σφατα ο απερχόμε-
νος πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ζαν- Κλοντ 
Γιούνκερ. Η δουλειά 
για τις προτεραιό-
τητες της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να ανασχε-
θεί από την αποχώ-
ρηση της Βρετανί-
ας, έχει προσθέσει.
Ακολουθεί μια 
σύνοψη των βασι-
κών προκλήσεων 
που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν 
τα επόμενα πέντε 
χρόνια οι Ευρωπαί-
οι ηγέτες.
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο ΠΑΣ έπεσε κατηγορία, για πρώτη 
φορά μετά από οκτώ σεζόν, τις πιο 
πετυχημένες της ιστορίας του. 
Ο υποβιβασμός δεν προέκυψε ως 

κεραυνός εν αιθρία. Η ομάδα έδειχνε από 
τη μέση τουλάχιστον του πρωταθλήματος 
και μετά ότι αδυνατούσε να ανταποκριθεί 
στις αγωνιστικές απαιτήσεις. Έχασε βαθμούς 
στους «Ζωσιμάδες», υπέστη μέχρι και συ-
ντριβή, στο σημείο καμπής με την ΑΕΚ. Εκεί 
που βασικά ξεκίνησε να αλλάζει οριστικά 
προς το χειρότερο το κλίμα. 
Ο ΠΑΣ έπεσε θύμα των καταστάσεων, στο 
«κενό» που δημιούργησαν οι φτωχές μετα-
γραφικές επιλογές και η… αλλόφρονα δι-
πλωματία της σούπερ λίγκας.
Φέτος δεν υπήρξαν «λαγοί από το καπέλο». 
Ο Κόντε, ο οποίος κάλυψε πέρυσι τα κενά και 

κράτησε την ομάδα μακριά από τους κινδύ-
νους, ήταν προς φευγάτος από την αρχή του 
καλοκαιριού. Ο Κλάους, παρότι προσπάθη-
σε, δεν βρήκε τον ποδοσφαιρικό εαυτό του. 
Τα πειθαρχικά θέματα έπαιξαν το ρόλο τους, 
διαρρηγνύοντας την αγωνιστική ενότητα της 
ομάδας, που παλιότερα την έσωσε, ακόμα 
και όταν ο αγωνιστικός χώρος στους «Ζωσι-
μάδες» ήταν απαράδεκτος. 
Οι κακές διαιτησίες συμπλήρωσαν την ει-
κόνα. Η διοίκηση προσπάθησε να εκμεταλ-
λευτεί επικοινωνιακά τα λάθος οφσάιντ και 
αποφάσεις που «πόνεσαν» την ομάδα, χωρίς 
να καταφέρει το παραμικρό. Αν όμως ο ΠΑΣ 
είχε μείνει στην κατηγορία, δύσκολα θα τις 
θυμόταν ακόμα και η διοίκηση της ΠΑΕ. 
Επιπρόσθετα, επενδύθηκε ενέργεια και προ-
σπάθεια σε μια φαινομενικά χαμένη υπόθε-
ση. 
Όταν ο Γ. Βασιλειάδης έλεγε στις ομάδες ότι 

θα δώσει κρατικό χρήμα για τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα, εννοούσε ότι οι ΠΑΕ θα στήρι-
ζαν μέχρι τέλους την απόφαση για την ανα-
διάρθρωση. Η ειρωνεία είναι ότι ο ΠΑΣ είχε 
εξασφαλισμένο συμβόλαιο, ήδη…
Εν ολίγοις, αυτός ο υποβιβασμός ήταν ο λιγό-
τερο αναπάντεχος. Επί του παρόντος κλείνει 
τελετουργικά μια ολόκληρη εποχή, με την 
αποχώρηση Πετράκη και άλλων, περισσότε-
ρο ή λιγότερο συμβολικών παραγόντων της 
ομάδας. Αυτή η εποχή, μην ξεχνάμε, ήταν η 
πιο πετυχημένη της ιστορίας του ΠΑΣ, από 
τη στιγμή που μπήκε σε ευρωπαϊκή κληρω-
τίδα και προχώρησε και ένα γύρο.
Το θέμα είναι αν η ομάδα θα επιστρέψει άμε-
σα στην πρώτη κατηγορία, όπως έκανε πριν 
από οκτώ χρόνια, στις αρχές της διοίκησης 
Χριστοβασίλη. Θα το ξανακάνει; Αυτή, είναι 
μια ερώτηση που μόνο η διοίκηση της ΠΑΕ 
μπορεί να απαντήσει, αυτή τη στιγμή.   
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