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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΑΓΓΕΛΗ ]

Ο «έξυπνος» φω-
τισμός αποτελεί 
έναν κρίσιμο 
τομέα της στρα-

τηγικής περί «έξυπνων 
πόλεων» που βρίσκεται 
στο επίκεντρο της πολι-
τικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Και βέβαια, 
μετά τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, ο τομέ-
ας αυτός προσελκύει το 
ενδιαφέρον πολλών επι-
χειρηματικών ομίλων, 
καθώς τα ποσά γύρω από 
την αντικατάσταση του 
φωτισμού με λαμπτήρες 
τύπου led και τη δημι-
ουργία ενός συστήματος 
τηλεδιαχείρισης είναι 
μεγάλα. Αναμφίβολα, τα 
οφέλη για έναν Δήμο, για 
μια περιοχή, είναι πολλά: 
Εξοικονόμηση ενέργειας, 
εξοικονόμηση πόρων, 
καλύτερος και μελετη-
μένος φωτισμός που 
σημαίνει περισσότερη 
ασφάλεια.
Στην Ήπειρο, τα περί 
αναβάθμισης του ηλε-
κτροφωτισμού έχουν 
ωριμάσει πολύ. Ο τρό-
πος προσέγγισης όμως 
του όλου ζητήματος από 
τους φορείς υλοποίησης 
είναι διαφορετικός. Αυτή 
τη στιγμή βρίσκονται 
στον αέρα δύο διεθνείς 
διαγωνισμοί: Ένας από 
τον Δήμο Ιωαννιτών, με 
προϋπολογισμό 3 εκατ. 
ευρώ (με ΦΠΑ), και ένας 
από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 8 εκατ. 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η 
πολιτική απόφαση του 
Δήμου Ιωαννιτών ήταν 
να υλοποιήσει το έργο με 
ιδίους πόρους (μέσω των 
ανταποδοτικών τελών). 
Η Περιφέρεια Ηπείρου, 

από την πλευρά της, 
επέλεξε τον δρόμο της 
χρηματοδότησης από 
τον ιδιωτικό τομέα. Μια 
ακόμη σημαντική διαφο-
ρά των δύο διαγωνισμών 
είναι ότι η λειτουργία του 
οδοφωτισμού παραμένει, 
στην πρώτη περίπτω-
ση, στον Δήμο Ιωαννι-
τών ενώ, στη δεύτερη 
περίπτωση, περνάει στα 
χέρια του ιδιώτη για 16 
χρόνια.

ΕΚΤΟΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ 
ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο συγκεκριμένος διεθνής 
διαγωνισμός της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου αφορά το 
εθνικό και επαρχιακό δί-
κτυο. Η Περιφέρεια Ηπεί-
ρου όμως δουλεύει εδώ 
και τρία χρόνια άλλον 
έναν διαγωνισμό για τον 
δημοτικό φωτισμό των 
Δήμων Αρταίων, Πρέ-
βεζας και Ηγουμενίτσας 
(μέσω προγραμματικών 
συμβάσεων) με την ίδια 
μέθοδο της Σύμπραξης 
Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) και με έναν 
ενδεικτικό προϋπολογι-
σμό που έφτανε στα 15 
εκατ. ευρώ.
Η προετοιμασία όμως του 
διαγωνισμού αυτού στα-
μάτησε, καθώς οι Δήμοι 
Αρταίων και Πρέβεζας 
έκαναν πίσω. Στα τέλη 
του 2018 οι δύο Δήμοι εί-
χαν εγκρίνει τις σχετικές 
προγραμματικές συμβά-
σεις με την Περιφέρεια 
Ηπείρου. Και ξαφνικά 
αποφάσισαν να διακό-
ψουν τη συνεργασία και 
να κινηθούν μόνοι τους. 
Ωστόσο, η περιφερειακή 
αρχή προσδοκά ότι θα 
προχωρήσει ο διαγωνι-
σμός αν και με τροπο-
ποιήσεις. Όπως αναφέρει 

στον «Τύπο Ιωαννίνων» 
ο περιφερειάρχης Αλέ-
κος Καχριμάνης «ο νέος 
δήμαρχος Πρέβεζας έχει 
εκφράσει ήδη το ενδια-
φέρον του να ‘επιστρέ-
ψει’ ο Δήμος στη συμ-
φωνία, ενώ ενδιαφέρον 
υπάρχει και από τον νέο 
δήμαρχο Ιωαννίνων 
Μωυσή Ελισάφ» (προ-
φανώς το όποιο ενδιαφέ-
ρον αφορά την επόμενη 
φάση αναβάθμισης του 
οδοφωτισμού στα Γιάν-
νενα). Επί δημαρχίας 
Θωμά Μπέγκα, ο Δήμος 
είχε επιλέξει να μη συμ-
μετάσχει στο σχήμα της 
Περιφέρειας Ηπείρου με 
τη μορφή ΣΔΙΤ. Στις ΣΔΙΤ 
για τον δημοτικό φωτι-
σμό, η νομοθεσία προ-
βλέπει την αποπληρωμή 
της αρχικής επένδυσης 
στον ιδιώτη μέσω αντα-
ποδοτικών τελών.
Ο διαγωνισμός για την 
προμήθεια και εγκατά-
σταση φωτιστικών σω-
μάτων σε δρόμους του 
Δήμου Ιωαννιτών θα 
γίνει στις 30 Αυγούστου, 
τελευταία ημέρα θητείας 
της παρούσας δημοτικής 
αρχής. Το έργο περιλαμ-
βάνει 2.649 νέα φωτιστι-
κά σώματα τεχνολογίας 
led και εγκατάσταση τη-
λεδιαχείρισης του φωτι-
σμού.
Ο διαγωνισμός της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου που 
«τρέχει», είναι διαφορε-
τικός. Καταρχάς, για την 
ωρίμανση του έργου αυ-
τού υπήρξε επιχορήγη-
ση από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και του μηχανι-
σμού ΕLENA. Η διαγω-
νιστική δε διαδικασία εί-
ναι αρκετά περίπλοκη 
και μοιάζει με αυτή που 
είχε ακολουθηθεί για το 
εργοστάσιο επεξεργασί-

ας απορριμμάτων στο 
Ελευθεροχώρι Δωδώ-
νης. Πρόκειται για έναν 
ανταγωνιστικό διάλογο. 
Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, οι 
ενδιαφερόμενες εταιρί-
ες πρέπει να υποβάλουν 
φάκελο εκδήλωσης εν-
διαφέροντος. Στη συνέ-
χεια, η Περιφέρεια Ηπεί-
ρου θα προεπιλέξει μέχρι 
έξι υποψήφιες εταιρίες 
και θα ακολουθήσει η β’ 
φάση του ανταγωνιστι-
κού διαλόγου για την επι-
λογή του ιδιωτικού φο-
ρέα σύμπραξης. Η σχέση 
ποιότητας-τιμής θα είναι 
μία από τις καθοριστικές 
παραμέτρους για την επι-
λογή αυτή. Σε κάθε περί-
πτωση, το αντικείμενο 
του έργου θα διαμορφω-
θεί και οριστικοποιηθεί 
κατά τη β’ φάση του δι-
αγωνισμού. Σύμφωνα με 
τη διακήρυξη, η διάρκεια 
των αδειοδοτήσεων και 
της κατασκευής του έρ-
γου έχει υπολογιστεί στα 
δύο έτη. Όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση, αυτή 
μπορεί να προέλθει από 
ιδία κεφάλαια ή τραπε-
ζικό δανεισμό του ιδιω-
τικού φορέα σύμπραξης. 
Η Περιφέρεια  Ηπείρου 
θα αρχίσει να αποπλη-
ρώνει τον ανάδοχο αφού 
το έργο παραδοθεί σε 
λειτουργία. Ο προϋπο-
λογισμός των πληρω-
μών που θα καταβληθεί 
στον ανάδοχο, μετά την 
έναρξη λειτουργίας του 
νέου οδοφωτισμού, έχει 
οριστεί ενδεικτικά στα 8 
εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Το έργο αφορά κυρίως 
την αντικατάσταση 8.600 
λαμπτήρων με λαμπτή-
ρες led σε εθνικό και 
επαρχιακό δίκτυο και την 
εγκατάσταση συστήμα-
τος τηλεδιαχείρισης του 
οδοφωτισμού.

Διαφορετικοί δρόμοι για 
τον «έξυπνο» φωτισμό

Στην Ήπειρο, τα περί αναβάθμισης 
του ηλεκτροφωτισμού έχουν ωρι-
μάσει πολύ. Ο τρόπος προσέγγισης 
όμως του όλου ζητήματος 
από τους φορείς 
υλοποίησης 
είναι διαφορετικός.
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18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Τσίου» στο Πορτραίτο
Στην αυλή του Θυμωμένου Πορτραίτου προβάλλεται ο «Τσίου», 
στις 21.30. Δεκαπενταύγουστος, άδεια Αθήνα... Όχι τελείως άδεια... 
Ο «Τσίου» ψάχνει να βρει την δόση του... Η περιπέτεια αρχίζει.

Κυριακή 
18 
Αυγούστου

20:30 Ρεσιτάλ πιάνου και βιο-
λιού από τη Δήμητρα Μαντζου-
ράτου, τον Δημ. Σέντση και την 
Καλλιόπη Ρήγου.

Τετάρτη 
21 
Αυγούστου

20.30 Προβολή παράστασης 
σε βίντεο, του θεατρικού έργου 
«Ταρτούφος» του Μολιέρου 
(Σκηνοθεσία: Αγαμέμνων 
Χαρίτων), με την επιμέλεια του 
Ναπολέοντα Ροντογιάννη.

Πέμπτη 
22 
Αυγούστου

20.30 Αφήγηση παραμυθιών 
από τον Δημήτρη Αβούρη και 
παράσταση καραγκιόζη από τον 
Απόστολο Δομτζίδη του Θιάσου 
Σκιών «Τα παραμύθια του 
Καραγκιόζη».

Σάββατο 
24 
Αυγούστου

20.30 Προβολή του βραβευ-
μένου ντοκιμαντέρ του Νίκου 
Παπακώστα «Ο μηχανισμός των 
Αντικυθήρων».

Κυριακή 
25 
Αυγούστου

20.30 «Μουσικές από τον 
κινηματαγράφο» με τον Κώστα 
Λεοντάρη στο βιολί, τη Σοφία 
Πατσιούρα στο ακορντεόν και τη 
Φένια Τσαρσιρλή στο πιάνο.

Τετάρτη 
28 
Αυγούστου

20.30 Ομιλία του φιλολό-
γου Σπύρου Εργολάβου και 
προβολή ντοκιμαντέρ για τους 
ηπειρώτες εθνικούς ευεργέτες

Σάββατο 
31 
Αυγούστου

20.30 Παρουσίαση του βιβλίου 
με τίτλο «Οβιδιάνα» από τον 
Αντώνη Μακρυδημήτρη, 
καθηγητή του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον 
γλύπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη

21.30 Αφιέρωμα στην εφημε-
ρίδα «Η Φωνή του Ελληνικού», 
παρουσίαση της μελέτης της 
Εβίτας Θεοχάρη και βράβευση 
του Βασίλη Παπαϊωάννου για τη 
συμβολή του στην έκδοση της 
εφημερίδας.

Κυριακή 
1 
Σεπτεμβρίου

20.30 Ρεσιτάλ κιθάρας από 
τον Κων/νο Βρέλλη με έργα 
κλασικού ρεπερτορίου, στον 
εσωτερικό χώρο του Μουσείου.

Σάββατο 
7 
Σεπτεμβρίου

20.30 Παρουσίαση βιβλίου και 
ομιλία του καθηγητή Λαογραφί-
ας του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων Βασίλη Νιτσιάκου με θέμα: 
«Κοινωνικές οικονομίες μικρής 
κλίμακας στην Ήπειρο».

ΑΠΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συμπόσιο γλυπτικής στο Ελληνικό, έτος 10ο

Το 10ο συμπό-
σιο γλυπτικής 
στο Μουσείο 
Σύγχρονης 

Τέχνης «Θ. Παπαγιάν-
νης» στο Ελληνικό 
ξεκίνησε, με διορ-
γανωτές τον Δήμο 
Βορείων Τζουμέρκων, 
το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης και τον Όμιλο 
Φίλων του Μουσείου. 
Στο συμπόσιο που θα 
διαρκέσει μέχρι τις 7 
Σεπτεμβρίου, συμμε-
τέχουν οι καλλιτέχνες 
Βασίλης Βασίλη, Altin 
Paceli, Luca Zuppelli, 
Fatos Shuli, Βασίλης 
Γκεσούλης, Θεόδωρος 
Παπαγιάννης και Ιορ-
δάνης Ποιμενίδης.
Και φέτος δεν λείπουν 
οι παράλληλες πολι-
τιστικές εκδηλώσεις. 
Σύμφωνα με το πρό-
γραμμα, αυτές έχουν 
ως εξής:

Φωτογραφία: Δημήτρης Κατσάνος/
Τύπος Ιωαννίνων, από παλιότερη 
πολιτιστική εκδήλωση στο Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, στο Ελληνικό
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Μια γυναίκα γίνεται 
ο «Προμηθέας 
Δεσμώτης»

Με τον «Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου σε σκη-
νοθεσία Σταύρου Τσακίρη έρχεται στα Γιάννενα το 
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Η παράσταση θα ανέβει το Σάββατο 
24 Αυγούστου, στις 21:00, στο υπαίθριο θέατρο της 

ΕΗΜ, στον «Φρόντζο». 
Τον ρόλο του Προμηθέα ερμηνεύει μια γυναίκα, η βρετανίδα, ελ-
ληνικής καταγωγής, Κάθρυν Χάντερ. Η Χάντερ είναι γνωστή για 
τους ανδρικούς ρόλους που έχει ερμηνεύσει. 
Στην παράσταση τον κεντρικό ρόλο του «Αφηγητή» κρατά ο Νική-
τας Τσακίρογλου, ο οποίος έχει υποδυθεί ο ίδιος τον Προμηθέα στο 
παρελθόν δυο φορές. Στο ρόλο του Ήφαιστου είναι ο Δημήτρης 
Πιατάς.
Η Πέγκυ Τρικαλιώτη υποδύεται την Ιώ. Ο Γεράσιμος Γενατάς κρα-
τά τον απαιτητικό ρόλο του Ωκεανού κι ο Αλέξανδρος Μπουρδού-
μης το ρόλο του «Κράτους».
Τέλος, το ρόλο του Ερμή μοιράζονται τρεις νέοι ηθοποιοί: η Ηλιά-
να Μαυρομάτη, η Αντιγόνη Φρυδά και ο Κωσταντίνος Νικούλι. Τα 
σκηνικά είναι του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου και τα κοστούμια του 
ενδυματολόγου Γιάννη Μετζικώφ. 
Την ευθύνη για την κίνηση έχει ο Ιταλός Marcello Magni, ένας εκ 
των συνιδρυτών του διεθνώς γνωστού θιάσου Complicite.
Το εισιτήριο κοστίζει 20 ευρώ, και 15 ευρώ το μειωμένο. Προπώ-
ληση στο viva.gr και στο κιόσκι της κεντρικής πλατείας.

18, 19, 25, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΟΙ «ΤΡΩΑΔΕΣ» 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
ΟΙ «ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη από το 
Politheatro | performing arts περιοδεύουν. 
Την Κυριακή 18 Αυγούστου, η παράσταση 
θα ανέβει στους Δραμεσιούς. Την επόμενη 
μέρα, θα πάνε στον οικισμό της Παλιάς Σα-
γιάδας, εκεί που έκαναν πρεμιέρα στα μέσα 
Ιουλίου. 
Επόμενοι σταθμοί το Νεοχωρόπουλο Ιω-
αννίνων, την Κυριακή 25 Αυγούστου, και η 
Ανατολή Ιωαννίνων τη Δευτέρα 26 Αυγού-
στου. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 21:15. 
Οι «Τρωάδες» ανεβαίνουν σε σκηνοθεσία 
Θοδωρή Γκόγκου και σε πρωτότυπη μου-
σική του Περικλή Μπουλουχτσή. Παίζουν: 
Εβίτα Αγγέλη, Δέσποινα Βαλσαμίδου, Στέλι-
ος Βασιλείου, Χρύσα Καρρά, Λάμπρος Κορέ-
λης, Ελένη Κουλογιάννη, Μάχη Κουνάβου, 
Κωνσταντίνα Λίγκα-Ραυτοπούλου, Αναστα-
σία Μοναστηρίδου, Κωνσταντίνα Νάστου, 
Αλέξανδρος Ντάκης, Κατερίνα Τσιλώνη και 
ο μικρός Θαλής Γκόγκος.
Μουσική διδασκαλία ο Βασίλης Κονταξής 
και οργάνωση παραγωγής η Σεμέλη Παπα-
οικονόμου.

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΠΛΑΤΟΥΝ» 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑ
ΑΥΛΑΙΑ για το Φεστιβάλ Θερινού Σινεμά του 
Συλλόγου Προσηλιωτών
Το 9ο Φεστιβάλ Θερινού Σινεμά του Συλλό-
γου Προσηλιωτών μετά από μια περιοδεία 
σε Λεπτοκαρυά, Καλαρρύτες και Προσήλιο, 
ρίχνει αυλαία στην Πλατανούσα στις 24 Αυ-
γούστου, στις 21:00. 
Πιστό στη φετινή αντιπολεμική θεματική 
του, το φεστιβάλ θα προβάλλει την εμβλη-
ματική ταινία του Όλιβερ Στόουν «Πλατούν», 
με Τσάρλι Σιν, Τομ Μπέρεντζερ, Γουίλεμ 
Νταφόε, Κέβιν Ντίλον, Φόρεστ Γουίτακερ, 
Τζόνι Ντεπ κ.ά. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΗΜ

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΝΑ «ΤΡΑΙΝΟ» 
ΣΤΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
ΤΟ «ΤΡΑΙΝΟ της αγάπης», η νέα κωμωδία 
του Μιχάλη Σπέγγου, θα ανέβει με τη μορ-
φή θεατρικού αναλογίου, στο Τσεπέλοβο, 
στις 25/8 στις 21.00. Τους ρόλους του έργου 
διαβάζουν και αποδίδουν κατά σειρά εμφα-
νίσεως οι εξής:: Έλπη Λαιμοδέτη, Κοσμάς 
Θεοδωρίδης, Βικτώρια Ζούκη, Νίκη Ζούκη, 
Μιχάλης Σαλαμπάσης, Φίλιππος Παπανι-
κολάου, Νεκταρία Ζαγοριανάκου, Μιχάλης 
Σπέγγος και Σπύρος Μπαλτογιάννης. Η εί-
σοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Λίγα λόγια για το έργο: Ένα τραίνο ξεκινά το 
ταξίδι του από την Αθήνα για τη Θεσσαλο-
νίκη. Μόνο που δεν είναι ένα κοινό τραίνο. 
Επιβάτες του ο Λεμπόφκσι των Κοέν made 
in Greece, ο Καραγκιόζης, ο παλιός ελλη-
νικός κινηματογράφος, υπουργοί, πρωθυ-
πουργοί, απαστράπτουσες θηλυκές παρου-
σίες και μπόλικες παρεξηγήσεις.

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 «ΣΥΝΩΔΕΥΟΝΤΑΣ» 
ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΥΦΑΝΤΗ
ΤΟ ΝΕΟ του cd παρουσιάζει ο Δημήτρης 
Υφαντής, μαζί με τους μουσικούς του, τη 
Δευτέρα 19 Αυγούστου, στις 21:00, στον 
αύλειο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου 
«Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία. Την 
παρουσίαση διοργανώνει το Πνευματικό Κέ-
ντρο του Δήμου Ιωαννιτών.
Το νέο cd του Υφαντή με τίτλο «ΣυνΩδεύο-
ντας» περιλαμβάνει τραγούδια και μουσικές 
της Ηπείρου, όπως «Ξύπνα περδικομάτα 
μου», «Στα Γιάννενα στον Κουραμπά», «Αρ-
χοντόπουλο» κ.ά.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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ΤΟ SOUNDTROPE ΦΕΡΝΕΙ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑΚΗ…

Έρχεται ένας πολύ «ζωντανός» μήνας

Τα Γιάννενα υποδέχονται 
όλο και περισσότερους 
καλλιτέχνες, Έλληνες, 
αλλά και ξένους. Αυτή 

τη φορά όμως, μέσα σε λιγότερο 
από ένα μήνα, θα φιλοξενήσουν 
τρεις συναυλίες με καλλιτέχνες 
που το ύφος και το κοινό τους, 
δεν είναι τα συνηθισμένα.
Κοινός παρονομαστής, είναι το 
Soundtrope, το οποίο είναι αδι-
αμφισβήτητα πλέον το καλύτε-
ρο και πιο σωστά οργανωμένο 
μουσικό φεστιβάλ στα Γιάννενα, 
αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι 
της δυτικής Ελλάδας. Διατηρεί 
ένα σαφές στυλ που ακόμα και 
στις πιο εμπορικές του εκδο-
χές, είναι ορατό, προετοιμάζεται 
πολύ καιρό πριν και καταφέρνει 
να προσφέρει μέσα σε λιγότερο 
από ένα μήνα, τρεις πραγματικά 
μεγάλες συναυλίες. 
Οι διαδοχικά συναυλίες του Μά-
ικλ Τζίρα και του Μικ Χάρβεϊ 
στα Γιάννενα, δημιουργούν ένα 
άλλο συναυλιακο σκηνικό στα 
μουσικά πράγματα της πόλης. Οι 
δύο «εναλλακτικοί» καλλιτέχνες 
έχουν μεγάλο κοινό στην Ελ-
λάδα, καθώς τα συγκροτήματα 
αναφοράς τους, οι Swans και οι 
Bad Seeds χαίρουν εδώ και χρό-

νια μεγάλης αποδοχής από το 
ελληνικό κοινό.
Ακόμα και αν στην πρώτη περί-
πτωση (20 Οκτωβρίου), θα έχου-
με να κάνουμε ουσιαστικά με μια 
συναυλία των Swans, στη δεύτε-
ρη (13 Νοεμβρίου), ο Χάρβεϊ έχει 
αποχωρήσει εδώ και μια δεκαε-
τία από την παρέα του Νικ Κέιβ. 
Ωστόσο, παραμένει συχνός επι-
σκέπτης της Αθήνας, είτε κατά 
μόνας, είτε με την PJ Harvey.
Ο «καυτός» συναυλιακός μήνας 
του Soundtrope, θα κλείσει με 
τους Αγγελάκα-Βελιώτη στις 
22 Νοεμβρίου, ενώ ήδη, έχουν 
ανακοινωθεί και άλλα live, όπως 
του Σείριου Σαββαΐδη και των 
Κεφάλαιο 24. 
Ήδη, έχει ξεκινήσει η προπώλη-
ση για το live του M. Τζίρα και 
του Ν. Γουέστμπεργκ:
■ 17€ (περιορισμένη προπώλη-
ση / early birds)
■ 20€ (προπώληση)
■ 23€ (ταμείο)

Σημεία προπώλησης:
■ Βιβλιοπωλείο αναγνώστης
■ Κούνια Μπέλα - Kounia 
Mpela Coffee Bar 
■ Arte Astratta, Art Cafe Bar
■ Rock Cafe Indian, Ιωάννινα

https://www.facebook.com/bookstore.anagnostis/
https://www.facebook.com/Kouniampelaioannina/
https://www.facebook.com/Kouniampelaioannina/
https://www.facebook.com/Arte-Astratta-Art-Cafe-Bar-414360505394370/
https://www.facebook.com/Rock-Cafe-Indian-%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1-64368223807/
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1991, οι Metallica ήταν οι επί γης θεοί του 
thrash. Λιγότεροι ακραίοι από τους (καλύ-
τερους) Slayer, πιο ικανοί στη σύνθεση από 
άλλες, τίμιες μπάντες του χώρου, με τέσσε-

ρα LP που «μέτραγαν» στο μουσικό στερέωμα, αλλά 
και χωρίς τον τεράστιο Κλι Μπάρτον, που είχε χάσει 
τη ζωή του.
Στις 12 Αυγούστου 1991, οι Metallica αποφάσισαν 
να γίνουν πιο μέινστριμ. To Black Album, που επί 
της ουσίας ήταν το ομώνυμό τους, ήταν ίσως η 
πιο δημιουργική στιγμή της μπάντας, με τους Χέτ-
φιλντ-Ούλριχ ίσως στο απόγειο της καριέρας τους, 
τον Χάμετ να συμμετέχει δημιουργικά σε μερικά 
από τα καλύτερα κομμάτια του άλμπουμ και τον 
Νιούστεντ ακόμα παραγκωνισμένο. 

Το Black Album έγινε γνωστό από μια μπαλάντα, 
που για τα δεδομένα των Metallica ήταν πιο με-
λίρρυτη από τα επιτρεπόμενα. Το Nothing Else 
Matters κυκλοφόρησε ως σινγκλ πολύ αργότερα, 
αλλά ήταν αυτό το κομμάτι που προτίμησαν οι ρα-
διοφωνικοί σταθμοί για να «συστήσουν» τη μπάντα 
στο εκτός metal κοινό.
Η ταυτότητα του συγκροτήματος ήταν όμως ακό-
μα το Enter Sandman, το «Smoke on the water» 
του (σχεδόν) thrash. Ήταν το πρώτο σινγκλ του άλ-
μπουμ (κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου), ήταν και το 
δεύτερο μόλις βίντεο κλιπ της μπάντας, που μέχρι 
τότε, είχε κάνει μόνο το One, με τις σκηνές από το 
«Ο Τζόνι πήρε το όπλο» του, του Ντάλτον Τράμπο.
Το Black Album ήταν το σημείο στροφής για τους 
Metallica. Η μπάντα άρχισε να αλλάζει σταδιακά 
και δραματικά από ένα σημείο και έπειτα, σε ση-

μείο να μη θυμίζει και πολλά, στα άλμπουμ της 
τουλάχιστον, από τον επιθετικό ήχο της πρώτης 
δεκαετίας της.

Το μαύρο άλμπουμ των Metallica

https://www.youtube.com/watch?v=CD-E-LDc384
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Κερδίζουν πόντους και έδαφος μήνα με το μήνα τα plug- in 
υβριδικά μοντέλα έναντι των παραδοσιακών μοντέλων, 
καθώς τα πρώτα έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα τα 
οποία απολαμβάνουν καθημερινά οι οδηγοί.

Ένας από τους βασικότερους λόγους για να επιλέξει κάποιος plug–
in υβριδικό μοντέλο είναι η οικονομία, καθώς η ενέργεια που θα 
δαπανηθεί κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής οδήγησης σε αστι-
κές περιοχές είναι πολύ λιγότερη από ό,τι με τη χρήση βενζίνης ή 
diesel. Και με δεδομένο ότι ο καθημερινός μέσος όρος των χιλιο-
μέτρων ενός Ευρωπαίου οδηγού κυμαίνεται στα 50-60 χιλιόμετρα, 
τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όλες οι μετακινήσεις εντός πό-
λης γίνονται με την ηλεκτροκίνηση, που είναι πολύ φθηνότερη από 
κάθε άλλη πηγή ενέργειας.
 Ένας άλλος βασικός λόγος είναι ότι αναπτύσσεται η περιβαλλο-
ντολογική συνείδηση και η τάση των ανθρώπων να σκέφτονται τα 
τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το περιβάλλον, ενώ δεν θα 
πρέπει να παραγνωρίσουμε και το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των 
χωρών -κυρίως της Ευρώπης- έχουν αποφασίσει να βάλουν αυστη-
ρά πρόστιμα στις αυτοκινητοβιομηχανίες αν ξεφεύγουν από τα όρια. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πρώτες να βρίσκουν τρόπους μείωσης 
των εκπομπών των ρύπων. 
Τα plug-in υβριδικά οχήματα προσφέρουν ηλεκτρική οδηγική από-
λαυση σε όλες τις αστικές διαδρομές και η οδήγησή τους είναι ευ-
κολότερη εντός πόλεων, χωρίς να υστερούν σε τίποτε και στα μεγά-
λα ταξίδια, καθώς φέρουν όλη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
και της ασφάλειας.
 Η αντιμετώπιση της εκάστοτε κυβέρνησης φορολογικά είναι αρκε-
τά διαφορετική από τα συμβατικά μοντέλα, καθώς οι απαλλαγές και 
οι ελαφρύνσεις δίνουν περαιτέρω κίνητρα για την απόκτησή τους.
Παράλληλα αυτού του είδους τα αυτοκίνητα προετοιμάζουν τα 
αυτοκίνητα του μέλλοντος. Επειδή ένα plug-in υβριδικό μοντέλο 
μπορεί να λειτουργεί χωρίς εκπομπές ρύπων, έχει δικαίωμα εισό-
δου σε πολλές ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων, απολαμβάνει έξ-
τρα προνόμια στάθμευσης και επιβαρύνεται με χαμηλότερες χρεώ-
σεις στους σταθμούς διοδίων.
Οδηγώντας υβριδική έκδοση οι χρήστες μπορούν να συμβάλλουν 
ενεργά στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και του θορύβου 
οδικής κυκλοφορίας στις πόλεις. Το φρενάρισμα, για παράδειγμα, 
σε αυτή την περίπτωση αποφέρει οφέλη, καθώς η μπαταρία φορ-
τίζεται κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, ενώ στα συμβατικά 
αυτοκίνητα, το φρενάρισμα παράγει μόνο θερμότητα και ρινίσματα 
από τα τακάκια.
Τέλος, το εσωτερικό έχει πάντα τη σωστή θερμοκρασία, καθώς τα 
περισσότερα έχουν βοηθητικό καλοριφέρ και βοηθητικό σύστημα 
κλιματισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Plug-in υβριδικά

παραδοσιακά μοντέλα

Τα plug-in υβριδικά οχήματα προ-
σφέρουν ηλεκτρική οδηγική από-
λαυση σε όλες τις αστικές διαδρομές 
και η οδήγησή τους είναι ευκολότε-
ρη εντός πόλεων, χωρίς να υστερούν 
σε τίποτε και στα μεγάλα ταξίδια, 
καθώς φέρουν όλη την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας 
και της ασφάλειας.
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