
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΤΕΥΧΟΣ #070

https://typos-i.gr


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

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20192|Γιάννενα

Οι παράγοντες 
για το τμήμα 
της Ηγουμενίτσας

Η συζήτηση για το τμήμα της Ηγουμενίτσας που 
προβλέπεται από το νόμο Γαβρόγλου, συνεχί-
ζεται πιεστικά, με τον Δήμο Ηγουμενίτσας να 
πιέζει, όπως πιέζει και η τοπική ΝΔ στη Θε-

σπρωτία.
Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα απο-
φασίσει εάν το τμήμα είναι ακαδημαϊκά έτοιμο να λει-
τουργήσει από του χρόνου πάντως, δεν βιάζεται και θέτει 
και μια προϋπόθεση: να απαντήσει το Υπουργείο Παιδεί-
ας για την τύχη των νέων τμημάτων.
«Δεν τίθεται θέμα επί του παρόντος, γιατί περιμένουμε 
διευκρινίσεις για τα νέα τμήματα από το υπουργείο» είπε 
μεταξύ άλλων στις πρόσφατες δηλώσεις του ο πρύτανης, 
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. 
Συμπλήρωσε ότι το περιθώριο απόφασης για τη σύγκλη-
το είναι μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 έτσι και αλλιώς. 
Το Υπουργείο Παιδείας μέχρι στιγμής δεν είναι ιδιαίτε-
ρα δεκτικό σε όσα αποφάσισε ο προηγούμενος υπουργός 
Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Η νέα υπουργός, Νίκη Κε-
ραμέως, έχει αναστείλει αρκετές από τις διατάξεις και η 
στάση της δεν είναι ευνοϊκή για νέα τμήματα. Οι φορείς 
της Θεσπρωτίας θέλουν να προλάβουν μια ενδεχόμενη 
δήλωση της κας Κεραμέως που θα αναστέλλει τη λει-
τουργία των νέων τμημάτων, κάτι που άλλωστε έχει ξα-
νακάνει κυβέρνηση στην περίπτωση της Θεσπρωτίας, με 
το τμήμα Οπτομετρίας, παλιότερα.
Η πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν 
διαχωρίζει το θέμα από το γενικότερο ερώτημα για τη 
στήριξη των νέων τμημάτων, αλλά και από τη λειτουργία 
του παρόντος τμήματος που μάλλον το έχουν όλοι, πλην 
αυτής, ξεχάσει. Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων θα λει-
τουργήσει μέχρι να πάρουν πτυχίο οι φοιτητές-τριες του, 
ενώ γίνεται και μια προσπάθεια αντιστοίχησης του οδηγού 
σπουδών για όσους-ες δεν προλάβουν να πάρουν πτυχίο.

Περιμένοντας χρηματοδότηση 
για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

Η αρχική στάση της νέας κυβέρνησης 
αποθάρρυνε αρκετά τους παροικού-
ντες την κοινωνική οικονομία, κυρί-
ως γιατί «υποβιβάστηκε» διοικητικά 

η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εργασίας.
Ωστόσο, η πίεση που υπάρχει και από την ΕΕ 
προκειμένου να ακολουθήσει η Ελλάδα στην 
επίτευξη του στόχου κάλυψης ποσοστού της 
οικονομικής δραστηριότητας από το κοινωνικό 
επιχειρείν και η τραγικά μεγάλη απόσταση που 
υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική πραγ-
ματικότητα από το στόχο, έχει προκαλέσει μια 
«επανεξόρμηση».
Η παρουσία της κας Ελένης Κοντονάσιου, προ-
ϊστάμενης του τμήματος Πολιτικών για την 
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην εκ-
δήλωση του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη «ICSD» μαζί με την Συνεταιριστική 
Τράπεζα Ηπείρου, ήταν αρκετά διαφωτιστική 
για τις διαθέσεις του υπουργείου.
Στις δηλώσεις της, την επόμενη μέρα της εκ-

δήλωσης, αποσαφήνισε και δύο ακόμα ενδια-
φέροντα ζητήματα: ότι αφενός, οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις δεν πρόκειται να «ευνοηθούν» 
φορολογικά σε σχέση με άλλες, στοιχείο που 
ανατρέπει αρκετά από τα αρχικά ρηθέντα, προ 
οκταετίας περίπου και ότι αφετέρου, οι χρημα-
τοδοτήσεις που θα κατευθυνθούν αποκλειστι-
κά προς την κοινωνική οικονομία, είναι στα 
«προσεχώς».
Μια από τις εκκρεμότητες που έχουν μείνει από 
την προηγούμενη κυβερνητική θητεία, είναι η 
δράση για τη χρηματοδότηση φορέων κοινωνι-
κής οικονομίας. Η δράση έχει προδημοσιευτεί 
πριν από ένα χρόνο περίπου, ωστόσο για διά-
φορους τυπικούς λόγους δεν έχει εφαρμοστεί 
ακόμα. «Τα χρήματα υπάρχουν» τόνισε η κα Κο-
ντονάσιου, λέγοντας ότι θα είναι από τις άμεσες 
επόμενες προτεραιότητες.
Ανάμεσα στο προβλήματα που έπρεπε ή πρέπει 
να λυθούν, είναι τα κατώτατα όρια χρηματοδό-
τησης κ.α. 

https://icsd.gr
https://www.epirusbank.com
https://www.epirusbank.com
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Την περιγραφή μιας δυ-
στοπικής εξέλιξης έχει 
κάνει η τηλεοπτική 
σειρά Black Mirror, πε-

ριγράφοντας πώς αυτή η «αξι-
ολόγηση» μπορεί να εξελιχθεί 
πολύ άσχημα. Αλλά μέχρι να 
(ας ελπίσουμε, μην) φτάσουμε 
εκεί, ας δούμε πώς «βλέπει» το 
Tripadvisor, ένας από τους κο-
ρυφαίους δικτυακούς τόπους 
«συμβουλευτικής» για επισκέ-
πτες, τα αξιοθέατα των Ιωαννί-
νων.
Καταρχάς, όπως έχει αναφερ-
θεί ξανά στην περίπτωση της 
Google, η θεώρηση είναι από-
λυτα υποκειμενική και η «βαθ-
μολογία» δεν σημαίνει και πολ-
λά πράγματα. Στον κόσμο του 
ίντερνετ, όποιος πληρώνει έχει 
καλύτερη θέση (και πού δεν 
συμβαίνει αυτό άλλωστε…), είτε 
αυτό αφορά την προβολή του σε 
τουριστικούς οδηγούς, είτε σε 

κατανεμητές-μετρητές επισκε-
ψιμότητας ιστοσελίδων. Μην πι-
στεύετε ακριβώς ό,τι διαβάζετε 
στο ίντερνετ λοιπόν…
Αν αναζητήσετε «αξιοθέατα-Ι-
ωάννινα», ή απλά «Ιωάννινα», 
το Tripadvisor θα επιστρέψει 24 
«κορυφαία αξιοθέατα», 8 μου-
σεία και 11 ακόμα μνημεία. 
Ανάμεσα σε αυτά, σε αρκετά δι-
ακεκριμένες θέσεις βρίσκονται 
το Μουσείο Αλή Πασά και το 
Μουσείο Αργυροτεχνίας, καθώς 
επίσης και τοποθεσίες όπως το 
Κάστρο, το εθνικό πάρκο Βί-
κου-Αώου, η λίμνη Παμβώτιδα, 
το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης. 
Επίσης, πολλές κριτικές συγκε-
ντρώνουν σταδιακά το Ρολόι, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, η Συνα-
γωγή. 
Η λογική του Tripadvisor βα-
σίζεται στην αναλογία αριθμού 
κριτικών-βαθμολογίας. Το Μου-
σείο Αργυροτεχνίας για παρά-
δειγμα, έχει 258 σχόλια και βαθ-
μολογείται με άριστα από το 88% 

των σχολιαστών. 
Προσέξτε λίγο κάτι όμως: Η κι-
νητήρια δύναμη τέτοιων ιστοτό-
πων (πρακτικά, διαφημιστικών 
και προγραμματιστικών μεγα-
θηρίων πλέον) είναι η αλλη-
λεπίδραση με το κοινό, με τους 
επισκέπτες, τους πελάτες κα-
ταστημάτων, τους ταξιδιώτες. 
Στον καιρό της έκρηξης του του-
ρισμού που ήδη, έχει επιφέρει 
διάφορες «διαταραχές», η συνο-
δός οικονομία είναι και αυτές οι 
δραστηριότητες.  Ο ιδρυτής του 
Tripadvisor Στίβεν Κάουφερ, εί-
σπραξε το θηριώδες ποσό των 
39 εκατ. δολαρίων πριν από μια 
εξαετία.
Η αίσθηση ότι κάποιος μπορεί 
να εκφράσει ανοιχτά και δωρε-
άν την άποψή του, η υποψία ότι 
μπορεί να «εκδικηθεί» μια κακή 
υπηρεσία, η απλή ανάγκη του 
διαμοιρασμού της εντύπωσης 
ή και κάποιο κίνητρο που δεν 
είναι ιδιαίτερα αγαθό, γεμίζουν 
με αστεράκια, βαθμολογίες και 

κριτικές ό,τι μπορείτε να φαντα-
στείτε. 
Πριν από μερικά χρόνια, o 
Guardian δημοσίευσε ένα άρθρο 
που υπέγραφε η Μαρίνα ο’ Λάφλιν, 
το οποίο κυριολεκτικά απέκδυε το 
Tripadvisor από τη σκοπιμότητά 
του. Για να αποδείξει την υποκει-
μενικότητα και ενίοτε, την απάτη 
που μπορεί να κρυφτεί πίσω από 
μια φαινομενικά ουδέτερη κριτι-
κή, η ρεπόρτερ σημείωνε περι-
πτώσεις που σε «λίστες καλύτε-
ρων» φιγούραρε μια ιταλική πόλη 
που… δεν υπήρχε ή ένα ξενοδοχείο 
στην Τυνησία που ήταν κλειστό, 
μετά από τρομοκρατική επίθεση 
με δεκάδες θύματα. 
Κάτι αντίστοιχο δεν μπορεί να 
συμβεί εύκολα, ακόμη τουλάχι-
στον, στα Γιάννενα. Παρότι πίσω 
από το «τουριστικό Google» 
υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχα-
νία προβολής και «κατασκευής 
προφίλ», τέτοια περιστατικά 
ενδεχομένως να συμβαίνουν σε 
σαφώς πιο τουριστικές περιοχές. 

Πώς «βλέπει» τα Γιάννενα, το Tripadvisor
Στην εποχή της «αξιολόγησης» των πάντων μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, οι πόλεις υπόκεινται στη… λαϊκή κρίση.

Η λογική του 
Tripadvisor 
βασίζεται 
στην αναλογία 
αριθμού κριτι-
κών-βαθμολογί-
ας.

https://www.theguardian.com/travel/2016/jul/08/trouble-with-tripadvisor-summer-food-drink-marina-oloughlin
https://www.theguardian.com/travel/2016/jul/08/trouble-with-tripadvisor-summer-food-drink-marina-oloughlin
https://www.theguardian.com/travel/2016/jul/08/trouble-with-tripadvisor-summer-food-drink-marina-oloughlin
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Την έκθεση φωτογραφίας του Άρη Πιπέλια με τίτλο «Ανατο-
λικά της Ανθήλης: Τα σκιάχτρα των ορυζώνων της κοιλάδας 
του Σπερχειού ποταμού» θα παρουσιάσει το Πνευματικό Κέ-
ντρο του Δήμου Ιωαννιτών από 2 έως 13 Οκτωβρίου, στον 

πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Πρόκειται για μια συλλογή 100 φωτογραφιών «που αναδεικνύουν 
έναν πολιτισμικό δείκτη, μια έκφραση της κουλτούρας και της αι-
σθητικής ενός αγροτικού πληθυσμού ενός συγκεκριμένου τόπου 
μιας ορισμένης περιόδου» όπως αναφέρεται. Ο Άρης Πιπέλιας είναι 
φωτογράφος από τη Λαμία.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, στις 
18:00.
Ώρες λειτουργίας: 10:00-14:00 και 17:00-21:00.

Παράσταση σύγχρονου χορού διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραι-
ώς, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, την Κυριακή 
29 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
Χορεύτριες της Σχολής Σύγχρονου Χορού του Πνευματικού Κέντρου θα παρουσι-

άσουν ένα πρόγραμμα σύγχρονου χορού στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου (site specific 
performance) ζωντανεύοντας διάφορα σημεία του κτηρίου συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Χορεύουν: Δέσποινα Κυριαζή, Τζίνα Χρύση, Δήμητρα Αντωνιάδου, Ελένη Άσπρη, Ιωάννα 
Κολεγιώργου, Άννα Παπανικολάου, Μαρία Βλάχου, Έλενα Ανδρεάδη, Τζίνα Βίκα, Ελεο-
νώρα Ηλία, Λάουρα Τσιάτη. Μουσικοί: Απόστολος Παπαπέτρος (κοντραμπάσο), Ευθύμιος 
Σφαιρόπουλος (κοντραμπάσο), Άγγελος Αντώνογλου (κλαρινέτο). Η είσοδος είναι ελεύ-
θερη για το κοινό. Η παράσταση χορού γίνεται στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών 
Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μια περφόρμανς με τίτλο 
«Mother Tongues» θα κάνει η 
εικαστικός Adi Liraz την Κυ-
ριακή 29 Σεπτεμβρίου, στις 

9.30 το βράδυ, στο καφέ μπαρ «Σκάλα».
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, 
σε αυτή την performance, η Liraz αναλύ-
ει τη μητροπλευρική σχέση της με τους 
πρόγονούς της και την ιδέα της μητρικής 
γλωσσ(ών)/ μητρικό γάλα και τη λειτουρ-
γία της ως ιμάντας μεταφοράς περαιτέρω 
γνώσης. Ερευνώντας τις διαφορετικές 
πτυχές της μητρικής γλώσσας(ων), ανα-
δημιουργεί μία παρουσίαση των πολλα-
πλών ταυτοτήτων, της διαγραφής και 
επανεμφάνισης της γνώσης και της με-
ταμνήμης, σε συνάρτηση με την απώλεια 
και το τραύμα, με μία κριτική ματιά πάνω 
στο νόημα των εβραϊκών ταυτοτήτων, 
αντιθετικά σε εθνικές κατασκευές και 

ιδέες.
Τα εργαλεία της είναι κείμενα και υφά-
σματα που τα χρησιμοποιεί για να δημι-
ουργήσει αντικείμενα, εγ-καταστάσεις 
και διαδραστικές performance. «Σκοπός 
της Liraz είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση 
όπως και να εκθέσει δημόσια τις κυρίαρ-
χες αντιλήψεις αλλά και να δώσει φωνή 
στις αποσιωπημένες ιστορίες, μέσω της 
δημιουργίας μιας ύφανσης αλληλεγγύης» 
τονίζεται.
Η Adi Liraz έχει καταγωγή από την εβρα-
ϊκή κοινότητα Ιωαννίνων. Ζει και εργάζε-
ται στο Βερολίνο. 
Στα Γιάννενα έχει παρουσιάσει ως σή-
μερα άλλα δύο art projects: «Asking for 
Nelly» και «Textured (Hi)Stories chapter 
II:ReMembering».
Το πρότζεκτ της Κυριακής γίνεται με χο-
ρηγία των εκδόσεων «Ισνάφι».

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Παράσταση χορού 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

2-13 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

«Ανατολικά της Ανθήλης» 
στα παλιά σφαγεία

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Mother Tongues»: 
μια εικαστική περφόρμανς

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ALGIERS 
ΣΤΟ 
ROUTE 66
Γνήσια τέκνα μίας 
εποχής γεμάτης από 
πολιτική αβεβαιότητα 
και ραγδαίες εξελίξεις 
σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Συνεχιστές δύο μεγάλων 
μουσικών παραδόσεων, 
της post-punk και της 
afro gospel μουσικής. 
Και, κυρίως, αεικίνητοι 
και μονίμως ανήσυχοι 
καλλιτέχνες. Αυτοί είναι 
οι Algiers. Παίζουν για 
δεύτερη φορά στο Route 
66, με ελεύθερη είσοδο 
(+6 ευρώ επιβάρυνση 
στο πρώτο ποτό). Έναρ-
ξη στις 21.00
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Tη θεατρική παράσταση «Κατά Μέτω-
πο» από τη γιαννιώτικη ομάδα «Συν 
Πλην Τρία» θα φιλοξενήσει η Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, σε συ-

νεργασία με την Εταιρεία Φίλων του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Ιωαννίνων, στις στοές του 
Κάστρου (δίπλα από την κεντρική πύλη) την 
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στις 20:15.
Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς.
Η παράσταση βασίζεται στη σύνθεση λογοτε-
χνικών και ποιητικών έργων και επιστολών 
που σχετίζονται με τον πόλεμο και είχε πα-
ρουσιαστεί κατά την περσινή θεατρική σεζόν 
στο Θέατρο «Έκφραση». Είναι μια παράσταση 
για τον άνθρωπο στον πόλεμο, τη σύγκρουση, 
τη συνάντηση, την αγάπη και την ανθρώπι-
νη φύση και αναδεικνύει το πώς ένας μηχα-
νισμός καταστροφής, μπορεί να αποτελέσει 
μηχανισμό αυτογνωσίας για τον ίδιο τον άν-
θρωπο.
Την έρευνα, τη σύνθεση των κειμένων και τη 
σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιώτα Παναγή.
Η παράσταση στις στοές του Κάστρου είναι 
περιπατητική και οι πόρτες θα κλείσουν στις 
20:30. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων λόγω 
περιορισμένης χωρητικότητας. Τηλέφωνο 
κρατήσεων: 6973955355.

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Κατά μέτωπο» στις στοές του Κάστρου

Την όπερα κουκλοθεάτρου «El retablo de maese Pedro» του Μανουέλ ντε 
Φάγια από την Εθνική Λυρική Σκηνή, φιλοξενεί το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε 
συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, 
στις 20:00, στην αίθουσα «Βασίλειος Πυρσινέλλας», με ελεύθερη είσοδο.

Οι Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής φέρνουν 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα την όπερα κουκλοθεάτρου El Retablo de Maese 
Pedro (1922) του Μανουέλ ντε Φάγια (1876-1946), με δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος. Η όπερα που παντρεύει τον μαγικό κόσμο της όπερας με την πανάρ-
χαια τέχνη του κουκλοθεάτρου συνεχίζει το ταξίδι της με προορισμό τα δημοτικά 
και περιφερειακά θέατρα της Βόρειας Ελλάδας σε μια μεγάλη περιοδεία από την 1 
έως και τις 12 Οκτωβρίου.
Λίγα λόγια για την παράσταση: Στην όπερα που συνέθεσε ο Μανουέλ ντε Φάγια ως 
φόρο τιμής στον σπουδαίο συγγραφέα Μιγκέλ ντε Θερβάντες με το λιμπρέτο να βα-
σίζεται πάνω σε ένα επεισόδιο του διασημότερου μυθιστορήματος του Δον Κιχώ-
της, τον πρώτο λόγο έχει ο ρομαντικός και ονειροπόλος ιππότης με την απέραντη 
φαντασία. Με τη διαφορά ότι ο Δον Κιχώτης δεν επιτίθεται σε ανεμόμυλους, αλλά 
παρακολουθεί και ο ίδιος σε ένα πανδοχείο μια παράσταση με μαριονέτες. Όπως κι 
εμείς! Μάλιστα, ο ίδιος μαγεύεται τόσο πολύ με την ιστορία που στο τέλος πιστεύει 
πως οι μαριονέτες δεν είναι άψυχα αντικείμενα, αλλά αληθινές! Είναι όντως;
Η όπερα κουκλοθεάτρου «El Retablo de Maese Pedro» έχει παρουσιαστεί ήδη σε 
σχολεία της Αττικής από τις Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ. Μετά 
την περιοδεία της, η όπερα θα επιστρέψει στην Εθνική Λυρική Σκηνή στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για μια σειρά σχολικών παραστάσεων.
Συντελεστές: Σκηνοθετική επιμέλεια: Δημήτρης Δημόπουλος. Κατασκευή-Εμ-
ψύχωση κούκλας: Λίτα Ασλάνογλου, Ειρήνη Μάστορα, Γιάννης Τσιούτας. Μονω-
δοί: Διονύσης Τσαντίνης, Αναστασία Κότσαλη, Διονύσης Μελογιαννίδης, Ντίνα 
Στράνη. Πιάνο: Σπύρος Σουλαδάκης

1 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ (

Μια όπερα κουκλοθεάτρου 
με τον Δον Κιχώτη
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Οι «Κυριακές στο πανί» 
επιστρέφουν με ένα 
αφιέρωμα στον σπου-
δαίο ιταλό σκηνοθέτη 

Φράνκο Τζεφιρέλι (1923-2019). Την 
Κυριακή 6 Οκτωβρίου, στις 20:30, 
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημή-
τρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, 
θα προβληθεί η πρώτη ταινία του 
αφιερώματος. 
Πρόκειται για την ταινία «Η στρίγ-
γλα που έγινε αρνάκι» (1967) με την 
Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ 
Μπάρτον. Η δουλειά αυτή του 
Τζεφιρέλι θεωρείται ως η καλύτερη 
κινηματογραφική διασκευή του ομώ-
νυμου θεατρικού έργου του Σαίξπηρ. 
Θα ακολουθήσουν οι ταινίες «Ρωμαί-
ος και Ιουλιέτα» στις 13 Οκτωβρίου, 
«Αδελφός Ήλιος, Αδελφή Σελήνη» 
στις 20 Οκτωβρίου, «Τσάι με τον 
Μουσολίνι» στις 27 Οκτωβρίου. 
Η είσοδος στις «Κυριακές στο πανί» 
είναι ελεύθερη. 

5 ΚΑΊ 6 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

«Το Παλτό» 
στο Καμπέρειο Θέατρο

Την παράσταση «Το Παλ-
τό» του Nikolai Gogol, 
σε σκηνοθεσία και ερμη-
νεία Θοδωρή Γκόγκου, 

παρουσιάζει το Politheatro | 
performing arts σε συνεργασία 
αυτή τη φορά με το ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων.
Η παράσταση θα ανέβει στις 5 
και 6 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο 
Καμπέρειο Θέατρο.
Η υπόθεση: Ένας υπαλληλάκος 
είναι ο ήρωας στο κορυφαίο 
διήγημα του Gogol που δημο-
σιεύτηκε το 1842. Το δικό του 
όνειρο: δεν λαχταράει μια γυναί-
κα αλλά ένα πανωφόρι. Σ’ αυτό 
έχουν συγκεντρωθεί όλες του οι 
επιθυμίες, όλη του η αντίληψη 
για σπουδαιότητα, κοινωνική 
επιβολή. Μένει μέρες και νύχτες 
νηστικός, στερείται το καθετί και 
μαζεύει καπίκι καπίκι την αξία 
του! Το παλτό θα τον κάνει καλύ-

τερο, πιο σημαντικό στην κοινω-
νία. Όμως το ίδιο παλτό θα τον 
στοιχειώσει… 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία-διασκευή: Θοδωρής 
Γκόγκος 
Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Πα-
παοικονόμου 
Φωτογραφίες: Χρήστος Γκλίβας 
Σχεδιασμός αφίσας: Σεμέλη Πα-
παοικονόμου 
Σκηνικά-σχεδιασμός φωτισμών: 
Θοδωρής Γκόγκος 
Μουσική επιμέλεια: Σεμέλη Πα-
παοικονόμου 
Οργάνωση και εκτέλεση παρα-
γωγής: Σεμέλη Παπαοικονόμου 
Ερμηνεύει: Θοδωρής Γκόγκος 
Εισιτήρια: Γενική είσοδος 10 
ευρώ, μειωμένο (μαθητές-φοι-
τητές-άνεργοι) 5 ευρώ.

6 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Ένα αφιέρωμα στον Φράνκο Τζεφιρέλι
4 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

ΤΟ 
CASTILLO 
ΑΝΟΙΓΕΙ 
ΜΕ 
LUCKIES
Την Παρασκευή 4 
Οκτωβρίου το Castillo 
bar (Ναπολέοντα 
Ζέρβα 2 & Πυρσινέλ-
λα), με ένα εορτα-
στικό live με τους Δε 
Luckies, με ανανεωμέ-
νο πρόγραμμα.
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«Ενήλικοι στην αίθουσα»: 
Από την αντιπαράθεση στα σινεμά

«Η ταινία δεν είναι ντοκιμα-
ντέρ. Είναι ένα θέαμα…» 
είπε χαρακτηριστικά ο Κώ-
στας Γαβράς στη συνέντευξη 

Τύπου στο Γαλλικό Ινστιτούτο για την ταινία 
του «Ενήλικοι στην Αίθουσα» που βγαίνει 
στις αίθουσες την ερχόμενη Πέμπτη (3/10).
Η τελευταία ταινία του Κώστα Γαβρά, αφη-
γείται την διαπραγμάτευση του ελληνικού 
χρέους τους πρώτους μήνες του 2015, με 
τους ευρωπαίους δανειστές και βασίζεται 
στο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη «Adults In 
the Room».
«Είχα την δική μου γνώμη για την κατάστα-
ση μέσα από τα άρθρα και την έρευνα που 
έκανα για το θέμα, είχα την δική μου ιδέα 
για την ταινία η οποία ολοκληρώθηκε με το 
βιβλίο του Βαρουφάκη. Χρειαζόμουν έναν 
insider (από μέσα) στο eurogroup. Ο Βαρου-
φάκης με άφησε να ακούσω τους ηχογραφη-
μένους διαλόγους, τι γινόταν μέσα» είπε ο 
Κώστας Γαβράς. Σχετικά με τις αντιδράσεις 
που έχει προκαλέσει η ταινία πριν ακόμα 
προβληθεί τόνισε: «Βλέποντας τη δική μου 
ταινία δεν βλέπετε το δικό σας φιλμ. Φυσικά 
και θα υπάρχουν αντιδράσεις. Είμαι έτοιμος 

να συζητήσω». 
«Ο Σαρτζετάκης, συνέχισε, είχε γράψει ένα κα-
ταπληκτικό δίτομο βιβλίο για τις πιέσεις που 
δέχτηκε από την χούντα, για τη δουλειά που 
έκανε εναντίον των στρατιωτικών. Βλέπει κά-
ποιος σε εκείνο το βιβλίο μια Ελλάδα τρομερή. 
Στο «Ζ» μ› ενδιέφερε η ιδέα τότε του Σαρτζε-
τάκη μέσα από το βιβλίο του Βασιλικού όπως 
τώρα με ενδιέφερε η ιδέα του Βαρουφάκη. Φυ-
σικά έχουμε βιβλία των Ντάισελμπλουμ, του 
Μοσκοβισί, δεν με ενδιέφεραν όμως καθόλου. 
Πώς να έχεις την παραμικρή εκτίμηση για κά-
ποιον ο οποίος είπε ότι τα δισεκατομμύρια οι 
Έλληνες τα έφαγαν σε γυναίκες και ποτά;»
Στα 86 του χρόνια και μετά την κυκλοφορία 
της αυτοβιογραφίας του, ο Κώστας Γαβράς 
αισθάνθηκε ακόμα μια φορά αλληλέγγυος 
στην πατρίδα του: «Ο ελληνικός λαός υπέ-
φερε φοβερά και η Ευρώπη έπαιξε αρνητι-
κό ρόλο. Το μόνο που τους ενδιέφερε όλους 
ήταν να σωθούν τα Μνημόνια και οι τράπε-
ζες» τόνισε. 
«Οι Ενήλικοι στην αίθουσα» δεν είναι μια ελ-
ληνική ταινία για την κρίση, είναι μια ταινία 
για την κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα» 
πρόσθεσε η παραγωγός της ταινίας και σύζυ-

γος του Κώστα Γαβρά, Μισέλ Ρέι Γαβρά. 
Παρών στη συνέντευξη Τύπου ήταν ο επικε-
φαλής του ΜεΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης, με 
την ιδιότητα του συγγραφέα όπως διευκρί-
νισε «αφήνοντας εκτός την κομματική και 
πολιτική του ταυτότητα». 
Ο Γιάνης Βαρουφάκης ευχαρίστησε τον 
Κώστα Γαβρά για την ταινία λέγοντας με-
ταξύ άλλων: «Ήμουν πολύ προσεκτικός στη 
συγγραφή του βιβλίου. Ξόδεψα τουλάχιστον 
ενάμιση χρόνο να επιβεβαιώνω ότι όντως 
έγιναν έτσι τα πράγματα. Για έναν συγγρα-
φέα είναι πολύ σημαντικό να είναι νωπές οι 
μνήμες. 
Για τον Χρήστο Λούλη (τον κινηματογραφι-
κό Γιάνη Βαρουφάκη) «η ταινία αυτή, δεν 
απευθύνεται ούτε στον αντίπαλο ούτε στον 
οπαδό. Απευθύνεται σε αυτούς που λένε ότι 
θέλουν να καταλάβουν κάτι βαθύτερο από 
αυτό που σερβίρει η τηλεόραση, το δικό τους 
ιδεολογικό υπόβαθρο, οι φίλοι».
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης (στην ταινία 
υποδύεται τον Αλέξη Τσίπρα) δήλωσε πως 
«είναι τιμητικό ότι ο Κώστας Γαβράς στα 86 
του γύρισε ταινία για την χώρα του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελευταία 
ταινία του Κώ-
στα Γαβρά, 
αφηγείται την 
διαπραγμάτευ-
ση του ελλη-
νικού χρέους 
τους πρώτους 
μήνες του 
2015, με τους 
ευρωπαίους 
δανειστές και 
βασίζεται στο 
βιβλίο του Γιά-
νη Βαρουφάκη 
«Adults In the 
Room».
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Μπομπ Ντίλαν και Τζόνι Κας, μαζί. 
Τον Νοέμβριο, σε CD 

Τον Φεβρουάριο του 1969, ο Μπομπ Ντίλαν 
και ο Τζόνι Κας μπήκαν σ' ένα στούντιο στη 
Νάσβιλ, όπου για δύο μέρες τραγουδούσαν ο 
ένας τα τραγούδια του άλλου, τζάμαραν με τον 

Καρλ Πέρκινς, αυτή την εμβληματική φιγούρα του 
ροκαμπίλι, και έκαναν και άλλα πολλά. Μεγάλο μέ-
ρος αυτού του υλικού δεν είχε ποτέ δημοσιοποιηθεί. 
Αυτό, τώρα, πρόκειται να αλλάξει. Την 1η Νοεμβρί-
ου, κυκλοφορεί το «Bob Dylan (Featureing Johnny 
Cass - Travelin' Thru, 1967-1969: The Bootleg Series 
Vol. 15.», και από τα τρία CD το ενάμιση είναι αφιερω-
μένο στις θρυλικές ηχογραφήσεις με τον Τζόνι Κας!
«Πέραν των πρώτων-πρώτων χρόνων της φολκ, 
δεν έχουμε δει πολύ τον Μπομπ να παίζει με άλλους 
μεγάλους σταρ έως εκείνη τη στιγμή της καριέρας 
του» επισημαίνει πηγή στο περιοδικό Rolling Stone, 
προσκείμενη στο περιβάλλον του Ντίλαν. «Εδώ, τον 
έχουμε σε ντουέτα με τον Τζόνι Κας, τον Καρλ Πέρ-
κινς και τον Ερλ Σκράγκς. Είναι, όντως, μια γερή 
βουτιά σε κάποια από τις μουσικές που αγαπά και ένα 
πραγματικά κουλ σετ. Νομίζω ότι ο κόσμος θα φεύγει 
απ' αυτό γοητευμένος από το εύρος της λίστας».
Οι ηχογραφήσεις με τον Τζόνι Κας είναι ο πυρήνας κι 
η καρδιά αυτού του σετ. Η Τζουν Κάρτερ Κας ήταν, 
εκείνες τις δυο μέρες, στο στούντιο και ακούγεται να 
προτείνει να «ξεσκονίσουν» το κλασικό τραγούδι του 
Ντίλαν του 1963, το «Girl From the North Country», 
που ο Μπομπ δεν είχε παίξει πέντε ολόκληρα χρόνια. 
Και να λέει ο Μπομπ: «Μ' αρέσει αυτό, μόνο που δεν 
το θυμάμαι». Και αυτές οι κουβέντες περιλαμβάνο-
νται στο σετ που θα κυκλοφορήσει.
Για τους εμμονικούς με τον Ντίλαν, ίσως το πιο εν-
διαφέρον είναι το «Wanted Man». Υπάρχουν πολυά-
ριθμες εκδοχές του Κας, αλλά κανείς δεν έχει ακούσει 
τον Μπομπ να το τραγουδά. «Φτιάχνουν τους στίχους 
επί τόπου, καθώς το παίζουν» λέει η πηγή.
Το σετ περιλαμβάνει επίσης ντούο των Ντίλαν και 
Κας στα «One Too Many Mornings», «Matchbox», 
«Ring of Fire» και δύο ποτ-πουρί τραγουδιών του 
Τζίμι Ρότζερς. «Ο Τζόνι ξεκινά, ο Μπομπ μπαίνει κι 
αυτός. Είναι, απλά, δυο τύποι που χαλαρώνουν στο 
στούντιο και διασκεδάζουν. Εκεί είναι που προσπα-
θήσαμε να εστιάσουμε. Θέλαμε να εστιάσουμε στο 
κέφι που είχαν» τονίζει η πηγή.
Για να είναι ολοκληρωμένο, στο σετ υπάρχει επίσης 
ο Ντίλαν κι ο Κας να τραγουδούν τα «I Threw It All 
Away», «Living the Blues» και «Girl From the North 
Country» από το «The Johnny Cash Sow» του Ιουνί-
ου του 1969, καθώς και τα «Ring of Fire» και «Folsom 
Prison Blues» που ο Ντίλαν τραγούδησε, στις 3 Μα-
ΐου της ίδιας χρονιάς, κατά τη διάρκεια των ηχογρα-
φήσεων για το δικό του «Self Portrait».
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 26 Σεπτεμβρίου, ένας από τους καλύτε-
ρους δίσκους μουσικής που ηχογράφησε το 
ανθρώπινο είδος, έκλεισε τα 50 του χρόνια.
Το Abbey Road των Beatles ήταν στην 

πραγματικότητα το τελευταίο τους άλμπουμ, κα-
θώς τα περισσότερα κομμάτια του είχαν ηχογραφη-
θεί μετά το Let it Be/Get Back που κυκλοφόρησε 
ένα χρόνο αργότερα, με τη μπάντα ουσιαστικά δι-
αλυμένη.

Το 1969 λοιπόν, οι Beatles τραβούσαν διαφορετι-
κούς δρόμους ήδη. Ο Τζωρτζ πρακτικά δεν είχε γυ-
ρίσει από την Ινδία, ο Τζον είχε τη Γιόκο, ο Ρίνγκο 
ήταν… ο Ρίνγκο. Μόνο ο Πωλ φαινόταν «ζεστός» και 
προσηλωμένος στην ιδέα του γκρουπ, που έτσι και 
αλλιώς είχε αποκτήσει ήδη ημιθεϊκές διαστάσεις.
Μετά τους πλακωμούς του Get Back, ο μακ Κάρ-
ντνι προσπαθούσε να επαναφέρει το κλίμα των 
παλιότερων ηχογραφήσεων, μαζί με τον παραγωγό 
Τζωρτζ Μάρτιν. Κάπου στις αρχές του ’69 ξεκίνη-
σαν τις ηχογραφήσεις πάνω στο υλικό που είχε μεί-
νει εκτός του Get back, αλλά κυρίως, με νέο. 

Όντως, η μπάντα φαινόταν ότι ήταν πιο άνετη, χω-
ρίς να σημαίνει ότι δεν διαφωνούσαν μεταξύ τους. 
Η απίθανη ικανότητά τους να γράφουν αριστουρ-
γήματα, έκρυβε συνεχώς τις διαπάλες. Το Abbey 
Road κυκλοφόρησε τελικά στις 26 Σεπτεμβρίου και 
έμεινε στην ιστορία για δύο πράγματα: Για τα κομ-
μάτια του, όμως τα Come Together, I Want You, το 
Something που διασκεύασε σχεδόν αμέσως ο Τζο 
Κόκερ, αλλά πάνω από όλα το Here Comes the 
Sun. Σε γενικές γραμμές, ο δίσκος είναι αισιόδοξος, 
αντίθετα με το μέλλον του συγκροτήματος.
Το δεύτερο, είναι το zebra crossing. Στις 11.35 πρω-
ινή της 8ης Αυγούστου 1969, ο φωτογράφος Ίεν μακ 
Μίλαν τράβηξε την ίσως διασημότερη φωτογραφία 
εξωφύλλου του ροκ εν ρολ. Ο τροχονόμος σταμάτησε 
την κυκλοφορία για δέκα λεπτά έξω από τα στούντιο 
της EMI στην Abbey Road, ώστε η μπάντα να διασχί-
σει τη διάβαση πεζών φορώντας, πλην του Χάρισον, 
κοστούμια σχεδιασμένα από τον Τόμι Νάτερ. Το καρέ, 
το μιμούνται σχεδόν καθημερινά και ασταμάτητα εκα-
τοντάδες άνθρωποι και η διάβαση έχει χαρακτηριστεί 
για την «πολιτιστική και ιστορική της σημασία». 
Από τις 20 Σεπτεμβρίου του 1969, ο Τζον είχε «ζη-
τήσει διαζύγιο» από τη μπάντα, όπως ήταν οι ακρι-
βείς του λέξεις. Απουσία του Μπράιαν Έπσταϊν, του 
μάνατζερ που είχε πεθάνει λίγα χρόνια πριν, ήταν 
εμφανής στην αδυναμία να κρατηθεί ενωμένο το 
συγκρότημα. Ο μακ Κάρτνι ανακοίνωσε επίσημα 
την αποχώρησή του εννιά μήνες μετά, στις 9 Απρι-
λίου του 1970.  
Ωστόσο, νεότερα δεδομένα που παρουσίασε ο συγ-
γραφέας-φαν Μαρκ Λιούισον πρόσφατα, δείχνουν 
ότι μόλις δώδεκα μέρες πριν ο Λένον αποχωρήσει, 

η μπάντα σκόπευε να γράψει νέο υλικό. Ακούγο-
νται μάλιστα να το συζητάνε σε μια ηχογράφηση 
συνάντησής τους (για να την ακούσει ο  Ρίνγκο που 
ήταν στο νοσοκομείο) το ενδεχόμενο, αν και δεν 
λείπουν και πάλι οι εντάσεις.
Από τότε, έχουν περάσει 50 χρόνια. Ο Τζον και ο 
Τζωρτζ είναι νεκροί εδώ και πολύ καιρό.
Εδώ και λίγες μέρες, το πιο αισιόδοξο κομμάτι του 
ροκενρόλ, το Here Comes the Sun έχει το δικό του, 
συγκινητικό βίντεο κλιπ που εκμεταλλεύεται την 
περιρέουσα ρετρό διάθεση…

ABBEY ROAD: ΤΟ ΚΥΚΝΕΊΟ ΑΣΜΑ ΤΩΝ BEATLES ΕΚΛΕΊΣΕ ΤΑ 50

Περνώντας μια διάβαση πεζών
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Ζακ 
Σιράκ: 
Οι μικρές 
φράσεις 
που έχουν 
εγγραφεί 
στην 
συλλογική 
μνήμη 
ΤΟ ΣΠΊΤΊ ΜΑΣ ΚΑΊΓΕΤΑΊ

«Το σπίτι μας καίγεται και εμείς κοιτάζου-
με αλλού. Η ακρωτηριασμένη, εξαντλη-
τικά αξιοποιημένη Φύση δεν καταφέρνει 
να αναπλαστεί και εμείς αρνούμαστε να 
το παραδεχθούμε...Η Γη και η ανθρωπό-
τητα βρίσκονται σε κίνδυνο και υπεύθυ-
νοι είμαστε εμείς».
(Σύνοδος Κορυφής για την Γη στο Γιοχάνε-
σμπουργκ, 2 Σεπτεμβρίου 2002)
 
ΕΥΚΑΊΡΊΑ ΝΑ ΣΊΩΠΗΣΟΥΝ

«Οι χώρες αυτές έχουν υπάρξει, ας το 
πούμε, όχι πολύ ευάγωγες και δεν έχουν 
μεγάλη συναίσθηση των κινδύνων που 
σημαίνει μία υπερβολικά γρήγορη σύντα-
ξή τους πίσω από την αμερικανική θέση...
Οι χώρες αυτές έχασαν μία καλή ευκαιρία 
να σωπάσουν».
(Επικρίνοντας την υποστήριξη προς τις 
Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράκ που εξέ-
φρασαν οι χώρες της ανατολικής Ευρώ-
πης, νεοφώτιστα μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, 18 Φεβρουαρίου 2003).

Η ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗ ΤΟΥ VEL D' HIV*

«Ναι, η εγκληματική παράνοια του κατα-
κτητή υποβοηθήθηκε από Γάλλους, από 
το γαλλικό Κράτος...την Πατρίδα των 
Φώτων και των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που, την γη της υποδοχής και του ασύλου, 
η Γαλλία, εκείνη την ημέρα διέπραττε το 
ανεπανόρθωτο. Αθετώντας την υπόσχε-
σή της, παρέδιδε τους προστατευόμενούς 
της στους δήμιούς τους».
(Αναγνωρίζοντας τη συνεργασία της Γαλ-
λίας με την ναζιστική Γερμανία στην επι-
χείρηση της συγκέντρωσης Γαλλοεβραίων 
στο Velodrome d' Hiver (Χειμερινό Ποδη-
λατοδρόμιο), 16 Ιουλίου 1995)
 
«WHAT DO YOU WANT?»

«Τι θέλετε; Θέλετε να γυρίσω στο αερο-
πλάνο μου και να επιστρέψω στην Γαλ-
λία; Αυτό θέλετε; Αφήστε τους να φύγουν. 
Αφήστε τους ήσυχους!»
(Διαξιφισμός στα αγγλικά με τις ισραηλι-
νές υπηρεσίες ασφαλείας που έχουν πάρει 
θέση ανάμεσα σε εκείνον και τον αραβικό 

πληθυσμό στην παλιά πόλη της Ιερουσα-
λήμ, 22 Οκτωβρίου 1996)
 
ΝΟΊΚΟΚΥΡΑ;

«Τι άλλο θέλει αυτή η νοικυρά; Τ' αρ..δια 
μου στο πιάτο;»
(Κατά την διάρκεια ευρωπαϊκής συνόδου 
κορυφής, ο Ζακ Σιράκ, τότε πρωθυπουργός, 
αγνοώντας ότι το μικρόφωνό του έχει μείνει 
ανοικτό, τα βάζει με την βρετανίδα ομόλογό 
του Μάργκαρετ Θάτσερ, Φεβρουάριο 1988)
 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

«Το πρόβλημά μας δεν είναι οι ξένοι, είναι 
ότι υπάρχει overdose...Πώς θέλετε ο γάλ-
λος εργαζόμενος που εργάζεται μαζί με την 
γυναίκα του και που μαζί κερδίζουν περί τα 
15.000 φράγκα τον χρόνο και που βλέπει 
στο διπλανό σπίτι μία οικογένεια με έναν 
πατέρα με τρεις ή τέσσερις γυναίκες, και 
καμιά εικοσαριά παιδιά, και που κερδίζει 
50.000 φράγκα από τα κοινωνικά επιδό-
ματα, χωρίς φυσικά να δουλεύει! Εάν προ-
σθέσετε σ΄αυτά τον θόρυβο, την μυρωδιά, 

ε, ο γάλλος εργαζόμενος γίνεται έξαλλος! 
Και δεν τα λέω αυτά από ρατσισμό»
(Κομματικό δείπνο, 19 Ιουνίου 1991)

ΑΚΡΑ ΔΕΞΊΑ

«Δεν μπορώ να αποδεχθώ να γίνει κοινο-
τοπία η μισαλλοδοξία και το μίσος»
(Επιχειρηματολογώντας για την άρνησή του 
να συμμετάσχει σε debate με τον πρόεδρο 
του Εθνικού Μετώπου Ζαν-Μαρί Λεπέν, 23 
Απριλίου 2002)

ΣΑΡΚΟΖΊ

«Εγώ αποφασίζω, αυτός εκτελεί»«
(Επαναφέροντας στην τάξη τον Νικολά 
Σαρκοζί, τότε υπουργό του των Οικονομι-
κών, 14 Ιουλίου 2004)

ΟΛΑΝΤ

«Μπορώ να πω ότι θα ψήφιζα Ολάντ!»
(Στην Κορέζ, για τον Ολάντ, υποψήφιο των 
σοσιαλιστών για τις προεδρικές εκλογές 
του 2012 και με τον Νικολά Σαρκοζί να εί-
ναι επίσης υποψήφιος)

Ασυγκράτητος 
στις ιδιωτικές 
συζητήσεις, 
στομφώδης 
στις δημόσιες 
δηλώσεις του, 
ο Ζακ Σιράκ 
έχει εγγράψει 
στην συλλογι-
κή μνήμη πολ-
λές χαρακτηρι-
στικές φράσεις, 
από ιστορικές 
ομιλίες, μέχρι 
προβοκατόρι-
κες δηλώσεις, 
από γκάφες μέ-
χρι φραστικές 
παρεκτροπές:
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