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«Όραμα, σχεδιασμός και πολι-
τικές για την ολοκληρωμέ-
νη ανάπτυξη των ορεινών 
και απομονωμένων περι-

οχών» ήταν το θέμα του 9ου συνεδρίου 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής 
Έρευνας (ΜΕΚΔΕ), το οποίο έγινε στο Μέ-
τσοβο από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου.
Παρουσιάστηκαν 70 εισηγήσεις από κα-
θηγητές, ερευνητές και εκπροσώπους της 
αυτοδιοίκησης καλύπτοντας ένα μεγάλο 
εύρος θεμάτων που αφορούν στις ορεινές 
και απομονωμένες περιοχές.
Το συνέδριο ξεκίνησε το απόγευμα της 
Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου, παρουσία του 
πρύτανη του ΕΜΠ, του περιφερειάρχη 
Ηπείρου, του δημάρχου Μετσόβου και 
των δημάρχων Ζίτσας, Κόνιτσας, Κεντρι-
κών Τζουμέρκων και  Βελβεντού. 
Τις εργασίες άνοιξε ο πρύτανης του ΕΜΠ, 
Καθηγητής Ι. Πασπαλιάρης, ο οποίος 

στην ομιλία του αναφέρθηκε στη συστη-
ματική προσπάθεια που κάνει το Πολυτε-
χνείο για την έρευνα και την εκπαίδευση 
στις ορεινές και απομονωμένες περιοχές 
μέσω του ΜΕΚΔΕ και του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυ-
ξη των Ορεινών Περιοχών». 
Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Α. Καχριμά-
νης, αναφέρθηκε στις προσπάθειες και τις 
δράσεις της Περιφερειακής Διοίκησης για 
την υποστήριξη των ορεινών περιοχών 
καθώς και στην ανάγκη της συνέργειας 
μεταξύ κεντρικού κράτους-Περιφέρει-
ας-Δήμων για να υπάρξει ολοκληρωμένη 
και αποτελεσματική πολιτική ενίσχυσης 
των περιοχών αυτών. 
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μετσό-
βου, Κ. Τζαφέας αναφέρθηκε στη διαχρο-
νική και στενή συνεργασία μεταξύ του 
Δήμου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. 
Η εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου πραγ-
ματοποιήθηκε από τον Διευθυντή του 

ΜΕΚΔΕ, καθηγητή Δ. Καλιαμπάκο, ο οποί-
ος αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά και προβλήματα των ορεινών περιο-
χών της Ελλάδας και παρουσίασε τη δράση 
του Κέντρου υποστηρίζοντας ότι για το ξα-
ναζωντάνεμα των ορεινών περιοχών χρει-
άζεται μια δημιουργική σύζευξη της νέας 
γενιάς, της επιστήμης και της τεχνολογίας 
με τα χαρακτηριστικά των ορεινών κοινω-
νιών που έχουν διαμορφωθεί προσαρμο-
ζόμενα με πείσμα και εφευρετικότητα στις 
δύσκολες συνθήκες των βουνών. 
Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκαν έξι συνεδριάσεις καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας, στα αντικείμενα 
της περιφερειακής ανάπτυξης, των νέων 
τεχνολογιών, της ενέργειας, της προστα-
σίας του τοπίου και της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. 
Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, μέχρι το 
μεσημέρι, υπήρξε ειδική συνεδρίαση με 
θέμα: «Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολο-

κληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Κεντρι-
κών Τζουμέρκων». Οι σπουδαστές και οι 
συνεργάτες του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών» παρουσίασαν ειδικές 
εργασίες για την περιοχή των Κεντρικών 
Τζουμέρκων. 

Ο CHRISTOPHER KING

Η καταληκτική συνεδρίαση είχε ως προ-
σκεκλημένο ομιλητή τον Christopher 
King, λάτρη και ερευνητή της ηπειρώτι-
κης μουσικής, ο οποίος αναφέρθηκε στη 
σημασία της μουσικής για την Ήπειρο, τη 
διατήρηση της αυθεντικότητάς της στο 
πέρασμα του χρόνου και τη συλλογική 
μέθεξη των πανηγυριών. 
Η ομιλία του διανθίστηκε με ηχογραφή-
σεις του Μεσοπολέμου - δείγματα αυθε-
ντικών εκτελέσεων σκοπών της Ηπείρου 
από δίσκους 78 στροφών.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΚΔΕ

Ένα συνέδριο για την ανάπτυξη 
των ορεινών περιοχών
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Τα ταξίδια σε νέα υπεραστική εποχή
Πόσο παράξενο είναι, ένας υπουργός Υποδομών και Μεταφορών να επισκέπτεται για πρώτη 
φορά μια πόλη όπως τα Γιάννενα, για να παραστεί στο συνέδριο μιας ιδιωτικής εταιρίας; Αρκετά, 
αλλά και… πολύ λίγο στις σημερινές συνθήκες. 

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τελικά δεν είναι καθόλου 
παράξενο, αν σκεφτεί 
κανείς ότι ο Κώστας Αχ. 
Καραμανλής βρέθηκε 

στα Γιάννενα δύο μόλις μήνες 
πριν την ημερομηνία απελευθέ-
ρωσης των δρομολογίων αστι-
κών και υπεραστικών συγκοινω-
νιών.
Στις 3 Δεκεμβρίου 2019, τα δρο-
μολόγια θα πρέπει να γίνονται 
με σύμβαση παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, όπως ορίζει η Ευρω-
παϊκή Οδηγία 1370/2007. Στην 
περίπτωση των υπεραστικών 
ΚΤΕΛ που είναι μονοπώλιο στις 
μεταφορές, ο ανταγωνιστής (θε-
ωρητικά) είναι τα τουριστικά 
λεωφορεία. Πρακτικά, από τις 3 
Δεκεμβρίου θα μπορεί κάποιος 
φορέας, εταιρία κ.λπ. να «χτυ-
πήσει» σε διαγωνισμό τις νέες 
γραμμές δρομολογίων.
Τα υπεραστικά ΚΤΕΛ έχουν κα-
τηγορηθεί συχνά (και όχι άδικα), 
για ακριβά εισιτήρια, λίγες υπη-
ρεσίες, μέτριες ή κακές υποδο-
μές. Στα Γιάννενα, ο σταθμός της 
Παπανδρέου πέρασε από «χίλια 
κύματα» για να λειτουργήσει τε-
λικά σε ένα πολυσύχναστο και 
καθόλου λειτουργικό γι αυτή τη 
δραστηριότητα, σημείο της πό-
λης.
Φυσικά, τα ΚΤΕΛ έχουν και τα 
δικά τους επιχειρήματα, με το 
πιο διαχρονικό ότι έχουν μεν μο-
νοπώλιο, αλλά αναλαμβάνουν 
επιζήμιες γι αυτά συγκοινωνι-
ακές γραμμές και δρομολόγια. 
Από την άλλη, δεν λείπουν συ-
χνά τα παράπονα κατοίκων απο-
μακρυσμένων χωριών για λίγα 
και κάτω των αναγκών δρομο-
λόγια.
Οι ρυθμίσεις που προώθησε η 
προηγούμενη κυβέρνηση δεν 
πρόλαβαν να «περάσουν» λόγω 
εκλογών. Η σημερινή κυβέρνη-
ση υπόσχεται ότι η «μετάβαση 

θα είναι ομαλή», δια της παρου-
σίας μάλιστα δύο κορυφαίων 
στελεχών της στη συνέλευση 

των ιδιοκτητών υπεραστικών 
λεωφορείων στα Γιάννενα, του 
καθύλην αρμόδιου υπουργού 

Κώστα Αχ. Καραμανλή και του 
προέδρου της Βουλής, Κώστα 
Τασούλα.
Τι λείπει από όλη αυτή τη συ-
ζήτηση; Έννοιες όπως οι με-
τακινήσεις με μέσα σταθερής 
τροχιάς, οι περισσότερες και 
καλύτερες υπηρεσίες που δεν 
είναι καθόλου δεδομένες στα 
ελληνικά υπεραστικά ΚΤΕΛ, κα-
θώς και τα φτηνότερα εισιτήρια. 
Οι μετακινήσεις στην Ελλάδα 
με οποιοδήποτε μέσο είναι από 
τις ακριβότερες στην Ευρώπη, 
καθώς τα καύσιμα είναι ακρι-
βά σε σχέση με τα εισοδήματα, 
η χρήση των νέων, σύγχρονων 
οδικών αξόνων ακριβή, εξαιτίας 
των συμφωνιών παραχώρησης 
που συνυπέγραψαν οι ελληνικές 
κυβερνήσεις, οι σιδηροδρομικές 
συνδέσεις δεν είναι εκτεταμέ-
νες και τα αεροπορικά εισιτήρια 
είναι επίσης ακριβά. Όλα τα πα-
ραπάνω ισχύουν επιπρόσθετα 
για τα Γιάννενα, όπου το εισιτή-
ριο των υπεραστικών ΚΤΕΛ για 
Αθήνα (412 χλμ.) κοστίζει 42,50 
ευρώ…

ΜΟΝΑΧΟ-
ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 
25 ΕΥΡΩ (488 ΧΛΜ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ)

ΡΩΜΗ-
ΒΕΝΕΤΙΑ 
32 ΕΥΡΩ (397 ΧΛΜ)

ΛΟΝΔΙΝΟ-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
16 ΕΥΡΩ (262 ΧΛΜ)

ΠΑΡΙΣΙ-
ΜΑΣΣΑΛΙΑ 
25 ΕΥΡΩ (667 ΧΛΜ)

Οι ρυθμίσεις 
που προώθησε 
η προηγούμε-
νη κυβέρνηση 
δεν πρόλαβαν 
να «περάσουν» 
λόγω εκλογών. 
Η σημερινή 
κυβέρνηση 
υπόσχεται ότι η 
«μετάβαση θα 
είναι ομαλή», 
δια της παρου-
σίας μάλιστα 
δύο κορυφαίων 
στελεχών της 
στη συνέλευση 
των ιδιοκτητών 
υπεραστικών 
λεωφορείων 
στα Γιάννενα
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6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Το φανταστικό 
χωριό» του 
Σπύρου 
Γραμμένου
«Το φανταστικό χωριό» του Σπύρου 
Γραμμένου ανεβαίνει και σήμερα Κυ-
ριακή, για δύο παραστάσεις, στο Θέατρο 
«Έκφραση» (Αραβαντινού 14). 
Ένα αλληγορικό παραμύθι για μικρούς 
και μεγάλους, γεμάτο μουσική και τρα-
γούδια, για ένα «φανταστικό χωριό», που 
θα μπορούσε να είναι πρότυπο για μια 
ευτυχισμένη κοινωνία. Το «φανταστικό 
χωριό» σκηνοθετεί η Ζωή Ξανθοπού-
λου, ερμηνεύει ο Σπύρος Γραμμένος και 
μουσική παίζει ο Χάρης Παρασκευάς. 
Βοηθός σκηνοθέτης ο Κώστας Δετώρος 
και σκηνικά-κοστούμια η Αμαλία Θε-
οδωροπούλου. Κείμενο και τραγούδια 
του Σπύρου Γραμμένου. 
Παραστάσεις 6ης Οκτωβρίου: 12:00 και 
17:30. 
Διάρκεια της παράστασης 50 λεπτά.
Εισιτήριο: 10 ευρώ

Την παράσταση «Το Παλτό» του 
Nikolai Gogol, σε σκηνοθεσία 
και ερμηνεία Θοδωρή Γκόγκου, 
παρουσιάζει το Politheatro | 

performing arts σε συνεργασία αυτή 
τη φορά με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. H 
παράσταση ανεβαίνει και σήμερα, στις 
21:00, στο Καμπέρειο Θέατρο.
Η υπόθεση: Ένας υπαλληλάκος είναι ο 
ήρωας στο κορυφαίο διήγημα του Gogol 
που δημοσιεύτηκε το 1842. Το δικό του 
όνειρο: δεν λαχταράει μια γυναίκα αλλά 
ένα πανωφόρι. Σ’ αυτό έχουν συγκε-
ντρωθεί όλες του οι επιθυμίες, όλη του 
η αντίληψη για σπουδαιότητα, κοινωνι-
κή επιβολή. Μένει μέρες και νύχτες νη-
στικός, στερείται το καθετί και μαζεύει 
καπίκι καπίκι την αξία του! Το παλτό 
θα τον κάνει καλύτερο, πιο σημαντικό 

στην κοινωνία. Όμως το ίδιο παλτό 
θα τον στοιχειώσει… 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία-διασκευή: Θοδωρής 
Γκόγκος. Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέ-
λη Παπαοικονόμου. Φωτογραφίες: 
Χρήστος Γκλίβας. Σχεδιασμός αφί-
σας: Σεμέλη Παπαοικονόμου. Σκηνι-
κά-σχεδιασμός φωτισμών: Θοδωρής 
Γκόγκος. Μουσική επιμέλεια: Σεμέ-
λη Παπαοικονόμου. Οργάνωση και 
εκτέλεση παραγωγής: Σεμέλη Πα-
παοικονόμου. Ερμηνεύει: Θοδωρής 
Γκόγκος 
Εισιτήρια: Γενική είσοδος 10 ευρώ, 
μειωμένο (μαθητές-φοιτητές-άνεργοι) 
5 ευρώ.

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ένα αφιέρωμα 
στον Φράνκο 
Τζεφιρέλι
Οι «Κυριακές στο πανί» επιστρέφουν 
με ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο 
ιταλό σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι 
(1923-2019). Την Κυριακή 6 Οκτω-
βρίου, στις 20:30, στον πολιτιστι-
κό πολυχώρο «Δημήτρης 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 Τζεφι-
ρέλι θεωρείται ως η καλύτερη κινη-
ματογραφική διασκευή του ομώνυ-
μου θεατρικού έργου του Σαίξπηρ.
Θα ακολουθήσουν οι ταινίες «Ρω-
μαίος και Ιουλιέτα» στις 13 Οκτω-
βρίου, «Αδελφός Ήλιος, Αδελφή Σε-
λήνη» στις 20 Οκτωβρίου, «Τσάι με 
τον Μουσολίνι» στις 27 Οκτωβρίου.
Η είσοδος στις «Κυριακές στο πανί» 
είναι ελεύθερη.

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Το Παλτό» 
στο Καμπέρειο
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7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης» 
στη Δημοτική Πινακοθήκη

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

IOANNINA 
OCTFEST
ΤΟ 1Ο IOANNINA OctFest 
γίνεται στο ξενοδοχείο Du Lac 
την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, από 
τις 11 το πρωί. 

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΧΑΓΙΑΛ ΣΤΟΝ 
«ΣΑΛΙΓΚΑΡΟ»
ΟΙ ΧΑΓΙΑΛ παίζουν στον 
«Σαλίγκαρο» «Κάτι περίεργα 
και ωραία». Είσοδος ελεύθερη, 
τηλ. 2651033974.

9-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 
ΦΑΝΑΡΙΑ» 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
«ΑΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΟΥΣ»
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Τα κόκκινα 
φανάρια» ανεβαίνει ξανά για πέ-
ντε παραστάσεις, 9-13 Οκτωβρί-
ου, στις 21.30, στο θέατρο των 
Αθεράπευτων, στη στοά Ορφέα. 
Η παράσταση είναι ακατάλληλη 
για ανηλίκους. Γενική είσοδος: 8€ 
ή 6€ (προπώληση στα βιβλιοπω-
λεία  Αναγνώστης και Χαρ-
τέξ). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6981981067 & 6981981058

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«ΕΡΑΣΤΗΣ» 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΕΚΦΡΑΣΗ
ΓΙΑ 9 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ανεβαίνει ο «Εραστής» του 
Χάρολντ Πίντερ στο θέατρο 
Έκφραση, Παρασκευές, Σάββατα 
και Κυριακές, στις 21.15. 
Τα εισιτήρια κοστίζουν 12 ευρώ 
και 10 ευρώ το μειωμένο (ανέρ-
γων, φοιτητικό, μαθητικό, άνω 
των 65 ετών). Πληροφορίες : 
26515 54505 & 6907500710.
Η παράσταση είναι κατάλληλη 
άνω των 16 ετών.

Μετά το Μονοδένδρι και το Ρι-
ζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο, η 
έκθεση «Ο φωτογράφος Γιώρ-
γος Σεφέρης» του Μορφωτικού 

Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης έρχεται στα 
Γιάννενα και στη Δημοτική Πινακοθήκη. 
Τα εγκαίνια της φωτογραφικής αυτής έκ-
θεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, 
στις 18:30. Η έκθεση θα παραμείνει στην 
πόλη για δύο μήνες.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, 
ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης ασχολήθηκε 
με τη φωτογραφία από τα φοιτητικά του 
χρόνια στο Παρίσι (1920) ως τον τελευταίο 
χρόνο της ζωής του (1971) αποτυπώνοντας 
την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντά 
του στις φωτογραφίες που τράβηξε επί μισό 
αιώνα. 
Η έκθεση περιλαμβάνει 82 φωτογραφίες 
από τα ταξίδια του στην Ελλάδα, την Κύ-
προ, αλλά και τις χώρες στις οποίες έζησε 
κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του 
καριέρας. Η επιλογή των φωτογραφιών 
έγινε από τα περίπου 2.500 χιλιάδες αρ-
νητικά που συγκροτούν το Φωτογραφικό 
Αρχείο Γιώργου Σεφέρη, το οποίο μετά από 
ευγενή δωρεά της Μαρώς Σεφέρη το 1984 
και της Άννας Λόντου το 1999, απόκειται 
πλέον ολόκληρο στο Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης. 
Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
το 2000 στην Πάτρα και στην Αθήνα και 
ήταν η συμβολή –μαζί με το λεύκωμα «Οι 
φωτογραφίες του Γιώργου Σεφέρη»– του 
Μορφωτικού Ιδρύματος στο έτος Σεφέρη. 
Από τότε, η έκθεση έχει ταξιδέψει τόσο 
στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρή-
της, Καστοριά, Σαντορίνη, Γιάννενα, Κοζά-
νη, Νάξος, Καβάλα, Χίος, Μονοδένδρι) όσο 
και στο εξωτερικό (Μόναχο, Νυρεμβέργη, 
Λιψία, Φραγκφούρτη, Νέα Υόρκη, Δουβλί-
νο, Στοκχόλμη, Βιέννη, Μιλάνο, Παλέρμο) 
δίνοντας τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να 
γνωρίσει τον ποιητή και από τη φωτογραφι-
κή του δραστηριότητα. 
Στα εγκαίνια της έκθεσης θα χαιρετήσει ο 
δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ και 
ο διευθυντής του Μορφωτικού Ιδρύματος 
Εθνικής Τραπέζης Διονύσης Καψάλης. 
Ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Πινακο-
θήκης: Δευτέρα έως Πέμπτη 08:00-15:00, 
Παρασκευή 08:00-21:00, Κυριακή 10:00-
13:00 και 18:00-21:00.
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13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ERINYES 
ΣΤΟ BEATNIK
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο 
Beatnik, στην Ανεξαρτησίας 121, 
παίζουν οι glam punk Erinyes.

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Πικρό γάλα», 
η αληθινή 
ιστορία του 
Φ. Ραπακούση

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΥΤΟΠΤΕΣ 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
ΣΤΟ CASTILLO
ΛΙΓΟΥΣ μήνες μετά την κυ-
κλοφορία του πρώτου τους 
ολοκληρωμένου άλμπουμ με 
τίτλο «Παράξενα Παιχνίδια» οι 
Αυτόπτες Μάρτυρες ανανεωμέ-
νοι παίζουν στο Castillo bar στη 
στοά Πυρσινέλλα το Σάββατο 12 
Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη, 
έναρξη στις 22.00

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ 
ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
ΣΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΣΤΟ ΘΥΜΩΜΕΝΟ Πορτραίτο 
στις 22.00 (Καποδιστρίου 20, είσοδος 
3 ευρώ) παίζουν οι James Wylie - sax, 
Fausto Sierakowski - sax, Αλέξανδρος 
Ριζόπουλος – νταούλι, σε ένα μουσικό 
σεργιάνι στις μουσικές του κόσμου.

Γιάννενα, 1960. Το νήμα της ζωής, τυλιγμένο με 
αγκάθια και πόνο, ενώνει απρόσμενα δυο πι-
τσιρίκια σε μια από τις παιδοπόλεις της Φρει-
δερίκης, τον Ζηρό. Ο Φώτης κι ο Διονύσης 

περνάνε μαζί με την Ελλάδα τον δικό τους γολγοθά…
«Πικρό γάλα» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του δη-
μοσιογράφου και συγγραφέα Μένιου Σακελλαρόπου-
λου. Το «πικρό γάλα» είναι η αληθινή ιστορία ενός 
Γιαννιώτη, του συλλέκτη και του δημιουργού του 
Μουσείου Αλή Πασά Φώτη Ραπακούση.
Η παρουσίαση του βιβλίου, την οποία διοργανώνουν 
το Μουσείο Αλή Πασά και Επαναστατικής Περιόδου 
των Ελλήνων, οι εκδόσεις «Ψυχογιός» και ο Φώτης 
Ραπακούσης, θα γίνει το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, στις 
19:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματι-
κού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. Για το βιβλίο θα 
μιλήσουν η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Άρτας Βαρβάρα Παπαδοπούλου και ο Μιχάλης Πα-
ντούλας, φιλόλογος και πρώην βουλευτής.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο μητροπολίτης Ιωαν-
νίνων Μάξιμος, ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος 
Καχριμάνης, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ 
και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τρια-
ντάφυλλος Αλμπάνης. Την εκδήλωση θα επενδύσει 
μουσικά ο Δημήτρης Υφαντής.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μέχρι το 1995, ο Μανού Τσάο 
ήταν μέλος της τρομερής οι-
κογενειακής κολεκτίβας των 
Mano Negra, που είχαν ξεση-

κώσει κάνα δυο φορές το «Ρόδον» στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’90, παίζοντας ακόμα 
και… ποδόσφαιρο στη σκηνή.
Έτσι και αλλιώς, πάντα τους άρεσε η μπά-
λα και λάτρευαν τον άγιο Μαραντόνα…
Το 1995 είχε έρθε η ώρα για τον Χοσέ Μα-
νουέλ Αρτούρ Τσάο, που γεννήθηκε στο 
Παρίσι, καταγόμενος από την Ισπανία. Ο 
πατέρας του και ο παππούς του είχαν διω-
χθεί από τη χούντα του Φράνκο και η οικο-
γένεια κατέφυγε στη Γαλλία.
Το 1998 λοιπόν, ο Μανού έβγαλε το πρώτο 
του σόλο άλμπουμ, που έμελλε να γίνει η 
μουσική επένδυση για πράγματα που ξέ-
φευγαν από το στενό πλαίσιο της μουσικής.
Το Clandestino, σίγουρα το καλύτερό του 
άλμπουμ και μια δημιουργία αναφοράς 
για όλα τα fusion μουσικά είδη, θα ήταν 
και μεγάλη εμπορική επιτυχία και θα δια-
μόρφωνε ένα κοινό «εναλλακτικό», που σε 
λίγα χρόνια θα πίστευε ότι μπορούσε να αλ-
λάξει τον κόσμο με καλές προθέσεις. 
Δεν τα κατάφερε.
To Clandestino έμεινε στην ιστορία όμως 
για τους «πιαστικούς» ρυθμούς του και τα 
λιγότερα σκα ξεσπάσματα, τις πολλές επιρ-
ροές από τη νοτιοαμερικάνικη μουσική και 
κοινωνία και πάνω από όλα για το «Bongo 
bong». 
Ήταν η εκδοχή του Τσάο στο ισοπεδωτικό 
αντίστοιχο κομμάτι των Mano Negra από 
το «King of Bongo», πιο γλυκό και πολύ-
γλωσσο.
Ο δίσκος είχε και άλλες επιτυχίες όπως το 
Mentira και το ομώνυμο, που έδωσε το 
όνομά του ακόμα και σε… πολιτικά σχή-
ματα στο πανεπιστήμιο. Στην ηχογράφηση 
ακούγονται μεταξύ άλλων διάφορα κομμά-
τια, μεταξύ των οποίων και ο Υποκομαντά-
ντε Μάρκος των Ζαπατίστας, αυτοπροσώ-
πως. 
Ο Μανού Τσάο είναι πλέον (σχεδόν) μόνι-
μος κάτοικος Ελλάδας και οι μουσικές του, 
παρότι δεν είναι τόσο συχνές, συνεχίζουν 
να συντροφεύουν τον κόσμο που τις αγά-
πησε και εκφράστηκε μέσω αυτών, πριν 
από 21 χρόνια…

ΤΟ CLANDESTINO ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΤΣΑΟ

Mama was queen 
of the mambo…
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η ισραηλινή σειρά του «Our 
Boys» είναι μάλλον ό,τι κα-
λύτερο κυκλοφορεί τον τε-
λευταίο μήνα σε καινούργιες 

τηλεοπτικές σειρές και καταφέρνει αρ-
κετά πράγματα.
Πρώτον, είναι αρτιότατη καλλιτεχνι-
κά, δραματοποιώντας μια σειρά γε-
γονότων που έλαβαν χώρα πριν από 
μια πενταετία περίπου στο Ισραήλ και 
ανανέωσαν το σκηνικό έντασης. Αρχι-
κά, τρεις νεαροί Ισραηλινοί απήχθησαν 
και δολοφονήθηκαν στη Δυτική Όχθη, 
πράξη η οποία αποδόθηκε στη Χαμάς. 
Σε αντίποινα, Ισραηλινοί απήγαγαν και 
εκτέλεσαν ένα νεαρό Παλαιστίνιο στην 
ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτά, τα δεύτε-
ρα γεγονότα κυρίως, αναπαριστά η μίνι 

σειρά που δημιούργησε ο Χαγκάι Λεβί. 
Δεύτερον, ρίχνει φως σε μια κοινωνία 
που όλα είναι πολύ περίπλοκα, ακόμα 
και όταν υποτίθεται ότι κυλάνε κανο-
νικά. Η μόνιμη πίεση του ισραηλινού 
κράτους στους Παλαιστίνιους, που έχει 
περάσει πλέον σε ένα ιδιότυπο άπαρ-
τχαϊντ (που απεικονίζεται συχνά στη 
σειρά), δίνει τη θέση της σε αυτά που 
ενδεχομένως δεν φανταζόμαστε ότι 
υπάρχουν. Όπως π.χ. μια καθημερινό-
τητα που περιλαμβάνει εργαζόμενους 
και από τις δύο πλευρές, με αρκετά 
εμφανή τη μειονεκτική θέση των Αρά-
βων που γίνονται στόχοι της επιθετικής 
ισραηλινής ακροδεξιάς, αλλά και τους 
Ισραηλινούς που αντιτίθενται στον πό-
λεμο, στο ρατσισμό, στην καταπίεση και 
τις διώξεις των Παλαιστινίων. 
Πράγματα δηλαδή που είναι δύσκολα 

ανιχνεύσιμα σε ένα περιβάλλον που 
είτε κατηγορεί συλλήβδην (και λανθα-
σμένα) για αντισημιτισμό όποιον αντι-
τίθεται στην επιθετική πολιτική των 
ισραηλινών κυβερνήσεων, είτε χρησι-
μοποιεί ακριβώς αυτή την πολιτική για 
να δικαιολογήσει το γενικότερο αντιση-
μιτισμό του, ενώ αλλού ταυτίζεται με 
παρόμοιες πρακτικές.
Τρίτον, αποδεικνύει ότι το ΗΒΟ παρα-
μένει ηγέτης στα τηλεοπτικά και ότι οι 
παραγωγές του είναι ακόμα ασύγκριτες, 
όχι απλά σε προϋπολογισμούς και καλ-
λιτεχνικό πρόταγμα/αποτέλεσμα, αλλά 
και σε περιεχόμενο. Την ίδια ώρα, το 
Netflix κάνει αρκετές ισραηλινές πα-
ραγωγές, οι οποίες, παρότι κάποιες εί-
ναι ενδιαφέρουσες (όπως το Operation 
Finale), μοιάζουν περισσότερο με δρα-
ματοποιημένα ντοκιμαντέρ για την 

ιστορία των ισραηλινών μυστικών υπη-
ρεσιών, παρά με κανονικές τηλεοπτικές 
ή κινηματογραφικές παραγωγές. Έστω 
και αν συγκεντρώνουν κορυφαία ονό-
ματα, όπως πρόσφατα ο Σάσα Μπάρον 
Κοέν.
Τέταρτον, το Our Boys έπαθε… Adults 
in the Room. Όπως και η ταινία του Κώ-
στα Γάβρα που συγκέντρωσε τη μήνη 
των «αντιΒαρουφακικών» και κυρίως, 
δεξιών, πριν καν τη δούνε, το ίδιο συ-
νέβη και με το Our Boys στο IMDB. Για 
πολύ καιρό οι βαθμολογίες ήτα ή του 
ύψους ή του βαθμούς και τα σχόλια που 
τις συνόδευαν, προέρχονταν σε μεγάλο 
βαθμό από λογαριασμούς που έγιναν 
μια βδομάδα πριν βγει το σήριαλ στις 
οθόνες. Ανάμεσα σε αυτούς που κατη-
γόρησαν τη σειρά ως «αντισημιτική», 
είναι και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ…

Our Boys, μια άλλη όψη 
σε αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε
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