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Ο «Βασιλάκης» που έγινε 
δήμαρχος και ευεργέτης

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

«Πρόκειται περί του μεγάλου ευερ-
γέτου του Δήμου όστις κατέλιπε 
ολόκληρον την περιουσίαν του εις 
τον Δήμον Ιωαννιτών»: Με αυτόν 

τον τρόπο το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων αιτιο-
λογούσε το 1960 την απόφασή του να μετονομάσει 
την οδό Γερακάρη σε οδό Πυρσινέλλα. Ο Βασίλειος 
Πυρσινέλλας, βέβαια, εκτός από ευεργέτης, ήταν και 
δήμαρχος της πόλης των Ιωαννίνων.
Γεννήθηκε το 1878 στα Γιάννενα. Γονείς του ο Αντώ-
νιος Πυρσινέλλας, που φέρεται να καταγόταν από 
την Άμφισσα, και η Αλεξάνδρα Μακρή, η οποία ήταν 
μέλος της γνωστής εμπορικής οικογένειας Μακρή. 
Είχε τρεις αδελφές. Τα τέσσερα αδέλφια έχασαν τους 
γονείς τους νωρίς. Και κάπως έτσι έγιναν τα «ορφα-
νά Πυρσινέλλα» για την οικογένεια Μακρή. Η τε-
λευταία φρόντισε να καλοπαντρέψει τις κοπέλες και 
να σπουδάσει το αγόρι. Ο Βασίλειος Πυρσινέλλας, ο 
Βασιλάκης όπως τον αποκαλούσαν, σπούδασε στη 
Νομική Αθηνών και στη συνέχεια στο Παρίσι.
Κατά τον α’ βαλκανικό πόλεμο, συμμετείχε σε μάχες 
ενώ, αμέσως μετά την απελευθέρωση των Ιωαννί-
νων, μπήκε στον πολιτικό βίο, με την εκλογή του ως 
βουλευτής με το Λαϊκό Κόμμα. Και το 1921 διορίστη-
κε για δύο χρόνια δήμαρχος Ιωαννίνων. Επέστρεψε 
στον δημαρχιακό θώκο το 1925, όταν και έγιναν οι 
πρώτες δημοτικές εκλογές για τους Δήμους των 

Νέων Χώρων. Αν και με αντιβενιζελικό παρελθόν, 
«κατέβηκε» ως ανεξάρτητος ενώ, κατά την προε-
κλογική περίοδο, αποκαλούσε τον εαυτό του «λαϊ-
κό υποψήφιο δήμαρχο». Στον αντιβενιζελικό χώρο 
ανήκαν και οι αδελφές του, οι οποίες σε επιστολές 
τους χαρακτήριζαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο «αγύρτη» 
-«μεγάλος αγύρτης βγήκεν ο άθλιος και υποφέρομε 
εξ αιτίας του» σημειώνεται σε επιστολή που βρίσκε-
ται στο αρχείο Μακρή-Πυρσινέλλα στο Ιστορικό Αρ-
χείο του Δήμου Ιωαννιτών.
Ο Πυρσινέλλας προσπάθησε να διεκδικήσει μια νέα 
τετραετία στη δημαρχία, πέραν αυτής κατά την περί-
οδο 1925-1929, στις εκλογές του 1934. Απέναντί του 
είχε τον βενιζελικό Δημήτρη Βλαχλείδη, ο οποίος 
πήρε τελικά τη νίκη.
Στην προσωπική του ζωή, ο Βασίλειος Πυρσινέλλας 
ήταν παντρεμένος με τη Μαρία (Μαρή) Βεργωτή, η 
οικογένεια της οποίας είχε μεγάλη οικονομική επι-
φάνεια. Η Μαρή Βεργωτή χαρακτηρίζεται σε επιστο-
λή προς συγγενικά πρόσωπα του Πυρσινέλλα ως μια 
νέα γυναίκα «με πολύ καλήν μόρφωσιν, με πολλά 
προτερήματα, με ελαχίστας αξιώσεις. Έχω την πε-
ποίθησιν ότι θα ζήσουν πολύ καλά εάν θελήσουν, 
και κυρίως εάν ο Βασιλάκης θελήσει να αφήσει τον 
γνωστόν βίον και να σκεφθεί περί εργασίας». Αυτά 
εν έτει 1910, όταν και έγινε ο γάμος του Βασίλειου 
Πυρσινέλλα και της Μαρής Βεργωτή. 
Τα περί «γνωστού βίου» αφορούσαν την κοσμική ζωή 
και τα ταξίδια που έκανε ο Βασίλειος Πυρσινέλλας, 

ενώ, παρότι είχε πάρει την άδεια άσκησης δικηγορίας, 
δεν άνοιξε ποτέ δικηγορικό γραφείο. Όταν δεν ασκού-
σε τα καθήκοντα του πολιτικού (ως βουλευτής ή ως 
δήμαρχος), μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ Ιωαννίνων 
και Αθήνας και είχε μια άνετη ζωή μαζί με τη Μαρή 
Βεργωτή. Παιδιά δεν έκαναν. Το 1944 η γυναίκα του 
πέθανε.
Ο Βασίλειος Πυρσινέλλας, όντας ένας μποέμ της επο-
χής του και έχοντας επαφή με την πνευματική ζωή 
της χώρας, έγραψε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 
μελέτες για την πόλη των Ιωαννίνων («Ιστορία της 
Πόλεως των Ιωαννίνων»). Πέθανε το 1959 και άφη-
σε όλη την περιουσία του, κινητή και ακίνητη, μεγά-
λο μέρος της οποίας είχε περιέλθει σε αυτόν από τη 
σύζυγό του αλλά και από τις αδελφές του, στον Δήμο 
Ιωαννιτών. Το πάρκο Πυρσινέλλα, το αρχοντικό Πυρ-
σινέλλα (οικία Μακρή) και η οικία Πυρσινέλλα (που 
ανήκε στη σύζυγό του) στην οδό Κοραή, όπως και διά-
φορα τιμαλφή και σκεύη που εκτίθενται στο Δημοτι-
κό Μουσείο Ιωαννίνων, έγιναν περιουσία της πόλης.

ΠΗΓΈΣ:

Ζάγκλη-Μπόζιου Μ., Οι οικογένειες Μακρή-Πυρσι-
νέλλα, 1998
Αγγέλη Β., Τσαντίκος Γ., «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα 
και οι δήμαρχοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 
1925-2014», 2019
Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μια ιστορία για ένα δέντρο ενός 
μικρού κόσμου, ενός χωριού 
σκαρφαλωμένου σε ένα ψηλό 
βουνό. Μια ιστορία για τη 

φύση, για την κοινωνία και τον πολιτισμό 
της. Ένα παραμύθι με «καλικάντζαρους» 
που επιβουλεύονται τα δέντρα, αλλά και 
με όσους στέκονται απέναντι για να σώ-
σουν όσα καθορίζουν την ταυτότητα του 
τόπου τους.
«Το δέντρο του μικρού μας κόσμου» εί-
ναι ένα παραμύθι, που έχει γραφεί από 
τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο 
Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος 
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολο-
γιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Καλλιόπη Στάρα, έναν άνθρωπο που 
η σχέση της με τη φύση είναι ιδιαίτε-
ρα δυναμική και πολυδιάστατη. Από 
την καθημερινότητά της και την εργα-
σία της μέχρι τα βιώματά της και τους 

αγώνες που δίνει για την προστασία 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρο-
νομιάς…
Και τώρα ένα παραμύθι. Ένας σπόρος 
που μπήκε πριν από λίγα χρόνια και που 
περίμενε υπομονετικά…, όπως μας λέει 
η ίδια. Το 2015, η Καλλιόπη Στάρα συμ-
μετείχε σε μια επιστημονική ομάδα του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εκ-
πόνηση ενός εκπαιδευτικού περιβαλλο-
ντικού προγράμματος. Μέσα από αυτό το 
πρόγραμμα, προέκυψε και «Το δέντρο του 
μικρού μας κόσμου». Εν έτει 2019, με τη 
συνδρομή των Εκδόσεων Αρτέον, η ιστο-
ρία αυτή πήρε ολοκληρωμένη μορφή και 
έτυχε μιας διαφορετικής εικονογράφησης 
από τον Πρόδρομο Πάνου, και έγινε ένα 
βιβλίο-παραμύθι.
«Έχω ακούσει πολλές ιστορίες για αιωνό-
βια δέντρα που κόβονται και κάθε φορά 
που άκουγα αυτές τις ιστορίες η καρδιά 
μου σπάραζε. Κι ακολουθούσαν κάθε 
φορά γράμματα σε υπηρεσίες και διαμαρ-

τυρίες. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι είναι 
πιο δημιουργικό να γράψω και κάτι για να 
εκφραστώ κι εγώ καλύτερα αλλά και για 
να το ευχαριστηθώ. Κι αυτό το παραμύθι 
είναι η ευχαρίστησή μου» μας λέει. Και το 
παραμύθι, όπως κάθε παραμύθι, εμπερι-
έχει το καλό και το κακό. Και ένα happy 
end. Έπρεπε; Η απάντηση της Καλλιόπης 
είναι ένα δυνατό «ναι». Για έναν λόγο που 
έχει τη σημασία του: «Στην εποχή που 
ζούμε, οι ιστορίες πρέπει να έχουν καλό 
τέλος. Δεν αντέχουμε άλλη απαισιοδο-
ξία».
«Το ‘δέντρο του μικρού μας κόσμου’, ως 
τίτλος, με παραπέμπει στα διηγήματα του 
Δημήτρη Χατζή ‘Το τέλος της μικρής μας 
πόλης’. Αν το δέντρο το έκοβαν, θα ήταν 
ένα τέλος για τον μικρό μας κόσμο» προ-
σθέτει.
Το παραμύθι της Καλλιόπης Στάρα ξεκί-
νησε λοιπόν το ταξίδι του, με μια αισιό-
δοξη σκέψη: ότι κάθε τόπος, κάθε μικρός 
κόσμος, έχει τις δικές του αντιστάσεις.

Ένα παραμύθι από την Καλλιόπη Στάρα
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Watchmen
Η σειρά του HBO είναι εξαιρετική. Σκληρή, χωρίς 
«καλούς» καλούς και με κακούς που είναι κακό-
τατοι, συνθλίβει όλες τις σύγχρονες επικοινω-
νιακές μηχανεύσεις περί «λογικών των άκρων» 
κ.λπ.  Στις ΗΠΑ του Άλαν Μουρ που έφτιαξε το 
ομώνυμο κόμικς, οι υπεράνθρωποι συντέλεσαν 
σε μια πιο δεξιά εκδοχή της πραγματικότητας, 
με τον Νίξον να μη χάνει ποτέ ούτε την εξουσία, 
ούτε το Βιετνάμ. Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν 
τόσο καλά και οι προστάτες χρειάστηκαν τελικά 
κάποιον να προστατεύει τον κόσμο από αυτούς. 
Η ταινία ήταν ψιλοαπογοήτευση. Η σειρά όμως, 
που ξεκινάει κάμποσα χρόνια μετά το τέλος της 
αυθεντικής ιστορίας, είναι τρομερή. Και περιγρά-
φει, εκτός από εναλλακτικό παρόν και εναλλακτι-
κό παρελθόν. Με τον άνθρωπο και τις μονομανίες 
του, πάντα παρούσες και το φασισμό κανονικό, 
εξουσιαστικό και απολυταρχικό, όχι απλή έννοια 
που η χρήση της συχνά ξεχειλώνεται επικίνδυνα. 

Όταν η tv λέει διαφορετικά την ιστορία

Μια από τις αγαπημέ-
νες σεναριακές ασκή-
σεις φαντασίας είναι 
η περίπτωση ενός δι-
αφορετικού κόσμου, 
αν τα πράγματα είχαν 
εξελιχθεί διαφορε-
τικά. Αν πχ οι ναζί 
δεν είχανε χάσει τον 
πόλεμο, αν όντως 
δεν ήμασταν μόνοι 
στον κόσμο ή και 
αν η διάσταση στην 
οποία ζούμε, ήταν μια 
από τις πολλές.
Δύο τουλάχιστον με-
γάλοι δημιουργοί, οι 
Φίλιπ Ντικ και Άλαν 
Μουρ έχουν ασκη-
θεί πάνω σε αυτές 
τις περιπτώσεις και 
τα αποτελέσματα 
υπήρξαν μεγαλειώδη. 
Ο «Άνθρωπος στο 
ψηλό κάστρο» και οι 
«Watchmen» θεω-
ρούνται (και είναι) 
δύο από τις σημαντι-
κότερες στιγμές της 
ανθρώπινης δημιουρ-
γικότητας.
Στην εποχή της τηλε-
όρασης όμως, ρόλο 
παίζει πώς μεταφέ-
ρεται μια ιδέα. Και 
αυτή την περίοδο, οι 
«εναλλακτικές πραγ-
ματικότητες» έχουν 
την τιμητική τους. Ας 
δούμε πώς και τι.

His 
Dark 
Materials
Το μεταπολεμικό Λονδίνο είναι ωραίο σε 
όλες τις διαστάσεις. Το έργο του Φίλιπ 
Πούλμαν καταπιάνεται με ένα σύμπαν που 
ο κόσμος είναι περίπου σαν το δικό μας, 
αλλά συνάμα είναι και αρκετά διαφορε-
τικός. Επίσης, εκεί η ανθρώπινη ύπαρξη 
είναι… δισυπόστατη τουλάχιστον, αλλά οι 
αντιθέσεις, οι εχθρότητες και οι μικροατο-
μικισμοί, είναι επίσης παρόντες. Η σειρά 
που έριξε πριν από λίγο καιρό το BBC στην 
τηλεοπτική αγορά είναι ακριβή και ενδια-
φέρουσα, μια σύγχρονη «Νάρνια» θα μπο-
ρούσε να πει κανείς, χωρίς όμως να φτάνει 
σε επίπεδο ενδιαφέροντος άλλες, ταυτό-
χρονες σειρές.
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…ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΠΡΟΧΏΡΗΣΕ: 
CONFEDERATE
Μετά το Game of Thrones, οι 
Μπένιοφ και Βάις (φωτογρα-
φία), υπό κανονικές συνθή-
κες θα δούλευαν πάνω στο 
Confederate, μια «εναλλακτική 
πραγματικότητα» του HBO, 
στην οποία ο Αμερικάνικος 
Εμφύλιος δεν τελείωνε με νίκη 
των Βορείων, αλλά με «ισο-
παλία», κάτι δηλαδή το οποίο 
προσπαθούσε να πετύχει ο 
Τζέφερσον Ντέιβις, ηγέτης 
των Νοτίων, στα τελευταία 
χρόνια του πολέμου. Ώστόσο, 
ακόμα και το μέγα HBO που 
σε γενικές γραμμές έχει δείξει 
ότι δεν φοβάται τα δύσκολα 
κατατόπια, μάλλον υποχώρη-
σε μπροστά στην κατακραυγή 
και την κριτική ότι η σειρά, 
θα έδινε τροφή στην καθόλου 
ευκαταφρόνητη ακροδεξιά 
τάση στις ΗΠΑ, η οποία μην 
ξεχνάμε, είναι στην εξουσία. 
Οι δημιουργοί αρνήθηκαν ότι 
οι αντιδράσεις έβαλαν στον 
«πάγο» την παραγωγή, αλλά 
τον περασμένο Αύγουστο, 
το Netflix ανακοίνωσε τη 
μεταγραφή τους από το HBO, 
που σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε 
καθόλου καλά τελικά…

Man in the 
high castle
To 1962, στο μαγικό (και συχνά, ασυνάρτητο) κόσμο του Φίλιπ Ντικ, 
οι ναζί είχαν κατακτήσει τον κόσμο και το μοιράζονταν με τους Ιά-
πωνες, σε μια νέα ισορροπία του τρόμου. Το υπέροχο βιβλίο του Ντικ 
βρήκε μια πολύ καλή μεταφορά από το Amazon που έχει λεφτά για 
χάλασμα και πλέον, η ιστορία έχει περάσει σε άγνωστα μέρη.
Η τέταρτη σεζόν της σειράς «τρέχει» ήδη και θα είναι η τελευταία. Η 
αρχική ιστορία έχει πάψει να είναι εντελώς αλληγορική και οι σενα-
ριογράφοι παίζουν επικίνδυνα πλέον, με την πιθανή ύβρη απέναντι 
στο βιβλίο. Ωστόσο, η τέταρτη σεζόν που θα είναι και η τελευταία, 
είναι η δεύτερη «εξάπλωση» μιας ιστορίας με επιτυχημένο τρόπο, 
μετά το Watchmen.  

Westworld
H (επίσης πανάκριβη) σειρά του ΗΒΟ κατηγορή-
θηκε ότι έχασε το δρόμο της. Ωστόσο, οι δύο πρώ-
τες σεζόν διαπραγματεύτηκαν με τρομερό τρόπο 
το ζήτημα του «ανθρώπου-θεού» που κατασκευ-
άζει ο ίδιος την παράλληλη πραγματικότητα, τόσο 
πιστά, που κινδυνεύει στο τέλος να πέσει θύμα 
της. Η δε τρίτη σεζόν, αναμένεται να είναι μια γε-
νική έκπληξη…

SS GB
Η σειρά που βασίστηκε στο βιβλίο του Λεν Ντέιτον, 
εξιστορεί μια κατεχόμενη από τους ναζί Αγγλία, με 
τον Τσώρτσιλ εκτελεσμένο, τον βασιλιά Γεώργιο φυ-
λακισμένο και τη Γερμανία να έχει ειρηνικές σχέσεις 
με την ΕΣΣΔ. Στη μέση αυτών, υπάρχει μια Σκότ-
λαντ Γιαρντ που βρίσκεται υπό την επίβλεψη των 
SS. Παρά τις καλές προθέσεις, η σειρά είναι «έτσι 
κι έτσι».

1983
To 1983 είναι η πρώτη πολωνική παραγωγή του Netflix. Το Σιδηρούν 
Παραπέτασμα δεν έχει πέσει ποτέ και η Πολωνία έχει ακόμα «υπαρ-
κτό σοσιαλισμό». Δύο τύποι όμως, ανακαλύπτουν μια συνωμοσία 
που μπορεί να ξεκινήσει μια επανάσταση. 
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1-2 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

«Τα πλεονεκτήματα 
του να είσαι 
στο περιθώριο»

Την ταινία του Στίβεν Τσμπόσκι από το 
2012, «Τα πλεονεκτήματα του να είσαι στο 
περιθώριο», προβάλλει στις 1-2 Δεκεμβρί-
ου η «Εξαύδα» (20:15,Οικονομική Ενίσχυ-

ση 2 ευρώ, Κουντουριώτη 31, Τηλ. 6945377240).
Ο ευφυής και σκεπτικός 15χρονος Τσάρλι προ-
σπαθεί να προσαρμοστεί στο Λύκειο και καταλή-
γει μέλος μιας παρέας τελειόφοιτων, γνωρίζει την 
Σαμ και τον Πάτρικ που μπαίνουν στην ζωή του 
και όλα αλλάζουν οριστικά. Οι δύο νέοι φίλοι του 
είναι συνομήλικοι και ετεροθαλή αδέρφια.
Πρωταγωνιστούν: Εμα Γουότσον, Νίνα Ντόμπρεβ, 
Πολ Ραντ, Λόγκαν Λέρμαν, Μέι Γουίτμαν, Μέλανι 
Λίνσκι, Εζρα Μίλερ
EΠΟΜΈΝΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ
■ΚΥΡ 08/12-ΔΕΥΤ 09/12 Στάσου πλάι μου 
(Stand by me) (1986) (Ρόμπ Ράινερ)
■ΚΥΡ 15/12-ΔΕΥΤ 16/12 Lady bird (2017) 
(Γκρέτα Γκέργουιγκ)
■ΚΥΡ 22/12-ΔΕΥΤ 23/12 Juno (2007) (Τζέισον 
Ράιτμαν)

1 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

«Ένα παιδί μετράει τ’ 
άστρα» την Κυριακή

Κι ενώ οι παραστάσεις για τα σχολεία συνε-
χίζονται, το Καμπέρειο Θέατρο ανοίγει τις 
πόρτες του στο ευρύτερο κοινό την Κυρια-
κή 1 Δεκεμβρίου, στις 19:00, για να παρακο-

λουθήσει το έργο του Μενέλαου Λουντέμη «Ένα παι-
δί μετράει τ’ άστρα» σε σκηνοθεσία Μαίρης Ανδρέου.
Στην παράσταση που ανεβάζει η Παιδική Σκηνή 
του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, τους ρόλους ερμηνεύουν: 
Βάσω Ασίκογλου, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης, Ευαγγε-
λίνα Καριοφύλλη, Σοφία Μπλέτσου, Μιχάλης Παπα-
δημητρίου, Χρήστος Τσιώτας.
Όπως σημειώνεται και σε σχετική ανακοίνωση, το 
βιβλίο του Μ. Λουντέμη, περιγράφει τους αγώνες και 
τους κόπους που καταβάλει ένα παιδί, ο Μέλιος, για 
να μορφωθεί, να πάει στο σχολείο και τελικά να επι-
βιώσει.
Πληροφορίες-προπώληση εισιτηρίων: στα γραφεία 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Παπάζογλου 5-Αρχοντικό Πυρ-
σινέλλα), τηλ: 2651025670.
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (κανονικό) και 5 ευρώ 
(μειωμένο για: μαθητές, φοιτητές, ΑμεΑ, άνεργους, 
πολύτεκνους, μέλη ΚΑΠΗ και ηλικιωμένους άνω 
των 65 ετών).

1 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

Ο Ψαραντώνης 
live στο 
Soundtrope 
Festival

Ο ζωντανός θρύλος της κρητικής πα-
ραδοσιακής μουσικής είναι ο τελευ-
ταίος (;) καλεσμένος στη φετινή δι-
οργάνωση του Soundtrope Festival, 

την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στο Πνευματικό 
Κέντρο, στις 21.00.
Ο κορυφαίος εκφραστής της κρητικής πα-
ραδοσιακής μουσικής με τη λύρα του και τη 
χαρακτηριστική φωνή του θα μας ταξιδέψει 
σε αρχέγονα μουσικά τοπία.
Ο Ψαραντώνης δεν είναι απλώς ένας δημι-
ουργός της Κρήτης ή ένας έθνικ καλλιτέχνης 
με αναφορά στον τόπο του και στην μακρά 
οικογενειακή περιπέτεια της οικογένειας 
του με την Μουσική. opening act: Jannis 
Anastasakis / Elektronik Meditation & Να-
ταλία Μαντά (live visuals)
Η προπώληση ξεκίνησε στα σημεία Βιβλι-
οπωλείο αναγνώστης, Θυμωμένο Πορτραί-
το, Τρυποκάρυδος, Κούνια Μπέλα - Kounia 
Mpela Coffee Bar Beatnik



Ατζέντα|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

2 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

Τα «Δανεικά Παπούτσια» 
της Χριστίνας Μαξούρη

Τα «Δανεικά Παπούτσια», μετά από ένα ταξίδι χρόνων σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, έρχονται στα Γιάννενα, στο Θέατρο 
Actina, για μία μόνο παράσταση τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, 
στις 21:00.

Η παράσταση της Χριστίνας Μαξούρη παρουσιάζεται πλέον σπάνια, 
είτε με τη solo & a cappella εκδοχή της, είτε με τη συμβολή μικρού 
μουσικού συνόλου αποτελούμενο από τσέλο, βιολί και τρομπόνι.
Στην παράσταση, η ηθοποιός και ερμηνεύτρια, διαλέγει τραγούδια 
παλιά, παλαιότερα και νέα που μοιάζουν όλα με τωρινά και τα ερμη-
νεύει a cappella, πλάι σε αποσπάσματα ποιημάτων και κειμένων της 
σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
Η έλευση των «Δανεικών Παπουτσιών» στα Γιάννενα γίνεται μετά 
από το κάλεσμα του Θεάτρου Actina.
Πληροφορίες-κρατήσεις: 6974865401. Είσοδος: ενήλικες 12€, άνερ-
γοι, φοιτητές 8€

1 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

Η «Καυτή Σάρκα» του Αλμοδόβαρ στα παλιά σφαγεία

Tην ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ 
«Καυτή Σάρκα» (1997) προβάλλουν οι 
«Κυριακές στο πανί» και το Πνευματι-
κό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών την 

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στον πο-
λιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα 
παλιά σφαγεία, με ελεύθερη είσοδο. Παίζουν: 
Φραντσέσκα Νέρι, Χαβιέ Μπαρδέμ, Λιμπέρτο 
Ραμπάλ, Χοσέ Σάντσο, Πενέλοπε Κρουζ και 
Άντζελα Μολίνα.
Η υπόθεση: Μαδρίτη 1970, μια πόρνη φέρνει 
στον κόσμο τον Βίκτορ μέσα σε ένα νυχτερινό 
λεωφορείο λίγο πριν την πτώση του καθεστώ-
τος του Φράνκο. Η ιστορία μεταφέρεται είκοσι 
χρόνια αργότερα για να συναντήσουμε τον Βί-
κτορ, το μωρό της αρχής, σε μια Μαδρίτη ολό-

τελα διαφορετική. Ο Βίκτορ συναντά την Έλενα 
και ξεκινούν ένα τσακωμό, ο οποίος θα φέρει 
τους αστυνομικούς Νταβίντ και Σάντσο στο 
διαμέρισμα και στην ατυχή γραμμή γεγονότων 
που ακολουθεί ο Νταβίντ πυροβολείται από τον 
συνάδελφό του. Ο Βίκτορ κατηγορείται άδικα 
και τελικά φυλακίζεται για την πράξη αυτή. Έξι 
χρόνια μετά, ο Βίκτορ αποφυλακίζεται και ξεκι-
νά μια σχέση με τη σύζυγο του Σάντσο αλλά και 
με την Έλενα που στο μεταξύ έχει παντρευτεί 
τον Νταβίντ ο οποίος με τη σειρά του έχει μείνει 
ανάπηρος εξαιτίας εκείνου του πυροβολισμού.
Παίζουν: Φραντσέσκα Νέρι, Χαβιέ Μπαρδέμ, 
Λιμπέρτο Ραμπάλ, Χοσέ Σάντσο, Πενέλοπε 
Κρουζ, Άντζελα Μολίνα.  
Η ταινία είναι κατάλληλη άνω των 18 ετών.

3 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

SPELLBOUND 
ΣΤΟ BEATNIK

ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΎ στις 21.30 
παίζουν στο Beatnik οι Spellbound. 

Είσοδος 5 ευρώ με μπύρα.

2 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

«ΜΑΥΡΟ ΝΕΡΟ» 
ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Μακρόπουλος παρουσιάζει το 
βιβλίο του «Μαύρο νερό» στα παλιά σφαγεία, στις 
2 Δεκεμβρίου, 20.30. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η 
Αθηνά Βογιατζόγλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Νεοελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο 

Βασίλης Μακρυδήμας, διδάσκων στο 
Τμήμα Φιλολογίας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. 
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4 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

Ένα σουρεαλιστικό σόου 
στο Θέατρο «Έκφραση»

Ένα ιδιαίτερο φαινόμενο της μουσικής σκηνής, οι 
Opera Chaotique, έρχονται και στα Γιάννενα για 
να παρουσιάσουν ένα χαοτικό και σουρεαλιστικό 
(γινόταν αλλιώς;) σόου με τίτλο «Είναι τρελοί αυ-

τοί οι Έλληνες».
Το νέο τους σόου, ένα κωμικοτραγικό διονυσιακό καμπερέ 
όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, οι Opera Chaotique θα το 
παρουσιάσουν στο Θέατρο «Έκφραση» στις 4 Δεκεμβρίου, 
στις 21:15. 
Πληροφορίες : 26515 54505 & 6907500710. 
Τιμές Εισιτηρίων: 10€ το κανονικό και 8€ το μειωμένο (φοι-
τητικό, ανέργων) 
Προπώληση γίνεται στο ταμείο του Θεάτρου Έκφραση και 
στο Sherlock Coffee maker (Αραβαντινού 14).

 5 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

ΟΙ BLUES PEOPLE 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΖΖ TOP
ΟΙ BLUES People παίζουν στο 
Castillo ΖΖ Top, στις 5 Δεκεμβρίου, 
21.30, με ελεύθερη είσοδο. 

6 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

DE FACTO+
AMRON15 
ΣΤΟ CASTILLO
ΟΙ DE FACTO παίζουν στο 
Castillo, στις 6 Δεκεμβρίου, μαζί με 

τους Amron15. Προπώληση 5 ευρώ, 
πόρτα 7 ευρώ. 
 
6 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

BLAZE BAYLEY 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΏΡΟ 
ΑΓΟΡΑ
IOANNINA Xmas Metal Meeting 
στον Πολυχώρο Αγορά με τον Blaze 
Bayley και Serpent Lord, Sense of Fear, 
Mastermind Chaos

7 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

ΤΖΟΝΙ ΒΑΒΟΥΡΑΣ 
ΣΤΟ ROCKA 
ROLLA
O ΤΖΟΝΙ Βαβούρας παίζει στο 
Rocka Rolla με τον Θωμά Ανδρέου, 
unplugged, από τις 22.30. Είσοδος 5 
ευρώ. 

8 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

Tο αγόρι 
με τα μαγικά 
δάκτυλα

Κουκλοθέατρο στο Antrala 
Puppet Theater, στην οδό 
Ασωπίου 12, στις 8 Δεκεμ-
βρίου, στις 12 το μεσημέρι.

  Όταν το πάθος του Στρατή για το 
βιολί συγκρούεται με τα συμφέροντα 
του σκληρού αφέντη, το όνειρο και η 
πραγματικότητα μπλέκονται σ έναν 
χορό παράξενο, μαγικό και γνώριμο… 
Απευθύνεται σε παιδιά 4 ετών και 
άνω. 
Διασκευή-σκηνικά: Θέατρο Μαριο-
νέτας Ανταμαπανταχού. Σκηνοθεσία: 
Νίκος Τόμπρος. Εμψύχωση-αφήγηση: 
Νίκος Τόμπρος, Ελένη Παναγιώτου. 
Πρωτότυπη μουσική: Μηνάς Εμμα-
νουήλ. Κείμενο: Δημήτρης Θεοχάρης. 
Koστούμια: Όλγα Γερογιαννάκη

4 ΔΈΚΈΜΒΡΊΟΥ

«62 καμπαναριά της Ηπείρου» στην ΕΗΜ
TO ΛΕΎΚΩΜΑ «62 καμπαναριά της Ηπείρου» της  Νίτσας Συνίκη-Παπακώστα παρουσιάζει η Εταιρεία 
Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ) την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στις 19:30, στην «Αίθουσα Κ. Κατσάρη» του 
μεγάρου της.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελένη Μάργαρη, δρ.  Ιστορίας Τέχνης, και η Κατερίνη Λιάμπη, καθηγήτρια 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έφορος  πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΕΗΜ. 
Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της έκθεσης έργων με τίτλο «Το Νησί των Ιωαννί-
νων», τα οποία αποτελούν τη νέα δωρεά της εικαστικού προς την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Την 1η Δεκεμβρίου του 1973, οι Black 
Sabbath είχαν ήδη λύσει διάφορα στο μυα-
λό τους. Είχαν αποφασίσει ότι δεν τους έλε-
γαν Earth ή Polka Tulk (τζίζας…) που ήθελε 

να τους ονομάσει ο Όζι, είχαν κουρδίσει τα πάντα 
1,5 τόνο χαμηλότερα, τουλάχιστον, με εξαιρετικά 
αποτελέσματα στον ήχο, είχαν διαλέξει θεματολο-
γία που έστελνε για ύπνο το hippie movement και 
χάπια το χριστεπώνυμο πλήθος.
Άρα λοιπόν, ήταν ώρα για το πέμπτο άλμπουμ τους, 
καθώς είχαν αρχίσει ήδη να βυθίζονται στις ουσί-
ες. Το Sabbath Bloody Sabbath που κυκλοφόρησε 
τότε λοιπόν, ήρθε για να συνεχίσει τη μεγάλη δια-
μάχη, για τα πέντε πρώτα άλμπουμ και το καλύτερο 

από αυτά (το Vol 4 ήταν…).
Τω καιρώ εκείνω λοιπόν, ο Όζι ήταν ήδη σε άλλο 
πλανήτη, ο ριφμάιστερ τζένεραλ το ίδιο και η δι-
ασημότητά τους στο απώγειο. Είχαν χωθεί σε ένα 
κάστρο, στο δάσος Ντιν, όπου κάνανε πρόβες σε ένα 
φουλ μεσαιωνικό σκηνικό, που τους ταίριαζε πολύ.
Το Sabbath Bloody Sabbath ήταν σημαδιακό για πολ-
λούς λόγους. Αφενός, γιατί έμελε να είναι το τελευταίο 
πραγματικά καλό άλμπουμ της αυθεντικής σύνθεσης, 
καθώς το γυαλί είχε αρχίσει να ραγίζει. Επίσης, γιατί 
παραλίγο να συμπεριλάβει μερικές guest εμφανίσεις 
όπως τον Τζον Μπόναμ που στο διάλειμμα ανάμεσα σε 
μπύρες και Zeppelin, έπαιξε ντραμς σε μια εκδοχή του 
Sabbra Cadabra, η οποία ηχογραφήθηκε και τώρα, 
κάπου την έχει ο Αϊόμι στη βιβλιοθήκη του, δίπλα στα 
γυαλιά πρεσβυωπίας ή κάτι τέτοιο. Επίσης, πλήκτρα 

έπαιξε ο Ρικ Γουέικμαν των Yes που ηχογραφούσαν 
παραδίπλα, χωρίς μάλιστα να πληρωθεί, γιατί  πήγε 
περισσότερο ως φαν παρά ως μουσικός. Είχε επίσης 
ένα από τα πιο προβοκατόρικα για την εποχή εξώφυλ-
λα (και εσώφυλλα) και ήταν από εκείνο το υλικό που 
αφήνει έργα στην αιωνιότητα.
Είχε όμως και κάτι παραπάνω: Το A National 
Acrobat.
Εκεί, οι Sabbath έβαλαν τη μηχανή του παράξενου 
ταλέντου τους στο τούρμπο και όντας σε κάποια 
χημική υπέρβαση, έγραψαν ένα από τα κορυφαία 
κομμάτια της σκληρής μουσικής. Ο Γκίζερ Μπάτ-
λερ έγραψε παράξενους στίχους, που μιξαρίστηκαν 
με επίσης παράξενο τρόπο και τελικά, κατέληξαν 
σε ένα μουσικό μονόλιθο που σήμερα, 46 χρόνια 
μετά, παραμένει ορατός από το διάστημα…

Αυτά τα καταραμένα Σάββατα
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«Χρόνια πολλά» στην Τίνα Τέρνερ

Συνάντησε το Μπρόντγουεϊ ως η «Τίνα του μιούζικαλ». Ξεκίνησε 
ως το ήμισυ του «Ike and Tina Turner», κόσμησε το εξώφυλ-
λο του δεύτερου τεύχους του Rolling Stone, τον Νοέμβριο του 
1976. Ο κόσμος δεν ήξερε ότι ο γάμος της ήταν ένα δωμάτιο 

βασανιστηρίων. Αλλά αυτή είναι η πρώιμη Τίνα, σήμερα γιορτάζουμε 
την Τίνα που μεγάλωσε, την Τίνα που απελευθερώθηκε με το «Private 
Dancer» το 1984 και έγινε ένα τελείως καινούργιο είδος σταρ της ποπ.
Καμία άλλη δεν θα μπορούσε να κάνει το «Private Dancer» -το είχε 
γράψει ο Μαρκ Νόπφλερ των Dire Straits-, αυτή τη σπαρακτική μπα-
λάντα μιας γυναίκας που πουλάει το κορμί της ενώ την παίρνουν τα 
χρόνια. Το τραγούδι «αφηγείται την ιστορία γυναικών σαν και μένα, 
που έχουν πιαστεί στα δίχτυα δυσάρεστων καταστάσεων, που με κά-
ποιον τρόπο βρίσκουν τον δρόμο να συνεχίσουν» είπε.
Στην αρχή, όταν δραπέτευσε από τον Άικ, η μουσική βιομηχανία 
την είχε για τελειωμένη. Μαύρη, γυναίκα, και να πλησιάζει τα 40. Η 
Τίνα όμως βρήκε καινούργια ζωή ανάμεσα στα πιτσιρίκια του New 
Wave και έγινε ένας από τους πρώτους σταρ του MTV. To «Ball Of 
Confusion», το ντουέτο της με τους Heaven 17 - Βρετανοί από το Σέ-
φιλντ που έπαιζαν New Romantic synth-pop -, έγινε βασικό στο MTV. 
Όπως η ίδια αναπολεί, «ο Μάρτιν (Γουέαρ των Heaven 17), που πρα-
κτικά ήταν ένας νεαρός, αν και πολύ ταλαντούχος, πίστεψε ότι αυτή 
η μεσήλικας τραγουδίστρια είχε λαμπρό μέλλον». Και ο Μάρτιν ήταν 
ο παραγωγός του επόμενού της σιγκλ, ενός τραγουδιού του Αλ Γκριν, 
του «Let's Stay Together». Και αυτό το σιγκλ ήταν ο βράχος πάνω στον 
οποίο χτίστηκε το «Private Dancer».
Η βραδιά στην οποία εκτοξεύθηκε επιτέλους η καριέρα της ήρθε τον 
Ιανουάριο του 1983, χάρη σε έναν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές 
της: έναν τύπο που άκουγε στο όνομα «Ντέιβιντ Μπόουι». Όταν ο Thin 
White Duke εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, τα αφεντικά στην Capitol 
έτριβαν τα χέρια τους που είχαν πιάσει την καλή, ήθελαν να τον τρα-
πεζώσουν, αλλά ο Μπόουι τους είπε ότι είχε κανονίσει εκείνο το βράδι: 
θα πήγαινε ν' ακούσει την αγαπημένη του τραγουδίστρια στο Ritz. Και 
τους είπε ότι και αυτοί θα έκαναν το ίδιο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια 
του Μπόουι δεν ήταν άλλη από την Τίνα Τέρνερ.
Όταν ανέβηκε η Τίνα στη σκηνή εκείνο το βράδυ, δεν είχε ιδέα ότι 
ο Μπόουι είχε σύρει μαζί του τα μεγάλα κεφάλια της Capitol και τις 
μισές ροκ εντ ρολ διασημότητες του Μεγάλου Μήλου. Στο «My Love 
Story», τα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν φέτος, γράφει: 
«Η δική μου στιγμή της Σταχτοπούτας. Εκείνη η βραδιά στο Ritz ισο-
δυναμούσε με το ότι πήγα στον χορό (μείον τον Πρίγκιπα), γιατί άλ-
λαξε δραματικά τη ζωή μου». Η Τίνα έμεινε έως το ξημέρωμα, παρέα 
με τον Μπόουι, τον Κιθ Ρίτσαρντς και τον Ρον Γουντ, τζαμάροντας 
παλιά τραγούδια Motown στο πιάνο και αδειάζοντας την προμήθεια 
που είχε κάνει το ξενοδοχείο σε Jack Daniels. Δεν το ήξερε τότε, αλλά 
από εκείνη τη βραδιά και μετά, αυτή θα ήταν η πραγματικότητά της.
Η φιλία του Μπόουι με την Τίνα έγινε μια από τις πιο συγκινητικές 
φιλίες διασημοτήτων στη δεκαετία του 1980. Πάντα ο ένας επαινού-
σε σε ουράνιο βαθμό τον άλλον. Και συνεργάζονταν σε κάποιες από 
τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της καριέρας τους. Ειδικά, στο ντουέτο 
«Tonight» που ο Ντέιβιντ είχε γράψει μαζί με τον Ίγκι Ποπ.

«Καθώς γίνομαι 80 χρονών, θα 'θελα να πιστεύω ότι έγινα σοφή σε κάποια πράγματα» 
είπε η Τίνα Τέρνερ στο Rolling Stone. Μπορεί, αλλά δεν έχει υπάρξει ποτέ αναγέννηση 

μουσικού σαν την επιστροφή της Τίνα, τη δεκαετία του 1980. 
Έγινε σταρ σε ηλικία 44 χρόνων. Τέτοια πράγματα απλά δεν γίνονται.
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