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Ο «Βασιλάκης» 
που έγινε δήμαρχος 
και ευεργέτης
«ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ περί του μεγάλου ευεργέτου του 
Δήμου όστις κατέλιπε ολόκληρον την περιουσίαν 
του εις τον Δήμον Ιωαννιτών»: Με αυτόν τον τρόπο 
το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων αιτιολογούσε 
το 1960 την απόφασή του να μετονομάσει την οδό 
Γερακάρη σε οδό Πυρσινέλλα. Ο Βασίλειος Πυρ-
σινέλλας, βέβαια, εκτός από ευεργέτης, ήταν και 
δήμαρχος της πόλης των Ιωαννίνων.
Διαβάστε το υπόλοιπο κείμενο: https://typos-i.gr/
article/o-basilakhs-poy-egine-dhmarxos-kai-
eyergeths.

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Όι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε, ήταν οι εξής:

Airbnb στα Γιάννενα: 
Όλο και ανεβαίνει
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ένα χρόνο, η Ήπειρος ήταν προτελευ-
ταία Περιφέρεια στην Ελλάδα, στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις, το γνωστό πλέον airbnb, αλλά παρουσία-
ζε τρομερή αύξηση διαθέσιμων οικημάτων, μέσα σε 
μια οκταετία.
Δύο μήνες αργότερα, τα κόστη διαμονής κυμαίνο-
νταν από 25 έως 50 ευρώ τη μέρα.
Φέτος, αυτές τις μέρες, τα Γιάννενα μόνο διαθέτουν 
σχεδόν 300 διαθέσιμα καταλύματα, κυρίως γκαρσο-
νιέρες και μέσα σε μια τριετία ο αριθμός τους έχει 
ανέβει από τα 71, στα 323.
Το Airbnb δεν είναι «αθώο». Οι επαγγελματίες του 
χώρου κυρίως ενοχλούνται από το γεγονός ότι μια 
φτηνή σε κόστος και σχεδόν… τζάμπα σε φόρο (τώρα 
είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια φορολόγησης) υπηρε-
σία που γι αυτούς, είναι η δουλειά τους, ουσιαστικά 
ανοίγει ανεξέλεγκτα.

Διακοπή ρεύματος σε μεγάλο κομμάτι της πόλης
ΤΌ ΠΕΡΑΣΜΕΝΌ Σάββατο 30 Νοεμβρίου, ένα κομμάτι των Ιωαννίνων έμεινε για πολλή ώρα χωρίς ηλεκτροδότηση.
Διαβάστε το υπόλοιπο κείμενο: https://typos-i.gr/article/diakoph-reymatos-se-megalo-kommati-ths-polhs

Επέμβαση 
της αστυνομίας στην 
παλιά Πολεοδομία
ΜΕ ΙΣΧΎΡΗ δύναμη της αστυνομίας, σπάσιμο της 
πόρτας  στην παλιά πολεοδομία του Δήμου Ιωαννι-
τών και προσαγωγές 14 ατόμων, έληξε η συμβολική 
κατάληψη που έγινε στο κτίριο, στην οδό Κωλέττη.
Το κτίριο, το οποίο είναι άδειο από όταν μεταφέρθη-
καν οι υπηρεσίες της πολεοδομίας, καταλήφθηκε το 
πρωί της Τετάρτης ως απάντηση στο τελεσίγραφο 
του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο Δήμος άσκησε 
μήνυση, αργότερα όμως ζήτησε να μη διωχθούν οι 
προσαχθέντες και απελευθερώθηκαν.
Διαβάστε το υπόλοιπο κείμενο: https://typos-i.gr/
article/epembash-ths-astynomias-sthn-palia-
poleodomia.

https://typos-i.gr/article/airbnb-sthn-hpeiro-apo-ta-2-sta-1500-spitia-se-oktw-xronia
https://typos-i.gr/article/airbnb-sthn-hpeiro-apo-ta-2-sta-1500-spitia-se-oktw-xronia
https://typos-i.gr/article/fakelos-airbnb-mellon-toy-toyrismoy-h-arpaxtes
https://typos-i.gr/article/katalhpsh-sthn-palia-poleodomia
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 2010, η Ηγουμενίτσα είχε τρία 
τμήματα ΤΕΙ: Το Ιχθυοκομίας και 
Αλιείας που ήταν το πιο «ανθη-
ρό» ακαδημαϊκά, το Εφαρμογών 

Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο 
και το Τουριστικών Επιχειρήσεων. 
Τα «παράξενα» ξεκίνησαν από τη συγ-
χώνευση των δύο τελευταίων, το 2013, 
σε ένα τμήμα με τρεις κατευθύνσεις, τη 
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, το Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με δύο ακόμα… υποκα-
τευθύνσεις, εκ των οποίων η μια είναι οι 
Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοί-
κηση και την Οικονομία. Φυσικά, ούτε 
λόγος για πραγματικά επαγγελματικά δι-
καιώματα των αποφοίτων του ή για κά-
ποια σοβαρή ακαδημαϊκή στόχευση.
Η «αναδόμηση Γαβρόγλου» το 2018 απο-
φάσισε τη μετάπτωσή του σε τμήμα Με-
τάφρασης και Διερμηνείας. Πέρα από 
την αλλόκοτη ακαδημαϊκή εξέλιξη ενός 
τμήματος που πέρασε από τρία γνωστικά 
αντικείμενα και στην πορεία, κάθε κατεύ-
θυνση του προγράμματος σπουδών γινό-
ταν ξεχωριστό τμήμα, συχνά με άλλο πρό-
γραμμα σπουδών, η ακαδημαϊκή ιστορία 
της Ηγουμενίτσας είναι πραγματικά ενδι-
αφέρουσα, πονεμένη, αλλά και αδικημέ-
νη σε ένα βαθμό.
Το μακρινό 1995 ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το τμήμα Ιχθυκομίας-αλιείας. Την 
επόμενη χρονιά έγινε το τμήμα Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων. Το 1999 ακολούθησε 

το τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών 
στη Διοίκηση και το Εμπόριο.
Ήταν η περίοδος που, μετά τη θητεία 
του Γιώργου Παπανδρέου στο υπουργείο 
Παιδείας, το δόγμα «κάθε πόλη και πανε-
πιστήμιο, κάθε χωριό και ΤΕΙ», επεκτει-
νόταν με μια, καταστροφική όπως θα απο-
δεικνυόταν στη συνέχεια, πολυδιάσπαση 
ακαδημαϊκών αντικειμένων. Τα ιδρύματα 
συνεχώς έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να 
υποστηρίξουν περισσότερους εισακτέους, 
τα υπουργεία έκαναν πολιτικό παιχνίδι με 
συνθήματα τύπου «οι 2 στους 3 μπαίνουν 
στο πανεπιστήμιο».
Τα τμήματα όμως λειτούργησαν και δη-
μιούργησαν μια δραστήρια ακαδημαϊκή 
κοινότητα στην Ηγουμενίτσα. Άρχισαν να 
αποκτούν και επιστημονικό αποτύπωμα, 
ειδικά το τμήμα Ιθχυοκομίας, του οποίου 
οι απόφοιτοι απορροφούνταν γρήγορα 
σχετικά, από την τοπική οικονομία.  
Ωστόσο, η «διπλή» προσμονή και απαίτηση 
της τοπικής κοινωνίας να έχει ένα ακαδη-
μαϊκό ίδρυμα στην περιοχή της, κάτι που 
δεν είναι κατακριτέο, σε συνδυασμό με τα 
διαρκή μικροπολιτικά συμφέροντα που 
υποβάθμιζαν αυτή την απαίτηση σε σχεδόν 
αποκλειστικά οικονομικό αίτημα, έφεραν 
την παρακμή. Η «υφέρπουσα» λογική της 
στήριξης της τοπικής οικονομίας από τους 
φοιτητές, δεν μπορούσε ποτέ να είναι βα-
σικό επιχείρημα ύπαρξης ενός τμήματος. 
Το 2006 ήρθε το υπουργείο να «πάρει 
πίσω» ό,τι έδωσε, χωρίς να έχει φροντίσει 
να το στηρίξει με σοβαρό, επιστημονικό 
και παιδαγωγικό τρόπο κάποια χρόνια 

νωρίτερα. Ο «νόμος Γιαννάκου» με τη 
βάση του 10, πρακτικά θα μείωναν κατά 
πολύ το φοιτητικό πληθυσμό των τμημά-
των, που, παρότι σε μεγάλο βαθμό ήταν 
(και παραμένουν) τμήματα «τελευταίας 
καταφυγής» των υποψηφίων που δεν 
γράφουν καλά στις εξετάσεις, δεν παύουν 
να έχουν και εισακτέους-ες που τα επιλέ-
γουν στοχευμένα. Ο νόμος τελικά ανατρά-
πηκε από το φοιτητικό κίνημα, ωστόσο το 
πρόβλημα στην Ηγουμενίτσα παρέμεινε.
Το 2009 ιδρύθηκε το τμήμα Οπτικής και 
Οπτομετρίας, ένα από τα ελάχιστα τμήμα-
τα εκείνη την εποχή στην Ελλάδα σε το-
μέα που είχε μια σχετική ακαδημαϊκή αυ-
τονομία και περιθώριο έρευνας, αλλά και 
πεδίο στην αγορά. Τότε, εμφανίστηκε το… 
σύνηθες φαινόμενο, με τους τοπικούς 
βουλευτές να προσπαθούν μεν να «πά-
ρουν» τη σχολή στον τόπο εκλογής τους, 
αλλά η κυβέρνηση, την οποία συχνά στή-
ριζαν, να μην υποστηρίζει την λειτουργία 
του τμήματος. Αυτή η «παρακαταθήκη», 
στην πράξη λειτούργησε βλαπτικά δι-
αχρονικά. Η Ηγουμενίτσα βρέθηκε σε 
αδύναμη θέση και το τμήμα Οπτομετρί-
ας τελικά δεν λειτούργησε ποτέ. Το 2006 
ιδρύθηκε όμως στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Το 2010, το τμήμα Ιχθυοκομίας διέθετε 
εργαστήρια, έδινε πτυχιακές, είχε πτυχι-
ούχους που εργάζονταν. Το 2013 όμως, με 
ένα ακόμα «σχέδιο» του υπουργείου Παι-
δείας, επί Άννας Διαμαντοπούλου καταρ-
γήθηκε και συγχωνεύθηκε με το τμήμα 
του Μεσολογγίου. Τα άλλα δύο τμήματα 
συγχωνεύθηκαν επίσης σε ένα, με τις τέσ-

σερις συνολικά κατευθύνσεις. 
Το 2018, ήρθε ο «νόμος Γαβρόγλου» που 
αρχικά καταργούσε το τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, αλλά στην πορεία (και 
μετά από ισχυρές πολιτικές πιέσεις), 
αποφάσισε να το μετατρέψει σε τμήμα 
Μετάφρασης και Διερμηνείας, με ακόμα 
ένα ριψοκίνδυνο ακαδημαϊκό άλμα. Η 
αρχική εισήγηση, που συμπίπτει αρκετά 
με τη σημερινή πρόταση του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, ήταν η δημιουργία θε-
ρινού πανεπιστημίου στην Ηγουμενίτσα 
και η λειτουργία διετών προγραμμάτων 
προσαρμοσμένων στην τοπική οικονο-
μία. Αρνητικό είναι και το Υπουργείο Παι-
δείας, που παρά την προσπάθειά του να 
μεταθέσει την ευθύνη στη σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι εκείνο 
που στην πραγματικότητα έχει τον πρώτο 
και τελευταίο λόγο, ειδικά μετά τις αλ-
λαγές που προωθεί στην Αρχή Διασφά-
λισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απλά, η νέα 
υπουργός Νίκη Κεραμέως προσπαθεί να 
απέλθει του πολιτικού κόστους…
Από του χρόνου η ακαδημαϊκή ιστορία 
της Ηγουμενίτσας φτάνει στο τέλος της. 
Το μοναδικό εν λειτουργία τμήμα δεν 
ήταν στο φετινό μηχανογραφικό και οι 
φοιτητές-τριες του είναι παγιδευμένοι, 
γιατί έχει ήδη μετατραπεί διοικητικά σε 
κάτι άλλο. Οπότε, θα πρέπει να βρεθεί 
τρόπος να ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους, ειδικά μετά την απόφαση του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων να μη συνεχιστεί η 
λειτουργία του τμήματος.

Ηγουμενίτσα 
και 
πανεπιστήμιο: 
Μια σχέση 
που φτάνει 
στο τέλος της
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8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Χαμένες Αγάπες» 
στις «Κυριακές στο πανί»

8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Για γυναίκα, καλή 
είναι» με την Ήρα 
Κατσούδα

Τη δεύτερη σόλο παράστασή της με τίτλο «Για 
γυναίκα, καλή είναι» θα παρουσιάσει η stand 
up comedian Ήρα Κατσούδα στα Γιάννενα 
και το Θέατρο Έκφραση (Αραβαντινού 14) 

την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στις 21:00.
Η παράσταση διαθέτει ιστορίες βγαλμένες από την 
καθημερινότητα (ή περίπου). Ποια ήταν η πηγή 
έμπνευσης; Όπως αναφέρει η δημιουργός σε σχετικό 
σημείωμα: «Κάποιοι θεατές που στο τέλος της παρά-
στασης θεωρούν σκόπιμο να μοιραστούν μαζί σου τη 
σκέψη τους ότι ‘Μπράβο, για γυναίκα καλή είσαι’. Και 
μετά σου γυρίζει το μάτι. Ε, και μετά το κάνεις παρά-
σταση!».
Η Ήρα Κατσούδα ασχολείται επαγγελματικά με το 
stand up comedy, με συνεχείς παραστάσεις σ’ όλη 
την Ελλάδα. Το 2017-2018 παρουσίασε τη σόλο της 
παράστασης με τίτλο «Χωρίς Γλουτένη». Σε συνερ-
γασία με τον Ανδρέα Πασπάτη παρουσίασαν το 2014 
το πρώτο stand up comedy battle στην Ελλάδα, στο 
πλαίσιο της παράστασης «Ο καθένας τα δικά του», 
ενώ το 2016 το πρώτο ζωντανό stand up comedy 
talk show «The Comedians» (Ίδρυμα Μιχάλης Κακο-
γιάννης). Είναι από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ 
Κωμωδίας Θεσσαλονίκης, ενώ έχει γράψει το θεα-
τρικό έργο «Ο Γάμος». Έχει εργαστεί και ως 
ηθοποιός και κειμενογράφος 
διαφημίσε- ων.

8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

Tο αγόρι με τα μαγικά δάκτυλα

Την ταινία «Χαμένες Αγάπες» (Amores 
Perros) του Αλεχάντρο Ινιαρίτου προβάλ-
λουν οι «Κυριακές στο πανί» του Πνευμα-
τικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών την 

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστι-
κό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφα-
γεία, με ελεύθερη είσοδο.
Πρωταγωνιστούν: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Εμιλι-
άνο Ετσεβαρία, Γκόγια Τολέδο.
Η υπόθεση: Ένα μοιραίο περιστατικό, ένα αυτοκι-
νητιστικό δυστύχημα, συνδέει τρεις διαφορετικές 

ιστορίες μεταξύ τους στη σύγχρονη πόλη του Μεξι-
κού. Ο Οκτάβιο βάζει τον σκύλο του σε παράνομες 
κυνομαχίες για να βγάλει χρήματα και να το σκάσει 
με την γυναίκα του αδελφού του. Ο Ντάνιελ αφή-
νει τη σύζυγό του για την Βαλέρια. Ένα  ατύχημα 
όμως θα της στερήσει το πόδι και μια λαμπρή 
καριέρα ως μοντέλο δημιουργώντας παράλληλα 
πίεση στο ζευγάρι. O Ελ Τσίρο είναι ένας άστεγος 
περιπλανώμενος με ιδεαλιστικό παρελθόν, σκο-
τεινό παρόν και μια αγνή επιθυμία για το μέλλον.
Η ταινία είναι κατάλληλη άνω των 18 ετών.

Κουκλοθέατρο στο Antrala Puppet 
Theater, στην οδό Ασωπίου 12, στις 
8 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.
  Όταν το πάθος του Στρατή για το 
βιολί συγκρούεται με τα συμφέρο-
ντα 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 Μα-
ριονέτας Ανταμαπανταχού. Σκηνο-
θεσία: Νίκος Τόμπρος. Εμψύχωση 
– αφήγηση : Νίκος Τόμπρος, Ελένη 
Παναγιώτου. Πρωτότυπη μουσική: 
Μηνάς Εμμανουήλ. Κείμενο :Δημή-
τρης Θεοχάρης. Koστούμια : Όλγα 
Γερογιαννάκη

Τα εισιτήρια 
κοστίζουν 
10 ευρώ στο 
ταμείο και 8 
ευρώ στην 
προπώληση η 
οποία γίνεται 
καθημερινά 
στο Θέατρο 
Έκφραση.
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8-9 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Στάσου πλάι μου», μια κλασική ταινία

8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

Κυριακές με «Μουζικουέντο»

8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Ο Άνθρωπος 
Ανεμιστήρας» στο 
Πνευματικό Κέντρο

«Ο Άνθρωπος Ανεμιστήρας ή Πώς να Ντύ-
σετε έναν Ελέφαντα» της ομάδας Εν 
Δυνάμει, σε καλλιτεχνική διεύθυνση 
Ελένης Δημοπούλου και σκηνοθεσία 

Ελένης Ευθυμίου, έχοντας ταξιδέψει σε πολλές πό-
λεις και επαρχίες της Ελλάδας, όπως και στο Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου, έρχεται για μία μόνο παράστα-
ση στα Γιάννενα, μετά από πρόσκληση του ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων και σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέ-
ντρο του Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο εορτασμού 
της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία. 
Η παράσταση θα ανέβει στις 8 Δεκεμβρίου, στις 20:00, 
στην αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας» του Πνευματικού 
Κέντρου. Tους ρόλους θα ερμηνεύσει ένας 26μελής 
θίασος ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία.
Η ομάδα «Εν Δυνάμει» είναι μια ομάδα νέων καλλιτε-
χνών με και χωρίς αναπηρία. Ιδρύθηκε από την Ελέ-
νη Δημοπούλου και τη Μαρία Ιωαννίδου το 2008 στη 
Θεσσαλονίκη με σκοπό να στηρίξει και να διευκολύνει 
τα μέλη της να ενταχθούν ισότιμα στο κοινωνικό σύ-
νολο. 
Τιμές εισιτηρίων:  Γενική είσοδος: 10€. Μειωμένο: 7€ 
(φοιτητών, μαθητών, ανέργων, άνω των 65). ΑμεΑ: 
Δωρεάν

8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

SCREAMING DEAD BALLOONS 
ΣΤΟ BEATNIK
TO BEATNIK παρουσιάζει τους Screaming DEAD Balloons 
στις 22.00, είσοδος 5€ με μπύρα

Η μουσικοθεατρική παράσταση για μι-
κρούς και μεγάλους «Μουζικουέντο» 
της Χ. Μέγα θα ανέβει για τρεις ακό-
μη Κυριακές, στις 8, στις 15 και στις 

22 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, από το Θέ-
ατρο Actina στον χώρο του (Άννης Κομνηνής 
8). 
Tη σκηνοθεσία υπογράφει η Αθηνά Τσικνιά, 
που δημιούργησε και τα σκηνικά. Φωνητική 
διδασκαλία έχει αναλάβει η Ειρήνη Δόβα. Η 
πρωτότυπη μουσική είναι της Χ. Μέγα και τα 
κοστούμια επιμελήθηκε ο Λεωνίδας Θεοδω-
ρίδης. Παίζουν οι μουσικοί-ηθοποιοί: Ειρήνη 
Δόβα, Μαριαλένα Ευαγγελάκη και Χάρις Μέγα.

Λίγα λόγια για το έργο: Ζούσε κάπου, κάποτε 
ένας γεωργός φτωχός, μα τυχερός και τολμη-
ρός που είδε τη ζωή του ν’ αλλάζει όταν πήρε 
τη μεγάλη απόφαση να επισκεφτεί τα ξακουστά 
τσακίδια. Το ταξίδι του ήταν μακρύ κι ο δρόμος 
σκοτεινός μα να’ σου μπροστά του ένας περίερ-
γος βοσκός και ένας σκύλος φοβερός και τρο-
μερός. Η ανάγκη του όμως τον οδήγησε μέχρι 
την καλύβα του τρομερού Μάγου Τσακίδα όπου 
οι εκπλήξεις ερχόταν η μια μετά την άλλη…
Η διάρκεια της παράστασης είναι 60’. 
Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ για τους ενήλι-
κες, 7 ευρώ για τους φοιτητές και 5 ευρώ για τα 
παιδιά. Τηλέφωνο ταμείου 6974865401.

To κινηματογραφικό αφιέρωμα 
«Ιστορίες ενηλικίωσης» συνεχίζει 
το καλλιτεχνικό σωματείο Ιωαννί-
νων «Εξαύδα» με την προβολή της 

κλασικής πια ταινίας του Ρομπ Ράινερ «Στά-
σου πλάι μου» στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, στις 
20:15, στο θεατράκι του σωματείου (Κου-
ντουριώτη 31, τηλ. 6945377240, οικονομική 
ενίσχυση 2 ευρώ).
Η υπόθεση: Τέσσερα αγόρια που διανύουν 
την πρώιμη εφηβική περίοδο, γύρω στα 12 , 
ξεκινούν μία από τις μεγαλύτερες περιπέτει-
ες της ζωής τους. 
Αποφασίζουν να το σκάσουν από τα σπίτια 
τους για να βρουν το πτώμα ενός αγοριού 
που άκουσαν τυχαία ότι κείτεται νεκρό δίπλα 
στις γραμμές του τραίνου. Ο Βερν, ο Γκόρντι, 
ο Τεντ και ο Κρις παίρνουν τα σακίδια τους 
και αρχίζουν ένα ταξίδι μέσα στο δάσος κατά 
μήκος των γραμμών του τρένου. Το ταξίδι 
θα διαρκέσει δύο μέρες και θα διανύσουν 
μερικά χιλιόμετρα αλλά στη πραγματικότη-
τα θα τους οδηγήσει πολύ μακρύτερα. Κάθε 
παιδί κουβαλά τους δικούς του δαίμονες.
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ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ» 
ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
Ό ΣΎΛΛΌΓΌΣ Πωγωνήσιου Πολυφωνι-
κού Τραγουδιού παρουσιάζει το cd «Χα-
ριτωμένη συντροφιά» στα παλιά σφαγεία, 
στις 19.00

12 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

THE GREAT 
MACHINE+ 
BLOODVAULT 
ΣΤΟ CASTILLO
Η BULLET Productions παρουσιάζει 
τους The Great Machine απο το Ισραήλ, 
ένα από τα καλύτερα ψυχεδελικά trio στο 
κόσμο, για πρώτη φορά στα Γιάννενα. 
Μαζι τους οι Bloodvault, ένα νέο σχήμα 
που δημιουργήθηκε στο Ioannina School of 
Music. Προπώληση 5 euro, πόρτα 6 euro

13 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ 
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ
ΡΕΣΙΤΑΛ πιάνου της σπουδάστριας του 
Δημοτικού Ωδείου Αλεξάνδρας Κορτσι-
νόγλου διοργανώνουν το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και το Δη-
μοτικό Ωδείο Ιωαννίνων την Παρασκευή 
13 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στην αίθουσα 
«Βασ. Πυρσινέλλας». Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει έργα των Γ. Σ. Μπαχ, Λ. βαν 
Μπετόβεν. Φρ. Σοπέν, Μ. Ραβέλ.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

9 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ» 
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΠΕΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΗΜ
ΤΌ ΝΕΌ ΜΎΘΙΣΤΌΡΗΜΑ «Χώρα από Χαλκό» του Μιχάλη Σπέγγου παρουσιάζουν η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελε-
τών, οι εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα» και το Βιβλιοπωλείο «Αναγνώστης» τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στην 
ΕΗΜ (Παρασκευοπούλου 4). Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος Νίκη Ζούκη, ο πρώην διευθυντής της Ελληνογαλλι-
κής Σχολής Καλαμαρί Σπύρος Μπαλτογιάννης και ο συγγραφέας Μιχάλης Σπέγγος. Αποσπάσματα θα διαβάσει ο σκη-
νοθέτης Δημήτρης Κατσάνος. Θα συντονίζει η Κατερίνη Λιάμπη, καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και έφορος πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΕΗΜ.

11 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

Stage ξανά 
με Πυξ Λαξ
ΤΌ STAGE ανοίγει ξανά, με άλλη 
διεύθυνση, στις 11 Δεκεμβρί-
ου.  Πρώτο live θα είναι οι Πυξ Λαξ, 
οι οποίοι συνεχίζουν τη διαρκή 
τους… επανένωση.
Ώρα προσέλευσης: 21:00, ώρα 
έναρξης 21:30. Φοιτητικό: 13 € , 
γενικό: 15€. Προπώληση στο Music 
Shop Giorgio (Στοά Ορφέα) και στο 
Vision of Sound (Ν. Ζέρβα 78)

Ο συνθέτης Νίκος Ξυδάκης και ο ποιητής Μιχάλης 
Γκανάς θα παρουσιάσουν το μουσικό έργο «Γυάλινα 
Γιάννενα» στην αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας» του Πνευ-
ματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών,  τη Δευτέρα 9 
Δεκεμβρίου, στις 20:30. Όπως αναφέρεται σε σχετικό 
δελτίο Τύπου, «οι δύο φίλοι και συνεργάτες μοιράζονται 
από τη δεκαετία του ’80 σκέψεις και συναισθήματα, 
ήχους και στίχους δικούς τους και άλλων, εικόνες και 
αρώματα ενός ορεινού χώρου και της χωμάτινης χώ-
ρας του Νείλου, συνθέτοντας μια άλλη πατρίδα». 
Ο πρόσφατος κύκλος τραγουδιών «Γυάλινα Γιάννενα» 
που κυκλοφόρησε σε cd από το Μορφωτικό ίδρυμα της 

Εθνικής Τραπέζης ως καρπός πολύχρονης συνομιλίας 
του συνθέτη και του ποιητή και αγαπημένα τραγούδια 
του Νίκου Ξυδάκη από άλλους κύκλους, μπλέκονται 
στην ιστορία που πλάθουν οι δύο δημιουργοί, μαζί με 
εξαίρετους μουσικούς.
Ερμηνεύει ο Νίκος Ξυδάκης. Μαζί του η Νανά Μπινο-
πούλου. Διαβάζει ο Μιχάλης Γκανάς. 
Παίζουν οι μουσικοί: Γιάννης Κυριμκυρίδης: πιάνο, 
Γιώργος Κοντογιάννης: λύρα, Γιώργος Παππάς: λαούτο, 
Δημήτρης Χουντής: σαξόφωνο
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνει 
το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών.

9 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Γυάλινα 
Γιάννενα» 
με Γκανά 
και Ξυδάκη
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Μια αυτοσχεδιαστική δράση-παρουσίαση με 
τίτλο «Touch me if you can» του Τμήματος 
Αυτοσχεδιασμού Ενηλίκων της διοργανώνει 
η Σχολή Χορού του Πνευματικού Κέντρου 

Δήμου Ιωαννιτών στις 14 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεση-
μέρι, στον πεζόδρομο της Παπαδοπούλου και στον προ-
αύλιο χώρο του αρχοντικού Πυρσινέλλα. 
Περιγραφή: Ένα παιχνίδι αγκαλιών και επαφών, όπως 
προέκυψε μέσα από την εξέλιξη των μαθημάτων αυτο-
σχεδιασμού. Πώς αγγίζουμε ,τι σηματοδοτεί η αγκαλιά 
για τον καθένα από μας; Πόσο σημαντική είναι η επα-
φή στο «ξεκλείδωμα» και το «άνοιγμα» του νου και των 
σωμάτων; Πόσο χρόνο αποφασίζω να μείνω μαζί με ένα 
σώμα; Κι αν φύγω, η ενέργεια του αγγίγματος με ακολου-

θεί; Πώς κινούμαι όταν νιώθω ασφαλής, μαζί με άλλα 
σώματα ή αν απομακρυνθώ από αυτά; 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Α' Μέρος: Χορογραφία: Έλενα Ανδρεάδη. Ερμηνεία: Ελέ-
νη Ασπρή, Δήμητρα Αντωνιάδη, Αρετή Γκιώκα , Χρήστος 
Παναγιωτόπουλος, Θωμάς Ζήσης, Βασίλης Κοψίδας 
Β' Μέρος: Ιδέα/Συντονισμός Δράσης και Εργαστηρίου: 
Ελεονώρα Ηλία. Συνοδεία Ακορντεόν: Σοφία Πατσιούρα. 
Ερμηνεία: Δέσποινα Κυριαζή, Ελένη Ασπρή , Δήμητρα 
Αντωνιάδη, Κατερίνα Παπουτσή, Αρετή Γκιώκα, Λώρα 
Γεροντή, Κωστής Τσιρούκης, Χρήστος Παναγιωτόπου-
λος, Θωμάς Ζήσης, Αριάδνη Καραγιαννίδου.

9 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΗΣ Δ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΌΎ στα παλιά σφαγεία, 
οι εκδόσεις Gutenberg παρουσιάζουν το 
βιβλίο βιβλίου της Δέσποινας Παπαστάθη 
«Κική Δημουλά - "Αχθοφόρος Μελαγχολί-
ας" - Ποίηση και Ποιητική του Πένθους». 
Θα μιλήσουν Αθηνά Βογιατζόγλου, Αναπλ. 
Καθηγήτρια Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Μαίρη Γκούβα, 
Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτι-
κής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

13 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

ΔΕ LUCKIES ΣΤΟ 
CASTILLO
ΔΕ LUCKIES «WiLl BrEaK ThEeM BaD», 
στις 13/12 στο Castillo

14 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ Δ. ΜΟΥΤΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον συνθέτη Δήμο Μούτση 
με τη Λαϊκή Ορχήστρα του διοργανώνει το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στην 
αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».
Συμμετέχουν: Αναστασία Σταύρου, πιάνο, Νί-
κος Παππάς, μπουζούκι, Δημήτρης Σταύρου, 
μπουζούκι, Γιάννης Μάνος, κιθάρα, Απόστο-
λος Παπαπέτρου, μπάσο, Κώστας Γκλίναβος, 
τύμπανα, Ανέστης Τσιαρτσιανίδης, βιολί. 
Τραγούδι ο Γιάννης Σταύρου και η Χριστίνα 
Ντάρα. 
Φωνητικά: Κωνσταντίνα Βενέτη, Κωνσταντί-
να Ζαρογιάννη, Βούλα Καραγκούνη, Ελίνα 
Κατέχη, Μαίρη Μοσχίδου, Ελένη Παπαστεργί-
ου, Πόπη Σιώζου

Την παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Ευάγγελου Αυδίκου με 
τίτλο «Οδός Οφθαλμιατρείου» (Εστία 2019) διοργανώνουν ο Σύνδεσμος 
Συρρακιωτών Ιωαννίνων, η Τοπική Κοινότητα Συρράκου, ο Δήμος Βο-
ρείων Τζουμέρκων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου Συρράκου «Ο 

Πριάβολος», η Θεατρική ομάδα «Βορείως», το βιβλιοπωλείο «Αναγνώστης»  και οι 
εκδόσεις «Βιβλιοπωλείον της Εστίας την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, στις 19:00, 
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα Γιάννενα.
Το μυθιστόρημα αποτελεί μια προσπάθεια «συνομιλίας» με τον ποιητή και πεζο-
γράφο Κώστα Κρυστάλλη.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Μιχάλης Παντούλας, φιλόλογος-ερευνητής, η Βούλα 
Σκαμνέλου, φιλόλογος, πρώην σχολική σύμβουλος φιλολόγων, και η Όλγα Στέ-
φου, δημοσιογράφος. Θα συντονίσει ο Ιπποκράτης Αλέξης, φιλόλογος-πρόεδρος 
του Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων.
Αποσπάσματα θα διαβάσουν η Πόπη Μπούτικου, φιλόλογος, η Δήμητρα Εξάρ-
χου-Τσουμελέκα, φιλόλογος, και η Γεωργία Παπαδημητρίου, ηθοποιός και δημο-
τικός σύμβουλος Βορείων Τζουμέρκων.

14 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Touch me if you can» στο αρχοντικό Πυρσινέλλα

13 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

«Οδός Οφθαλμιατρείου», 
με αφορμή τον Κώστα Κρυστάλλη
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Let it Bleed ήταν το όγδοο άλμπουμ των 
Rolling Stones, το 1969, αυτό που ξεκίνησε 
μια πραγματικά εξωκοσμική δημιουργικά 
τριάδα δίσκων.

Πριν από 50 ολόκληρα χρόνια λοιπόν, οι Stones 
ήταν στα πρόθυρα διάλυσης. Ο φυσικός τους αρ-
χηγός Μικ Τζόουνς ήταν σε περιδίνηση ουσιών και 
πρακτικά, δεν μπορούσε να πιάσει κιθάρα στα χέρια 
του από τις αρχές του ’69 κιόλας. Ο Τζόουνς βρέθη-
κε νεκρός στην πισίνα του, στις 3 Ιουλίου του 1969 
και η μπάντα θα προχωρούσε με τον Κιθ Ρίτσαρντς 
ανέλαβε σχεδόν όλες τις κιθάρες, μαζί με έναν τύπο 
που ήρθε από το μεγάλο κιθαριστικό σχολείο του 
Τζον Μέγιαλ, τον Μικ Τέιλορ.  
Όλα αυτά ήταν κάπως σχετικά, ειδικά αν σκεφτεί 
κανείς ότι για το συγκεκριμένο άλμπουμ, παίξανε 

μεταξύ άλλων ο Ράι Κούντερ, ο Λίον Ράσελ, ο Μπό-
μπι Κις, ο Ίαν Στιούαρτ κ.α.
Οι μακρές ηχογραφήσεις του Let it Bleed πέρασαν 
από χίλια κύματα. Πρώτα, απολύθηκε ο Τζόουνς, 
ωστόσο συμμετέχει στις ηχογραφήσεις, καθώς αυ-
τές ξεκίνησαν ήδη πριν από την κυκλοφορία του 
προηγούμενου άλμπουμ της μπάντας, Beggars 
Banquet. Μετά, τις μέρες που ήταν να κυκλοφορή-
σει, πέθανε ο Τζόουνς. 
Το συγκρότημα είχε προσεγγίσει μεταξύ άλλων τον 
Μάουριτς Έσερ, τον άνθρωπο με τις «μαθηματικές» 
αρχιτεκτονικές (και ατέρμονες) αναπαραγωγές, 
αλλά αυτός αρνήθηκε. 
Ο δίσκος κατάφερε μέχρι και να εκθρονίσει για λί-
γες μέρες το Abbey Road που είχε επίσης κυκλο-
φορήσει εκείνο τον καιρό, από τις πρώτες θέσεις 
των charts. 
Εκτός από τη μαγική ικανότητα που, λίγη από αυτή, 

οι Stones τη διαθέτουν ακόμα, να παίρνουν δηλαδή 
ένα απλό μπλουζ και να το μετατρέπουν σε ψυχική 
ουσία, το Let it Bleed είχε δύο ακόμα λόγους για να 
θεωρείται, απόλυτα δίκαια, ένα από δέκα καλύτερα 
άλμπουμ του ροκ εν ρολ. 
Ο ένας είναι το You can’t always get what you want, 
το χορωδιακό, αλλά και γλυκόπικρο τελευταίο κομ-
μάτι του δίσκου και ο άλλος, είναι το κορυφαίο τρα-
γούδι όλων των εποχών: Το Gimme Shelter που ανοί-
γει το δίσκο είναι ένα ποίημα απλότητας, μουσικής 
και στιχουργικής, που «πιάνει» όμως την ανθρώπινη 
αγωνία και την αδυναμία, με μοναδικό τρόπο. Και 
όμως, αυτό που μπορεί να «φορεθεί» πλέον ως μου-
σική επένδυση σε κάθε κομβική στιγμή της ανθρώ-
πινης ιστορίας, ο Ρίτσαρντς το έγραψε επηρεασμένος 
από τη ζήλεια του, γιατί η Ανίτα Πάλεμπεργκ, τότε 
κοπέλα του, γύριζε με τον Τζάγκερ το «Performance», 
καθώς και από μια ισχυρή καταιγίδα…

Ακόμα 
και οι 
Stones 
ματώνουν…
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