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3. Έπεσε 
το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο
ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ δέντρο των Ιωαν-
νίνων είναι… καταδικασμένο να συζητιέται κάθε 
χρόνο. Φέτος, γιατί έπεσε από τον αέρα
https://typos-i.gr/article/epese-xristoygenniatiko-
dentro

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε

1. Τι άλλαξε 
στα Γιάννενα μέσα 
σε δέκα χρόνια;
Η ΑΛΛΑΓΗ χρόνου (και για λόγους… ανασκό-
πησης, δεκαετίας) βρίσκει τα Γιάννενα σε μια νέα 
φάση. Τι άλλαξε και τι έμεινε ίδιο;
https://typos-i.gr/article/ti-alla3e-sta-giannena-
mesa-se-deka-xronia

2. Οι 289 περισσότε-
ροι κάτοικοι 
των Ιωαννίνων
ΑΠΟ ΤΟ 2018 μέχρι το 2019, στα Γιάννενα βρεθή-
καμε 289 περισσότεροι άνθρωποι.
https://typos-i.gr/article/oi-289-perissoteroi-
katoikoi-twn-iwanninwn

4. Τι γίνεται με το VDSL 
στα Γιάννενα;

ΑΝΑΜΟΝΗ μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2020 για τους 
χρήστες που θέλουν πιο γρήγορες ταχύτητες στο ίντερνετ. 
https://typos-i.gr/article/ti-ginetai-me-vdsl-sta-
giannena

https://typos-i.gr/article/epese-xristoygenniatiko-dentro
https://typos-i.gr/article/epese-xristoygenniatiko-dentro
https://typos-i.gr/article/ti-alla3e-sta-giannena-mesa-se-deka-xronia
https://typos-i.gr/article/ti-alla3e-sta-giannena-mesa-se-deka-xronia
https://typos-i.gr/article/oi-289-perissoteroi-katoikoi-twn-iwanninwn
https://typos-i.gr/article/oi-289-perissoteroi-katoikoi-twn-iwanninwn
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Το «σκορ» της θερμοκρασίας στα Γιάννενα

ΟΙ ΜΈΣΈΣ 
ΘΈΡΜΟΚΡΑΣΙΈΣ 

ΑΝΑ ΜΉΝΑ
ΜΉΝΑΣ 2018 2019
ΙΑΝ 4,8 2
ΦΈΒ 6,3 6,5
ΜΑΡ 9,2 9,7
ΑΠΡ 15,4 12,1
ΜΑΙ 17,6 14,4
ΙΟΥΝ 19,7 25,1
ΙΟΥΛ 22,7 24,2
ΑΥΓ 22,7 25,6
ΣΈΠ 19,6 20,8
ΟΚΤ 14,9 15,2
ΝΟΈ 9,3 11,6
ΔΈΚ 4,1 6,5

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Κρυώσαμε ή ζεσταθήκα-
με περισσότερο (ή λιγό-
τερο) το 2019; Η μόνι-
μη (και αγαπημένη της 

ειδησεογραφίας) συζήτηση για 
τον καιρό, η οποία συχνά γίνε-
ται με υπερβολικούς όρους, έχει 
αποκτήσει άλλη διάσταση από 
τη στιγμή που «βαφτίζονται» οι 
αλλαγές του καιρού, αλλά και οι 
μετεωρολογικές συνθήκες παί-
ζουν πολιτικό ρόλο. Φυσικά, έξω 
από το μικρόκοσμό μας, υπάρ-
χει ένας πλανήτης που υποφέ-
ρει από την κλιματική αλλαγή, 
με τελευταίο και πιο τρανταχτό 
παράδειγμα τις πυρκαγιές στην 
Αυστραλία.
Πίσω στα Γιάννενα όμως και στο 
αρχικό ερώτημα του κειμένου: Τι 
έγινε τελικά από θερμοκρασία το 
2019; 
Σύμφωνα με τα στοιχεία των 
μετεωρολογικών σταθμών του 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ’19 
ξεκίνησε με περισσότερο κρύο 
από το ’18, αλλά στην πορεία 
έγινε πιο ζεστό.
Η ψηλότερη θερμοκρασία που 
σημειώθηκε αυτά τα δύο χρόνια 
ήταν 37,8 βαθμοί και η χαμηλό-
τερη 13,3 βαθμοί Κελσίου
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Μια συνεργασία με το Ίδρυμα «Μιχάλης 
Κακογιάννης» εγκαινιάζει το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Η 
συνεργασία αυτή «μεταφράζεται» κυ-

ρίως σε ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην αρ-
χαία τραγωδία.
Η αρχή θα γίνει με την «Ηλέκτρα» (1963) του Μι-
χάλη Κακογιάννη, η οποία αποτέλεσε την πρώτη 
μεταφορά αρχαίας τραγωδίας στη μεγάλη οθόνη, 
με την Ειρήνη Παπά να έχει τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Η προβολή της ταινίας θα γίνει στις 8 Ιανου-
αρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δη-
μήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Στις 15 Ιανουαρίου (την ίδια ώρα και στον ίδιο 
χώρο), θα ακολουθήσουν οι «Τρωάδες» του Μι-
χάλη Κακογιάννη (1971) με πρωταγωνίστριες την 
Κάθριν Χέπμπορν , τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και την 
Ειρήνη Παπά.

Στις 22 Ιανουαρίου, θα προβληθεί η «Ιφιγένεια» 
(1977) του Μιχάλη Κακογιάννη με την Τατιάνα Πα-
παμόσχου, την Ειρήνη Παπά και τον Κώστα Κα-
ζάκο. Η ταινία αυτή ήταν υποψήφια για το Όσκαρ 
Ξενόγλωσσης Ταινίας.
Στις 29 Ιανουαρίου, σειρά στο πανί παίρνει η «Μή-
δεια» (1969) του Πιερ Πάολο Παζολίνι με τη Μαρία 
Κάλας στον ομώνυμο ρόλο.
Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, 20:30, στην αίθουσα 
«Β. Πυρσινέλλας», το Πνευματικό Κέντρο θα διορ-
γανώσει ένα αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη με 
τίτλο «’Ο Έλληνας του κόσμου’, της οθόνης, του λό-
γου, του στίχου, του τραγουδιού…». Στην εκδήλωση 
αυτή θα παρουσιαστούν 12 τραγούδια που ακούστη-
καν στις ταινίες του, με τον Σπύρο Κλείσσα και την 
Μπέτυ Χαρλαύτη στο τραγούδι και με τον Μανώλη 
Γεωργοστάθη να αναλαμβάνει την καλλιτεχνική 
επιμέλεια και την οργάνωση της ορχήστρας.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

JOVIAN KID ΣΤΟ BEATNIK
ΚΎΡΙΑΚΗ 22.00 στο Beatnik, Jovian Kid Live, feat 
Nick Harris. Είσοδος 5 ευρώ με μπύρα.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ» 
ΣΤΟ CASTILLO
STAND UP comedy στο Castillo με τους Αλέ-
ξανδρο Χαριζάνη και Πέτρο Τσιτσεκλή. Έναρξη 
21.30, εισιτήριο 5 ευρώ. 

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΙ» 
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΗ του βιβλίου της δημο-
σιογράφου Αγγελικής Σπανού «Απαρατήρητοι» 
διοργανώνει ο Όμιλος Πολιτικού και Κοινωνικού 
Προβληματισμού Ιωαννίνων (ΟΠΚΠΙ) την Πέ-
μπτη 9 Ιανουαρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής».
Με τη συγγραφέα θα συζητήσουν ο Βενετσάνος 
Μαυρέας, ομότιμος καθηγητής της Ψυχιατρικής 
και πρόεδρος του Ομίλου, και η Μαρία Στρατσά-
νη, τέως διευθύντρια του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Ιωαννιτών.
 Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Πνευματι-
κού Κέντρου.

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

CYANIDE+FELONY 
CASE ΣΤΟ CASTILLO
ΟΙ CYANIDE 4, μετά την ολοκλήρωση των 
ηχογραφήσεων του 3ου τους δίσκου και λίγο πριν 
την κυκλοφορία του, έρχονται σα Γιάννενα με το 
νέο τους line-up. Μαζί τους οι Γιαννιώτες Felony 
Case. Εισιτήρια 5 ευρώ προπώληση, 6 ευρώ 
ταμείο. Έναρξη στις 21.30.

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ» 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
«ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥΣ»

ΟΙ «ΑΘΕΡΑΠΕΎΤΟΙ» παρουσιάζουν τα «Κόκ-
κινα Φανάρια» του Αλέκου Γαλανού στο Πνευμα-
τικό Κέντρο. 21.00, προπώληση σε Αναγνώστη 
και Χαρτέξ 6 ευρώ, ταμείο 8 ευρώ.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Στην άκρη του κόσμου 
αριστερά» στα παλιά σφαγεία

Οι «Κυριακές στο πανί» του Πνευματικού Κέ-
ντρου του Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζουν τα 
αφιερώματά τους βάσει εθνικής κινηματο-
γραφίας. Ο Ιανουάριος ανήκει στο Ισραήλ, 

ο Φεβρουάριος στην Ιταλία, ο Μάρτιος στη Γαλλία 
και πάει λέγοντας. Κάθε μήνα θα παρουσιάζονται 
τέσσερις ταινίες με την ίδια «καταγωγή».
Αυτή την Κυριακή 5 Ιανουαρίου, στις 20:30, στον 
πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», θα προβλη-
θεί η ισραηλινή ταινία «Στην άκρη του κόσμου αρι-
στερά» του Άβι Νέσερ με τους Νέτα Γκάρτι, Λιράζ 
Τσάρχι, Ορ Ατικά.
Η υπόθεση: Μια οικογένεια από την Ινδία πηγαί-

νει να ζήσει σε μια ερημική περιοχή του νότιου 
Ισραήλ, στα τέλη της δεκαετίας 1960. Η σοβαρή 
κόρη γίνεται φίλη με μια χαριτωμένη κι επιπόλαιη 
κοπέλα, η οικογένεια της οποίας ήρθε από το Μα-
ρόκο. Πρόκειται για μια τρυφερή ματιά στις αγω-
νίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η ενσωμάτωση 
οικογενειών με διαφορετική προέλευση από την 
εβραϊκή διασπορά.
Η ταινία έχει αποσπάσει το Βραβείο Κοινού στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνας και το 
Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου του Τόκιο.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τέσσερις αρχαίες τραγωδίες… στο πανί
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Αναμφίβολα, η δεκαετία των ‘10s είναι εκείνη κατά την οποία «διαταράχθηκε το ισοζύγιο» μεταξύ σινεμά και τηλεόρασης. 
Οι συνδρομητικές πλατφόρμες, οι μεγάλοι προϋπολογισμοί, ο ψηφιακός πόλεμος των εταιριών όπως η Apple, η Amazon, 
η Disney, έχουν οδηγήσει σε μια «τηλεοπτικοποίηση» της κινηματογραφικής τέχνης, στις ΗΠΑ τουλάχιστον. Αυτό βέβαια 
δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διαλέξουμε μερικές σειρές που χαρακτήρισαν αυτά τα δέκα χρόνια: 
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Game of 
Thrones
Αδιαμφισβήτητος βασιλιάς, ακό-
μα και με τη συζήτηση για την 
τελευταία σεζόν ή για τις δύο 
τελευταίες σεζόν. Η συνάντηση 
πρωτομαστόρων έλαβε τέλος 
φέτος, με αδιανόητα ρεκόρ τη-
λεθέασης και μια προβολή του 
πιθανού τέλους των βιβλίων. Ή 
μήπως όχι;

Peaky 
Blinders
Η οικογένεια Σέλμπι παίζει στα 
ίσια το Game of Thrones, με 
βία, αμοραλισμό, στυλ, τρομερές 
σκηνές, τρομερή μουσική και 
ένα cliffhanger στο τέλος του 
πιο πρόσφατου κύκλου, που 
κάνει ακόμα πιο αναμενόμενο 
τον επόμενο.

Fargo
Δύσκολα κάτι που φτιάχνεται 
πάνω στην ταινία των αδερφών 
Κοέν, μπορεί να είναι κακό. Το 
Fargo βέβαια είναι σαν παλαι-
ωμένο ουίσκι που το πίνεις σε 
ειδικές στιγμές και μέσα στο 
2020, θα επανέλθει, με άλλη μια 
παρελθοντικής πλοκής σεζόν. 

Stranger 
things
Για δύο σεζόν, σίγουρα η κα-
λύτερη μετεφηβική-nostalgia 
σειρά και ο λόγος που πολλοί-ες 
έβαλαν Netflix στην Ελλάδα. 
Στην τρίτη, κάπως τη μάσησε 
την κασέτα. Άντε να δούμε την 
τέταρτη σεζόν…

Better call 
Saul
Το Breaking Bad ξεκίνησε την 
προηγούμενη δεκαετία και παρό-
τι είχε τις τρεις καλύτερες σεζόν 
του αυτή τη δεκαετία, θα ήταν 
αδικία να έχανε τη θέση του το 
Better call Saul. Αν πιστεύετε ότι 
το Breaking Bad είναι η απελπι-
σία που γίνεται χρυσός, δείτε το 
Better call Saul…

Mad Men
Η νοσταλγία για τους μεγάλους, 
ήταν αυτή τη δεκαετία, το Mad 
Men. Με το μεγαλύτερο χαμό να 
γίνεται από τη μέση και μετά, η 
σειρά εξήγησε το ζόρι που τρά-
βηξε η γενιά των boomers, αλλά 
και πόσο σωστό και δίκαιο είναι 
σήμερα το «OK boomer»…

Sherlock
Ίσως υπερβολικά στυλιζαρισμέ-
νη, αλλά με εξαιρετικά φτιαγμέ-
νους χαρακτήρες και Άγγλους 
μέχρι τη φτέρνα, η μοντέρνα 
διασκευή του Σέρλοκ Χολμς 
είναι μια από τις καλύτερες 
σειρές της δεκαετίας και ίσως η 
καλύτερη του BBC.

Black 
Mirror
Η σειρά άλλαξε τον τρόπο με τον 
οποίο βλέπει το BBC τις σειρές, 
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
βλέπουμε το μέλλον μας. Εφιαλ-
τικές προφητείες, αληθοφανείς 
καταστάσεις και πρώτες σεζόν 
που έκαναν θραύση, αλλά και 
τελευταίες που απογοητεύουν.
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Watchmen
Μετά την απογοήτευση της 
ταινίας, η αποθέωση της 
σειράς. Ανεξαρτητοποιημέ-
νο σενάριο από το αρχικό 
έπος του Άλαν Μουρ, το 
Watchmen είναι η καλύτερη 
σειρά του 2019 και μια από τις 
καλύτερες της δεκαετίας. Και 
μάλλον της εικοσαετίας. 

Mindhunter
Ο Ντέιβιντ Φίντσερ έχει το χάρι-
σμα να φτιάχνει σενάρια που δεν 
πάνε σώνει και καλά κάπου (βλ. 
Zodiac), αλλά είναι πάντα μα-
γευτικά. Τώρα, που «ανιχνεύει» 
μανιακούς δολοφόνους, κρατάει 
το κοινό του προσηλωμένο. 

Chernobyl
Δίπλα στο πρώτο Terror, η πιο 
ατμοσφαιρική σειρά των τελευ-
ταίων ετών, φτιαγμένη πάνω σε 
αληθινά γεγονότα. Μοναδικός ο 
Τζάρεντ Χάρις.

True 
Detective
Τρεις σεζόν, οι δύο διαμάντια, 
η μια παρεξηγημένη. Το True 
Detective έβαλε σε νέες βάσεις 
το αστυνομικό θρίλερ και η 
πρώτη του σεζόν, θα είναι μάλ-
λον για πάντα αξεπέραστη. 

Terror
Στο ίδιο σεναριακό στυλ με το 
True Detective, με ανεξάρτητες 
μεταξύ τους σεζόν, το Terror 
είναι πραγματικός τρόμος, 
συνδυασμένος με την πραγματι-
κότητα.

New Girl
Αστειάκια, συγκατοικήσεις, 
ειρωνείες, έρωτες και άλλα, 
στην πιο αρχαία συνταγή της 
τηλεόρασης. Το New Girl είναι 
κάτι παραπάνω από τα μάτια 
της Ζούι Ντεσανέλ.

Expanse
Η καλύτερη διαστημική σειρά 
της δεκαετίας, είναι το Expanse. 
Αφού προκάλεσε κύμα συμπά-
θειας το παραλίγο κόψιμό της, 
πήγε φέτος στην 4η σεζόν και 
παραμένει πάρα πολύ καλό.

Rick and 
Morty
Οι μιλένιαλς δεν αρκούνται 
στους διαχρονικούς Simpsons, 
ούτε στις εξτραβαγκάντσες του 
Πίτερ Γκρίφιν. Το Rick and 
Morty είναι ένα από τα πιο 
αστεία, έξυπνα και άρρωστα 
ταυτόχρονα, animation που 
κυκλοφορούν τη σήμερον.

American 
Gods
Το τρομερό βιβλίο του Νιλ 
Γκάιμαν, έγινε μια τρομερή 
σειρά, μια από τις καλύτερες 
της δεκαετίας. Μυθολογίες (η 
σκανδιναβική βασικά), δοξασίες, 
καλοί, κακοί, τίποτα από τα δύο, 
σε ένα πολύχρωμο περιτύλιγμα.



8|Μουσική ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από πενήντα χρόνια και μερικές μέ-
ρες, ο Σιντ Μπάρετ κυκλοφόρησε τον 
πρώτο του δίσκο, το Madcap Laughs. Για 
την ακρίβεια, ο δίσκος είχε ηχογραφηθεί 

μόλις ο Μπάρετ είχε φύγει από τους Pink Floyd, 
από το 1968 δηλαδή. 
Ο Μπάρετ ήταν φευγάτος από νωρίτερα, από το 
συγκρότημα και αργότερα, από τον κόσμο τούτο. 
Παρουσίαζε προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ ήδη 
δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
μπάντας. Το αποτέλεσμα ήταν οι υπόλοιποι του 

γκρουπ να ζητήσουν από τον Ντέιβιντ Γκίλμορ, πα-
λιό γνωστό του Μπάρετ, να μπει στο συγκρότημα 
ως δεύτερος κιθαρίστας.
Η αποχώρηση δεν ήταν «βελούδινη». Ούτε η συνέ-
χεια, για τον Μπάρετ. Στα τέλη του ’68 και ενώ είχε 
ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις του δίσκου, κατέληξε 
σε ψυχιατρική κλινική.
Μερικούς μήνες αργότερα πήρε εξιτήριο και προ-
σπάθησε να συνεχίσει τις ηχογραφήσεις και την 
παραγωγή του δίσκου, όχι χωρίς προβλήματα. Οι 
παραγωγοί άλλαζαν συνεχώς, οι μουσικοί επίσης, 
γενικώς επικρατούσε ένα χάος στο οποίο συμμετεί-
χαν πολλοί και μη εξαιρετέοι: Από τον Γκίλμορ και 
τον Γουότερς, μέχρι μέλη των Humble Pie, μέχρι 

τον Στιβ Γουάιατ, των Soft Machine.
Ο δίσκος κυκλοφόρησε τελικά στις 3 Ιανουαρίου 
1970 και δίχασε κυρίως τους κριτικούς, αλλά και 
τους μουσικούς. Ο Μπάρετ ήταν φανερό ότι άκων-
εκών έκανε κάτι ακόμα πιο progressive από τη 
δουλειά των Floyd και κατά περίπτωση, οι συνθέ-
σεις του δίσκου έμοιαζαν θεϊκές συλλήψεις ή και 
αλλόκοτες μουσικές κλίμακες.
Ο Μπάρετ έβγαλε ακόμα ένα άλμπουμ, την ίδια 
χρονιά, που είχε ηχογραφηθεί όντως το 1970. Έκτο-
τε, ο Crazy Diamond σχεδόν εξαφανίστηκε από το 
προσκήνιο, με μια από τις λίγες γνωστές εμφανί-
σεις του, να είναι στις ηχογραφήσεις του Wish 
you Where Here των Floyd. 

Πενήντα χρόνια
από μια εκκεντρική στιγμή
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