
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - ΤΕΥΧΟΣ #035

Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας σε 4 σελίδες

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 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20192|Γιάννενα

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η πόλη των Ιωαννίνων 
είχε αρκετά δύσκολες 
στιγμές στον τρόπο 
που προσπάθησε να 

διαμορφώσει ή να διαχειριστεί 
τη συλλογική μνήμη. Μία τέτοια 
δύσκολη στιγμή βίωσε το δημο-
τικό συμβούλιο στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90, όταν χρειά-
στηκε να αποφασίσει για την το-
ποθέτηση προτομής του οικου-
μενικού πατριάρχη Αθηναγόρα.
Η ορειχάλκινη προτομή του 
Αθηναγόρα, του ιεράρχη που από 
αρχιεπίσκοπος Αμερικής έγινε 
οικουμενικός πατριάρχης σε μια 
από τις πιο κρίσιμες περιόδους 
της παγκόσμιας ιστορίας και της 
διεθνούς διπλωματίας, κατά την 

έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 
βρίσκεται σήμερα στην πλατεία 
Πάργης. Δίπλα από την πέτρινη 
βρύση, ανάμεσα στις φυλλωσιές 
των δέντρων, λίγα μέτρα πιο 
πέρα από τον ιερό ναού Αγίου 
Γεωργίου.
Ο Αθηναγόρας (1886-1972), κατά 
κόσμο Αριστοκλής Σπύρου, κα-
ταγόταν από το Βασιλικό Πωγω-
νίου. Η εκλογή του (με αρκετό 
παρασκήνιο) στον πατριαρχικό 
θρόνο, το 1948, ήρθε ως απόρ-
ροια της επιθυμίας τριών κυβερ-
νήσεων: της αμερικάνικης, της 
ελληνικής και της τουρκικής. 
Κατά την παραμονή του στις 
ΗΠΑ, ως αρχιεπίσκοπος, είχε 
αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς φι-
λίας με πολιτικούς, όπως με τον 
πρόεδρο Χάρρυ Τρούμαν.

Το 1991, λοιπόν, στο δημοτικό 
συμβούλιο της πόλης κατατέ-
θηκε αίτημα για την τοποθέτη-
ση προτομής του πατριάρχη στα 
Γιάννενα. Το αίτημα ήρθε από 
τον Ροταριανό Όμιλο Ιωαννίνων. 
Το κοινό μυστικό ήταν βέβαια 
ότι για την προτομή αυτή ενδι-
αφέρονταν ο τότε αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής Ιάκωβος, γνωστός και 
με το προσωνύμιο CIAκωβος 
που του είχε αποδοθεί από την 
Αριστερά, και η ομογένεια της 
Αμερικής. Μάλιστα, στα πρα-
κτικά της συνεδρίασης του δη-
μοτικού συμβουλίου του 1991, 
γίνεται αναφορά στη Σύγκλητο 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
«που αρνήθηκε τη βοήθεια από 
τον αρχιεπίσκοπο Βορείου και 
Νοτίου Αμερικής καθώς και από 

την ομογένεια».
Η συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου με δήμαρχο τον Φί-
λιππα Φίλιο ήταν αρκετά επει-
σοδιακή. Αρκετοί δημοτικοί 
σύμβουλοι αμφισβητούν την 
προσωπικότητα του Αθηναγό-
ρα, παραπέμποντας στον τρόπο 
εκλογής του στον πατριαρχικό 
θρόνο. Η στάση αυτή προκάλε-
σε την έντονη αντίδραση της 
παράταξης που πρόσκειται στη 
ΝΔ με τον επικεφαλής Γιώργο 
Κωνσταντόπουλο να δηλώνει 
ότι «ο Αθηναγόρας ήταν το με-
τερίζι που κράτησε ψηλά την 
πρεσβεία της ορθοδοξίας» και 
να προτείνει την κεντρική πλα-
τεία ή την πλατεία Πάργης για 
την τοποθέτηση της προτομής. 
Η παράταξη του κ. Κωνσταντό-

πουλου αποχώρησε τελικά από 
τη συνεδρίαση.
Ωστόσο, η κριτική στο πρόσωπο 
του Αθηναγόρα από τους υπό-
λοιπους δημοτικούς συμβού-
λους δεν ήταν πολύ επίμονη. 
Εξάλλου, ο ίδιος ο δήμαρχος 
στην αρχική του εισήγηση, απο-
δεχόμενος τα της τοποθέτησης 
της προτομής, είχε προτείνει ως 
κατάλληλο χώρο μια μικρή πλα-
τεία μπροστά από το Μητροπο-
λιτικό Μέγαρο.
Το δημοτικό συμβούλιο αποφά-
σισε να εξουσιοδοτήσει τον δή-
μαρχο κ. Φίλιο να αναλάβει την 
πολιτική ευθύνη για την επίλυ-
ση του ζητήματος της προτομής. 
Και μια σημαντική παράμετρος: 
Ο κ. Φίλιος είχε μακρινή συγγε-
νική σχέση με τον Αθηναγόρα 
(συγκεκριμένα, μια θεία του είχε 
παντρευτεί τον αδελφό του οι-
κουμενικού πατριάρχη). Η προ-
τομή (διά χειρός του γιαννιώτη 
γλύπτη Θ. Παπαγιάννη ως συ-
νήθως) δεν μπήκε τελικά ούτε 
στην κεντρική πλατεία ούτε 
στην πλατεία μπροστά από το 
Μητροπολιτικό Μέγαρο, αλλά 
στην πλατεία Πάργης.

Ένας πατριάρχης του Ψυχρού 
Πολέμου από το Πωγώνι

Ο Αθηναγόρας κατα-
γόταν από το Βασι-
λικό Πωγωνίου και 
η εκλογή του (με 
αρκετό παρασκήνιο) 
στον πατριαρχικό 
θρόνο, το 1948, 
ήρθε ως απόρροια 
της επιθυμίας τριών 
κυβερνήσεων: της 
αμερικάνικης, της 
ελληνικής και της 
τουρκικής
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Ο κύριος Θανάσης στέκεται στο 
γκισέ. Είναι ο άνθρωπος από 
τον οποίον δεν ξεφεύγει τίποτα. 
Γνωρίζει ποιος μπαινοβγαίνει, 

πού βρίσκονται τα κλειδιά και πού είναι 
καταχωνιασμένα τα γιορτινά τραπεζομά-
ντιλα. Είναι από τα πιο ενεργά μέλη του 
Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας του Δήμου 
Ιωαννιτών, που βρίσκεται απέναντι από 
το Γιαννιώτικο Σαλόνι. Και από τα πιο 
νέα σε ηλικία, αν σκεφθεί κανείς ότι οι 
περισσότεροι φιλοξενούμενοι στον οίκο 
ευγηρίας ξεπερνούν τα 70 τους έτη.
Στο μεγάλο σαλόνι του οίκου ευγηρίας, 
20 άντρες και γυναίκες κάνουν τα δικά 
τους «πηγαδάκια» με επίκεντρο πάντα 
μια ανοιχτή τηλεόραση (η τηλεόραση σε 
ένα γηροκομείο είναι must). Λίγοι από 
αυτούς παρακολουθούν το πρόγραμ-
μα. Οι υπόλοιποι συζητούν, και μερικοί 
απλώς σιωπούν. Δύο γυναίκες υπεν-
θυμίζoυν η μία στην άλλη τα φάρμακα, 
μια αντροπαρέα συζητά για τον καιρό 
και μια γυναίκα διαπληκτίζεται με έναν 
άντρα για έναν ακατανόητο λόγο. Μια μι-
κρή κοινότητα, με τις καλές και άσχημες 
στιγμές της.
Είναι η μέρα που ο Ζωγράφειος Οίκος Ευ-
γηρίας κόβει την πίτα του. Οι πιο πολλοί 
περιμένουν πώς και πώς αυτή τη στιγμή. 
Είναι γι’ αυτούς μια μέρα γιορτής.
Αυτή η κοινότητα, μικρής κλίμακας, έρ-
χεται να υπογραμμίσει με τον πιο σαφή 
τρόπο τη δημογραφική γήρανση του 
πληθυσμού στην Ευρώπη (η αύξηση του 
προσδόκιμου χρόνου ζωής και τη δρα-
ματική πτώση της γεννητικότητας σε 
πολλές χώρες) και τις σοβαρότατες προε-
κτάσεις που έχει σε όλα τα επίπεδα. Είναι 
δεδομένο ότι οι προκλήσεις για τη δια-
μόρφωση κοινωνικής πολιτικής για την 
τρίτη ηλικία είναι πολλές.
Στον Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας, που άνοι-
ξε πριν από επτά χρόνια χάρη στο Κλη-
ροδότημα Ελ. Ζωγράφου, ζουν σήμερα 
44 ηλικιωμένοι. Πέραν της νοσηλευτι-
κής και ιατρικής φροντίδας, οι άνθρωποι 
αυτοί προσπαθούν να έχουν μια ζωή και 
να γίνουν παραγωγικοί, όσο μπορούν. Οι 
χώροι του οίκου ευγηρίας είναι ιδιαίτερα 
μεγάλοι και άνετοι. Ένας οίκος αρκετά 
ανθρωποκεντρικός, λόγω και της σχετικά 
σύγχρονης κατασκευής του αλλά και του 
τρόπου λειτουργίας του (αν και ένα από 
τα μείον του είναι η απομονωμένη τοπο-
θεσία του).
Η λειτουργία του οίκου ευγηρίας, ο οποίος 
είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 
δεν γίνεται μόνο από τον Δήμο Ιωαννι-
τών. Χωρίς τη συνδρομή του Γηροκομεί-
ου της Μητρόπολης Ιωαννίνων, θα ήταν 
πολύ δύσκολη η διαχείριση της δομής 
αυτής. Το Γηροκομείο της Μητρόπολης 
διαθέτει νοσηλευτικό και ιατρικό προσω-

πικό για τις ανάγκες του δημοτικού οίκου 
ευγηρίας, μετά από σχετική προγραμμα-
τική σύμβαση μεταξύ Μητρόπολης και 
Δήμου Ιωαννιτών. Ο Δήμος Ιωαννιτών, 
μετά και την επίλυση διάφορων διοικητι-
κών και οργανωτικών θεμάτων στη δομή, 
σκοπεύει να στηρίξει με αυτόνομο τρόπο 
τη δομή του, με τη δρομολόγηση προσλή-
ψεων σε νοσηλευτικό, ιατρικό και βοηθη-
τικό προσωπικό.
Την  ίδια ώρα, όπως μας λέει η αντιπρό-
εδρος του Οίκου Ευγηρίας και δημοτική 
σύμβουλος Ντίνα Μπακόλα (πρόεδρος 
είναι ο δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας), το 
μεγάλο στοίχημα είναι η αξιοποίηση και 
του πρώτου ορόφου του κτιρίου, που 
σήμερα δεν λειτουργεί. Αν ο Οίκος Ευ-
γηρίας βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη, 
θα μπορούσε να φιλοξενεί μέχρι 100 αν-
θρώπους. «Είναι αδύνατον, από οικονο-
μικής άποψης, να στηρίξουμε αυτή τη 
στιγμή μια δομή με 100 ανθρώπους. Το 
κόστος θα ήταν τεράστιο» τονίζει στον 
«Τύπο Ιωαννίνων».

ΚΈΝΤΡΟ ΗΜΈΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΈ ΑΛΤΣΧΑΙΜΈΡ

Η διοίκηση του Οίκου Ευγηρίας, σε αυτή 
τη φάση, κινείται προς την κατεύθυνση 
της λειτουργίας ενός Κέντρου Ημέρας 
για Άτομα με Αλτσχάιμερ, της ασθένειας 
αυτής που κατά κάποιο τρόπο είναι ένα 
«τίμημα» για την αύξηση του προσδόκι-
μου ζωής. Το εθνικό σχέδιο δράσης για 
την άνοια προβλέπει ένα τέτοιο κέντρο 
ημέρας στα Γιάννενα, το οποίο θα χρη-
ματοδοτηθεί μέσω του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020». Ο 
Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας, στο πλαίσιο 
της παροχής υπηρεσιών προς τους ηλικι-
ωμένους, επιδιώκει τη συνεργασία με την 
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης 
(ΕΨΕΠ), με έδρα τα Γιάννενα, η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα της πρό-
ληψης της νόσου Αλτσχάιμερ.
Η γιορτή ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Τα 
τραπεζομάντιλα είναι στη θέση τους και 
η βασιλόπιτα το ίδιο. Τα παιδιά από το 
τμήμα μαγειρικής του Δημόσιου ΙΕΚ Ιω-
αννίνων, που κάνουν την πρακτική τους 
άσκηση στον Οίκο Ευγηρίας, ετοιμάζουν 
τους μεζέδες. Την επόμενη μέρα, η κοινό-
τητα θα επιστρέψει στην καθημερινότητά 
της, με τις αγωνίες της, τις χαρές της και 
τις λύπες της…
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Οίκος Ευγηρίας: Μια μικρή 
κοινότητα με αγωνίες

Στον Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας, που άνοιξε πριν από 
επτά χρόνια χάρη στο Κληροδότημα Ελ. Ζωγράφου, 
ζουν σήμερα 44 ηλικιωμένοι. Πέραν της νοσηλευτι-
κής και ιατρικής φροντίδας, οι άνθρωποι 
αυτοί προσπαθούν να έχουν μια ζωή 
και να γίνουν παραγωγικοί
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«Το αγόρι με τα μαγικά 
δάκτυλα», με μαριονέτες

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, στο θέατρο Έκφραση, δύο παρα-
στάσεις (12.00 και 17.30-γενική είσοδος 6 ευρώ, κρατή-
σεις θέσεων με μήνυμα στο 6932274208) με το έργο 
«Tο αγόρι με τα μαγικά δάκτυλα».

Που χάνονται τα παιδικά μας όνειρα; Θα μπορέσει άραγε να 
μας δώσει κάποια απάντηση ο Στρατής, ο μικρός μυλωνάς με 
την μεγάλη αγάπη για την μουσική; Οι απαντήσεις, την Κυ-
ριακή. Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά 4 ετών και άνω.
Διασκευή-σκηνικά: Θέατρο Μαριονέτας Ανταμαπανταχού. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Τόμπρος. Εμψύχωση-αφήγηση: Νίκος Τό-
μπρος, Ελένη Παναγιώτου. Πρωτότυπη μουσική: Μηνάς Εμμα-
νουήλ. Κείμενο: Δημήτρης Θεοχάρης. Koστούμια: Όλγα Γερογιαννάκη

«Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια» 
επιστρέφουν

Η θεατρική παράσταση του Τηλέμαχου Τσαρδάκα «Οι κάτω απ’ 
τ’ αστέρια» επιστρέφει στα Γιάννενα στις 31 Ιανουαρίου, στις 
21:15, στο Θέατρο «Έκφραση». Στις αρχές Ιανουαρίου, στον 
ίδιο χώρο, είχαν γίνει τρεις παραστάσεις.

Η υπόθεση: Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Ελληνική επαρχία, 
πόλη νησιού. Η Μένια και ο Νικολής πάνε μαζί σχολείο, γί-
νονται αχώριστοι, ονειρεύονται, μεγαλώνουν, κάνουν έρω-
τα, ερωτεύονται «για πάντα». Αλλά τα χρόνια περνούν και 
η πραγματικότητα επιβάλλει τον εαυτό της. Οι δύο ήρωες 
όμως ποτέ δεν παύουν να σημαδεύουν ο ένας τον άλλο. 
Παρά τις επιλογές που έχουν κάνει στις ζωές τους, ανάμεσά 
τους, εξακολουθεί να καίει μια πυρκαγιά άγρια.
Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν η Λίλα Μπακλέση και ο 
Κωνσταντίνος Μπιμπής, οι οποίοι έχουν κάνει και τη σκηνοθεσία.  
Η διάρκεια της παράστασης είναι 70 λεπτά.
*Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ και 10 ευρώ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ). Εισιτή-
ρια προπωλούνται στο viva.gr και στο ταμείο του Θεάτρου (ώρες 11:00-
14:00 & 17:00-21:00). Πληροφορίες στα τηλ.: 26515 - 54505 & 6907500710.

Φιλμ νουάρ: Ταινία τρίτη

Το αφιέρωμά του στο φιλμ νουάρ συνεχίζει το καλλιτεχνικό 
σωματείο Ιωαννίνων «Εξαύδα», με την προβολή της τρίτης 
στη σειρά ταινίας «Διπλή Ταυτότητα» (1944) του Μπίλι Γου-
άιλντερ στις 27 και 28 Ιανουαρίου, στις 20:15, στο θεατράκι 

του, στην οδό Κουντουριώτη 31 (οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ, τηλ. 
6945377240).

Η υπόθεση: Το 1938, ο Γουόλτερ Νεφ (Φρεντ ΜακΜάρεϊ), ένας 
έμπειρος ασφαλιστής συναντά τη Φύλις Ντίτριχσον (Μπάρ-
μπαρα Στάνγουικ) σύζυγο ενός από τους πελάτες του με την 
οποία συνάπτει ερωτική σχέση. Η Φύλις του προτείνει να 
τη βοηθήσει να σκοτώσει το σύζυγό της, κάνοντας το φόνο 

να φανεί ως ατύχημα προκειμένου να ξεγελάσουν τις αρχές 
και την ασφαλιστική εταιρία, ώστε να λάβει την αποζημίωση 

που της αναλογεί από την ασφάλεια ζωής του συζύγου της…
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Η Ματούλα 
Ζαμάνη 
στο Stage

Η Ματούλα Ζαμάνη 
έρχεται στο Stage. 
Μαζί της οι  Μένιος 
Γούναρης: πλή-

κτρα,synthbass Θάνος Καζα-
ντζής: τύμπανα, pads, Γιάννης 
Κονταρατος: βιολί, Κώστας 
Νικολόπουλος: κιθαρες, bass, 
tapes, Δημήτρης Δημητριά-
δης: sound engineer, Νίκος 
Κόλλιας: Μonitoring Χρήστος 
Λαζαρίδης: light engineer. 
Ώρα προσέλευσης: 21:30, ώρα 
έναρξης 22:30.
Προπώληση, Μειωμένο, Φοιτη-
τικό: 10€ , Ταμείο: 12€ (Η τιμή 
του μειωμένου ισχύει και στο 
ταμείο) Σημεία Προπώλησης: 
Τηλεφωνικά στο 11876 και ηλε-
κτρονικά μέσω viva.gr Seven 
Spots (στα Ιωαννινα και όλη 

την Ελλάδα), όλο το δίκτυο 
μεταπωλητών της Viva 
και  Γερμανός (απέναντι 

από Ρολόι), Giorgio 
(στοά Ορφέα), Vision 
of Sound (Ν. Ζέρβα 78)

Οι Holy Monitor στο Beatnik 

«Ο Γλάρος» 
του Τσέχωφ 
στο Καμπέρειο 
Θέατρο

«Ο Γλάρος» του Τσέχωφ, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Παρασκευόπουλου, 
ανεβαίνει στο Καμπέρειο 

Θέατρο από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και 
το Θεσσαλικό Θέατρο κάθε Πέμπτη, 
Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και 
κάθε Κυριακή στις  19:00. Παραστάσεις 
θα γίνονται έως τις 17 Φεβρουαρίου. 
Τους ρόλους της παράστασης κρατούν η 
Γιώτα Φέστα, ο Θανάσης Μιχαηλίδης, ο 
Γιώργος Βεργούλης, ο Γκαλ Α. Ρομπίσα, 
η Χρυσή Μπαχτσεβάνη, ο Στέλιος Νίνης, 
η Ζωή Ιωαννίδη, ο Αρτέμης Χαραλαμπί-
δης, η Ιωάννα Δεμερτζίδου, ο Γιάννης 
Κοντός και ο Λάμπρος Γραμματικός.
Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ, 7 ευρώ 
το μειωμένο, και δωρεάν οι άνεργοι. 
Εισιτήρια πωλούνται στο viva.gr και 
στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 
(Παπάζογλου 5, Αρχοντικό Πυρσινέλλα, 
09:00-15:00). Πληροφορίες-κρατήσεις: 
2651025670 και 6972445707 (ώρες γρα-
φείου).

ΟΙ HOLY MONITOR επιστρέφουν στα Γιάννε-
να στις 31 Ιανουαρίου (22.00, είσοδος 4 ευρώ) και τη 
σκηνή του Beatnik για να παρουσιάσουν υλικό από 
το δεύτερο album τους ΙΙ, αλλά και από την υπόλοιπη 
δισκογραφία τους. Μαζί τους οι Filthy Animals.
Οι Holy Monitor δημιουργήθηκαν από τον Στέφα-
νο Μήτση (κιθάρα) και τον Γιώργο Νίκα (κιθάρα / 

φωνητικά) το καλοκαίρι του 2015 στην Αθήνα, ως 
στούντιο project. Μετά την ηχογράφηση και κυκλο-
φορία των δύο πρώτων τους EP’s Golden Light και 
Aeolus, ακολούθησε η προσθήκη των Άλεξ Μπόλπα-
ση (μπάσο), Βαγγέλη Μήτση (πλήκτρα) και Δημήτρη 
Δουμουλιακα (τύμπανα), όταν και η μπάντα ξεκίνησε 
τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Το ντεμπούτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2017. 
Το δεύτερο άλμπουμ τους II κυκλοφορεί σε βινύλιο 
και ψηφιακά από την Blackspin Records / Primitive 
Music. Οι Filthy Animals είναι μια μπάντα που αποτε-
λείται από τον Τζορτζ (φωνή, κιθάρα), τον Αποστό-
λη (ρυθμική κιθάρα, φωνή)τον Πανίκα (μπάσο) και 
τον Τζιο (ντραμς) και έχουν έδρα τα Γιάννενα.

ΙΑ
ΝΟ

ΥΑΡΙOY

Φ
ΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Υ31-3
Φ

ΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΥ

Φ
ΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Υ1

ΙΑ
ΝΟ

ΥΑΡΙOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙO
Y31

https://www.viva.gr
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 51 χρόνια τέτοιες μέρες, 22 Ιανου-
αρίου για την ακρίβεια, ο Μάλκολμ Τζον 
Ρέμπενακ έκανε το πρώτο του δισκογρα-
φικό βήμα, το Gris Gris. 

Τι δουλειά έχει όμως ένας δόκτωρ, γιατί ως Dr John 
έμεινε στην ιστορία ο δημιουργός του, με τελετές 
μαγείας και παραφερνάλια όπως το «γρηγόριο» που 
έδωσε και το όνομά του στο άλμπουμ;
Μα φυσικά, η Νέα Ορλεάνη από όπου κατάγεται και 
αυτός και η μουσική του. 
Ο Dr John λοιπόν, γεννημένος στη Νέα Ορλεάνη της 
Λουιζιάνα, δεν ήταν και ο πιο νομιμόφρων τύπος. 
Μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να γλιτώσει από 

το νόμο και εκεί, μπήκε σε μια μπάντα που παίζανε 
τα μπλουζ της Ορλεάνης, τα οποία ως γνωστόν, δεν 
μοιάζουν με κανένα άλλο μπλουζ.
O Ρέμπενακ πήρε το ψευδώνυμο από τον δρ Τζον 
Μοντέν, ο οποίος θεωρείται ο «πατέρας» του ορλε-
άνικου βουντού.
Με αυτό το όνομα, ηχογράφησε το Gris Gris στην 
Καλιφόρνια και αμέσως, προκάλεσε την… απέχθεια 
των μάνατζερ. Το άλμπουμ πήγε άπατο, όπως πολλά 
πρώτα βήματα μεγάλων καλλιτεχνών. 
Ούτε καν η ποιότητά του το βοήθησε τόσο, όσο η με-
τέπειτα επιτυχία του Dr John. Κάπου στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 κυκλοφόρησε το Goin’ back to 
New Orleans, όπου μεταξύ άλλων, ηχογράφησε και 
το Litanie des Saints. Αυτό ήταν. Ο Dr John ήταν 

πλέον mainstream και ξαφνικά, όλοι ανακάλυπταν, 
τρομάρα τους, ότι ήταν τεράστιος καλλιτέχνης.
Μόλις το 1999, το Rolling Stone κατέταξε το Gris 
Gris στα 500 καλύτερα άλμπουμ του ροκ εν ρολ. Λίγο 
νωρίτερα, ο Πωλ Γουέλερ είχε «φαζάρει» το τραγούδι 
για να φτιάξει τη δική του εκδοχή, η οποία έπαιξε 
στο κλείσιμο της τέταρτης σεζόν του Wire.
Όσο για το Gris Gris, παραμένει όσο μαγικό ήταν 
όταν πρωτογράφτηκε…

Ένας δόκτωρ με παραφερνάλια

https://www.youtube.com/watch?v=b4J8VrprrGE&list=PLD8F09E69CC645A15 
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Ο Κωστής Αβυσσινός 
στο Χασ’ουμέρ
Ο ΚΩΣΤΉΣ Αβυσσινός, έρχεται στις 2 Φεβρουαρίου στο Χασ’ουμέρ για μια 
βραδιά με κύριο σημείο αναφοράς την παραδοσιακή μουσική. Θα ερμηνεύσει 
τραγούδια, εκτός των άλλων, από την προσωπική του δισκογραφία και δικά του 
αγαπημένα. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 294 1316-Αλ. Διάκου 10

Οι Mode Plagal 
στο Πορτραίτο

Στις 3 Φεβρουαρίου, στο Θυμωμένο 
Πορτραίτο (21.30-είσοδος 5 ευρώ, 
κρατήσεις στο 2651068550), έρχονται 
οι Mode Plagal. Όταν η παράδοση συ-

ναντά τη jazz, ο αυτοσχεδιασμός φλερτάρει 
ελεύθερα με ήχους που όλοι κουβαλάμε στο 
μουσικό μας DNA, η Μεσόγειος κλείνει το 
μάτι στα blues και το Afrobeat. Οι Mode Plagal 
είναι ένα συγκρότημα που χρησιμοποιώντας 
την τεχνοτροπία της jazz, δημιούργησαν ένα 
ξεχωριστό μουσικό ιδίωμα, με αναφορές κατά 
κύριο λόγο στην ελληνική παραδοσιακή μου-
σική αλλά και σε βυζαντινούς ήχους, βαλκα-
νικούς, αφρικάνικους, funky, groovy, rock, 
blues ρυθμούς και σε πολλά άλλα στοιχεία που 
υπάρχουν στην μουσική τους ως επιρροές. 
Οι Mode Plagal αποτελούνται από τους: Θο-
δωρή Ρέλλο: Σαξόφωνο, τραγούδι Κλέωνα 
Αντωνίου: Κιθάρα, τραγούδι Florian Mikuta: 
Πλήκτρα,  Αντώνη Μαράτο: Μπάσο Τάκη Κα-
νέλλο: Τύμπανα

Στον δρόμο 
της ξενιτιάς... 
με τον 
Λ. Ελευθερίου
Ή ΠΑΡΑΣΤΑΣΉ εξ Αθηνών «Στα 
ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος» 
του Θανάση Σκρουμπέλου, σε σκη-
νοθεσία Γιώργου Σουξέ, έρχεται στα 
Γιάννενα (μετά από μια μικρή αναβο-
λή), και συγκεκριμένα στην αίθουσα 
«Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, την 
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, στις 20:15. 
Παίζουν ο Λευτέρης Ελευθερίου, ο 
οποίος έχει πάρει πολύ καλές κριτικές 
για τον ρόλο του αυτόν, και ο Γιώργος 
Σουξές. 
Το έργο, βασισμένο σε πραγματικά 
γεγονότα, αφηγείται την ιστορία ενός 
μετανάστη και αποτελεί αναφορά 
στην ελληνική κοινωνία και στην ξενι-
τιά, στις σχέσεις των λαών, στην ίδια 
την ζωή! Η δράση τοποθετείται στη 
Γερμανία τη δεκαετία του ’60, αλλά 
δεν ξεκινά από εκεί...
Γενική είσοδος: 12 ευρώ, άνεργοι, φοι-
τητές, ομαδικά: 10 ευρώ. Προπώληση 
εισιτηρίων: www.viva.gr. Η διάρκεια 
της παράστασης είναι 80 λεπτά, χω-
ρίς διάλειμμα. 

Φ
ΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΥ

Φ
ΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Υ3

Τhe Sultans of Swing-A live tribute 
to Dire Straits στο Πορτραίτο
ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στα τραγούδια από τα δύο πρώτα καταπληκτικά, όσο και 
ιστορικά άλμπουμς των Dire Straits.Dire Straits tribute band: Βαγγέλης Μπου-
λουχτσής - ακ. κιθάρα, φωνητικά Θοδωρής Τσουμάνης - ηλ. κιθάρα, φωνητικά 
Ανδρέας Ραβάνογλου - drums Άγγελος Μπότσιος – μπάσο

Φ
ΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΥ

Φ
ΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Υ2
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Τsitsipas hooligans: Πράγματα που σκέφτεστε, για το τένις
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στα γήπεδα τένις (τα 
κορτς δηλαδή που λένε και οι επαΐοντες), εκτός από την 
αδιαμφισβήτητη αξία του έλληνα αθλητή, έχει αναδείξει 
και μια άλλη ιδιότητα του ελληνικού φιλάθλου κοινού: Να 

μαθαίνει σε χρόνο dt τους κανόνες από αθλήματα που μέχρι χτες 
μπορεί να μην είχε ιδέα ότι υπάρχουν και να στηρίζει «τους δικούς 
του» με τον ίδιο τρόπο.
Γιατί μη μου πείτε ότι ο χαμός που έκαναν οι Tsitsipas Hooligans, 
η κορυφαιότερη ημιτρόλ σελίδα του facebook και ό,τι πιο αστείο 
θα βρείτε αυτές τις μέρες στο ίντερνετ, δεν έχει «γείωση στην 
πραγματικότητα». Σίγουρα, σε κάποιο καφενείο-καφετέρια-προ-
πατζίδικο διατυπώθηκε η έγκυρη άποψη ότι ο επόπτης έχει μυ-
ωπία ή ότι οι διοργανωτές έχουν κάνει μικρά σαμποτάζ στο δικό 
μας το παιδί για να του σπάσουνε τον τσαμπουκά.
Οι Tsitsipas Hooligans λοιπόν, είναι μια σελίδα που έγινε λίγες 
ώρες πριν τον ημιτελικό του έλληνα κορυφαίου τενίστα με το «τέ-

ρας» Ναδάλ και περιέγραψε τα πριν, τα κατά τη διάρκεια του αγώνα και τα 
μετά, όπως ακριβώς περιγράφεται μια «εκδρομή».
Δεν ξέρετε τι είναι «εκδρομές»; Δεν έχετε ακούσει ποτέ το σύνθημα των 
βορείων κερκίδων «μακριά μαλλιά-σκουλαρίκια στ’ αυτιά» κ.λπ; Δεν ξέ-

ρετε τι σημαίνει στην ποδοσφαιρική αργκό «Κούτρα»; Δεν ξέρετε σε ποιο 
σταθμό του ηλεκτρικού κοιτάει η 7; Πολλά από αυτά μπορείτε να τα μάθετε 
στους Tsitsipas Hooligans που πήγανε Αυστραλία και ήρθανε με πούλμαν 

(έτσι γίνονται οι σωστές εκδρομές) για να στηρίξουνε το παλικάρι «που τα 
έβαλε με όλους».
Σπαρταριστές περιγραφές, προειδοποιήσεις ότι η τάδε γιαγιά είναι δικιά 
μας, μην την πειράζετε και ότι ο Τάσος ο Λακόστ αναζητείται, γιατί σε 
λίγο φεύγουμε. 
Πέρα από την (πολλή) πλάκα πάντως, το τένις κοντεύει να αποκτήσει τη 

λαϊκότητα που του έλειπε στην Ελλάδα, από την εποχή του διδύμου 
Κανελλοπούλου-Τσαρμποπούλου και τον Τάσο Μπαβέλα, όταν ήταν 
ακόμα ένα τηλεοπτικό «γέμισμα» για σαββατιάτικα πρωινά στην ΕΡΤ…

Πάμε τώρα για την επόμενη εκδρομή που θα σηκώσουμε κούπα 
(αγαλματάκι) μέσα στην Ακαδημία Κινηματογράφου στο LA.

Μικρή ανάσα…

1-0 ΝΙΚΗΣΈ Ο ΠΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Δεν είναι δα και κατόρθωμα να νικήσεις τον 
ουραγό και πιο αδύναμο του πρωταθλήμα-
τος στην έδρα σου, ο ΠΑΣ όμως ήθελε αυ-
τούς τους τρεις βαθμούς, πάση θυσία.

Όχι ότι κέρδισε τον Απόλλωνα εύκολα, κάθε άλλο. 
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Γιάννη Πετράκη 
κυρίως αμυνόταν, δείχνοντας για ακόμα μια φορά ότι 
εκτός από τα εγγενή προβλήματα που έχει, δεν δια-
θέτει και «κουμανταδόρο» που θα κάνει τη διαφορά.
Οι παίκτες πάντως προσπάθησαν πολύ, στον ταλαι-
πωρημένο από την κακοκαιρία αγωνιστικό χώρο. Ο 
νεοφερμένος Μάνος άνοιξε το σκορ παίρνοντας την 
κάθετη πάσα του Μπουκουβάλα (ο καλύτερος για 
μεγάλο διάστημα του αγώνα) και πλασάροντας τον 
Βάσιτς για το 1-0, μόλις στο 6ο λεπτό. 
Ο Απόλλωνας αντέδρασε και στο 18’ είχε διπλή ευ-
καιρία με τον Μπεντινέλι που σημάδεψε δοκάρι και 
στη συνέχεια, με τον Οριχουέλα να στέλνει τη μπάλα 
στα χέρια του Βελλίδη. Ο ΠΑΣ ισορρόπησε ξανά το 
ματς και με οδηγό τον Μπουκουβάλα, προσπάθησε 
να βάλει ένα δεύτερο γκολ, χωρίς επιτυχία.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτε-
ρο ημίχρονο και είχαν τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς 
όμως ευκαιρίες. Στο 74’ έμειναν με δέκα παίκτες, 
γιατί ο διαιτητής απέβαλε, μάλλον λανθασμένα, τον 
τερματοφύλακα Βάσιτς για απόκρουση με τα χέρια 
εκτός περιοχής. Ο Απόλλωνας είχε κάνει και τις 
τρεις αλλαγές, οπότε κάτω από τα δοκάρια κάθισε 
ο Οριχουέλα.

Στο 80’ ο ΠΑΣ θα μπορούσε να καθαρίσει το ματς, 
αλλά ο Νικολιάς το παράκανε, ενώ στο 84΄ο Ντ’ 
Ούρσο έκανε σουτ, ο Βελλίδης απέκρουσε χωρίς να 
συγκρατήσει τη μπάλα και ο Τζημόπουλος έδιωξε 
πλάγια. 
Ο Απόλλωνας και με 10 παίκτες πάντως, έμοιαζε πιο 
σίγουρος στο γήπεδο. Οι εμπνεύσεις και η κατάρτιση 
του Αθανασιάδη έδωσαν κάποιες λύσεις όταν μπήκε 
αλλαγή, αλλά και πάλι οι Μπεντινέλι και Ντ’ Ούρσο 
έμοιαζαν πιο απειλητικοί. Στο 88’ ο Βελλίδης ήταν 
σταθερός αυτή τη φορά σε απευθείας φάουλ του 
Ντεφεντερίκο.
Στα θετικά επίσης, η επιστροφή του Ζαν Μπατίστ 
Λεό που αντικατέστησε τον Μάνο στις καθυστερή-
σεις του ματς
ΠΑΣ Γιάννινα: Βελλίδης, Μιχαήλ, Τζημόπουλος, 
Λίλα, Σκόνδρας, Μπουκουβάλας, Σεργκελασβίλι, 
Νικολιάς, Γιάκος (85’ Ξύδας), Μάνος (91’Λεό), Κρίζ-
μαν (72’ Αθανασιάδης)
Απόλλων Σμύρνης: Βάσιτς, Στάθης, Ναδάλες, Βα-
φέας (46’ Ακόστα), Κύργιας, Οριχουέλα, Ντεφεντέ-
ρικο, Ντούρσο, Ναζλίδης, Μπεντινέλι, Γαρουφαλιάς 
(73’ Βάρκας)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

17:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1-0

19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 0-0

19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-A.E.K. 0-2

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

15:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ NS1

16:00 ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. ΕΡΤ

17:15 Π.Α.Ο.Κ.-Ο.Φ.Η. NS2

19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Α.Ε.Λ. ΕΡΤ

19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ NS1

https://www.facebook.com/tsitsipashools/?__tn__=kC-R&eid=ARDgtoHnuRDskQDI6ACi41pl5GMxEMBpJE7vY766Q9rXC_MSb-PpkKxXjXD6aMOQc5RvUhDtw3KP-818&hc_ref=ARS51oFmwXY4d6JLQtQyG0rBtNdbQYPl3sdx0i-Je1rSkL1yAU1Hy3Tj5C5ZVUdgkic&fref=nf

	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5

