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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ένα από τα πιο παλιά 
αρχοντικά της πόλης 
των Ιωαννίνων, είναι 
η αποκαλούμενη οι-

κία της Φερενίκης Καλούδη, κό-
ρης του γυμνασιάρχη Ζωσιμαίας 
Σχολής και πολιτικού Γιώργου 
Καλούδη, στην οδό Αρχιμαν-
δρειού 5. Έχει χαρακτηριστεί δι-
ατηρητέα από το 1983 με το σκε-
πτικό ότι αποτελεί δείγμα λαϊκής 
γιαννιώτικης αρχιτεκτονικής. 
Το αρχοντικό αυτό πέρασε στην 
κυριότητα του Δήμου Ιωαννιτών 
ως κληροδότημα, το 1995. Μέ-
χρι το 2007, στο σπίτι αυτό συ-
νέχισε να μένει η οικονόμος της 
διαθέτη Φ. Καλούδη. Από τότε, 
σιωπή...
Τα τελευταία χρόνια, η εντε-
ταλμένη δημοτική σύμβουλος 
Γωγώ Γιώτη και η διαχειριστι-
κή επιτροπή κληροδοτημάτων 
προσπαθούν να βγάλουν το αρ-
χοντικό αυτό από τη λήθη και 
να το αναδείξουν. Η επιθυμία της 
διαθέτη ήταν η δημιουργία ενός 
μουσείου-παραδοσιακού γιαν-
νιώτικου σπιτιού. Ένα δύσκολο 
εγχείρημα καθώς το αρχοντικό 
δεν βρίσκεται και στην καλύτερη 
κατάσταση.
Προς το παρόν, ο Δήμος Ιωαν-
νιτών προσπαθεί να ευπρεπίσει 
την οικία και να συντηρήσει τα 
αντικείμενα. Και τα καταφέρνει.
Η οικία Φερενίκης Καλούδη, 
μετά από πολλά χρόνια, δέχτη-
κε ένα πρωινό, την εβδομάδα 
που μας πέρασε, επισκέψεις: εκ-
προσώπους των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. Έστω και για λίγο 
το κτίριο «ζωντάνεψε». Και κυρί-
ως είχε την ευκαιρία να συστή-
σει… τον εαυτό του, μέσω του 
Τύπου, στους Γιαννιώτες. Ξυ-
λόγλυπτα, ζωγραφιστά ταβάνια, 
χειροποίητα αντικείμενα, παλιά 

έπιπλα, μια πλούσια και σπάνια 
βιβλιοθήκη. «Ματιές» σε ένα 
αρχοντικό, διώροφο σπίτι άλ-
λου αιώνα, με τον οντά του και 
τα υπόλοιπα δωμάτια, το οποίο, 
πέραν των ιδιαίτερων χαρακτη-
ριστικών του, δεν παύει να έχει 
πολλές φθορές και να βρίσκεται 
σε κακή κτιριακή κατάσταση. 
Στην επίσκεψη το παρών έδω-
σαν και οι μουσικοί Βάσω Αρ-
λέτου και Μαριάνθη Καψάλη –η 
παρουσία τους είχε και συμβο-
λικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι 
στην οικία υπάρχει διαμορφω-
μένος χώρος που λειτουργούσε 
ως δωμάτιο μουσικής.
Η κ. Γιώτη, που ξενάγησε τους 
εκπροσώπους των μέσων ενη-
μέρωσης στο αρχοντικό, ανέφε-
ρε ότι το 2016 ξεκίνησαν οι δια-
δικασίες για μια νέα απογραφή 
των αντικειμένων. Κι αυτό επει-
δή το 2014, με την ανάληψη των 
καθηκόντων της δημοτικής αρ-
χής, διαπιστώθηκε ότι στο κτίριο 
είχε γίνει διάρρηξη, με τα αντι-

κείμενα να βρίσκονται σε «τρο-
μερή αταξία», όπως είπε. Η ίδια 
ανέφερε ότι χρειάστηκε καταρ-
χάς προσωπική δουλειά πολλών 
μηνών για να γίνει ο εσωτερικός 
χώρος προσβάσιμος. Την τελευ-
ταία φορά που είχε απογραφή, 
ήταν το 1995, λίγες μέρες μετά 
τον θάνατο της Καλούδη.
Η κ. Γιώτη ανέφερε ότι αυτή τη 
φορά έγινε και ψηφιακή κατα-
γραφή όλων των αντικειμένων, 
ενώ επεσήμανε ότι σε σχέση με 
την πρώτη απογραφή βρέθη-
καν περισσότερα αντικείμενα. 
Η μόνη παραφωνία που διαπι-
στώθηκε, είναι η απουσία μιας 
εικόνας. Αναφορά έκανε και στο 
χρηματοκιβώτιο που δεν είχε 
ανοιχτεί και στο οποίο βρέθη-
καν κάποια κοσμήματα, όπως 
μια μικρή χρυσή καρφίτσα-πε-
ταλούδα με πολύτιμους λίθους. 
Η εντεταλμένη δημοτική σύμ-
βουλος πρόσθεσε ακόμα ότι έχει 
και κτιριακή αποτύπωση, ενώ 
διορθώθηκε και το λάθος στο 
Κτηματολόγιο, όπου το ακίνητο 
εμφανιζόταν ως αγνώστου ιδιο-
κτήτη. Όπως εξήγησε, το λάθος 
αυτό δεν συνέβαλε στην έγκαι-
ρη προετοιμασία του Κληροδο-
τήματος για την κατάθεση μιας 
πρότασης από κατάστασης της 
οικίας στο ΕΣΠΑ. Προς το παρόν, 
η διαχειριστική επιτροπή περι-
μένει τι μέλλει γενέσθαι με μια 
πρόταση που έχει καταθέσει στο 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.
Όσο για την επιθυμία της δια-
θέτη, η κ. Γιώτη δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο να συνδυαστεί το 
μουσείο-γιαννιώτικο αρχοντι-
κό σπίτι με ένα αναγνωστήριο 
(λόγω της βιβλιοθήκης), ανοιχτό 
στο κοινό… Όλα αυτά βέβαια αν 
βρεθεί χρηματοδότηση για την 
αναστήλωση της διατηρητέας 
οικίας.

Επισκέπτες σε ένα 
παλιό αρχοντικό

«Ματιές» σε ένα 
αρχοντικό, διώροφο 
σπίτι άλλου αιώνα, 
με τον οντά του και 
τα υπόλοιπα δωμά-
τια, το οποίο, πέραν 
των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών 
του, δεν παύει να 
έχει πολλές φθορές 
και να βρίσκεται σε 
κακή κτιριακή κα-
τάσταση.

https://typos-i.gr/article/xrhmatokibwtio-poy-den-eixe-anoi3ei-kaneis
https://typos-i.gr/article/xrhmatokibwtio-poy-den-eixe-anoi3ei-kaneis
https://typos-i.gr/article/xrhmatokibwtio-poy-den-eixe-anoi3ei-kaneis
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από λίγες μέρες, η ευρω-
βουλή ενέκρινε μια από τις πιο 
αμφισβητήσιμες και αντιδη-
μοκρατικές διατάξεις, με την 

επίφαση της προστασίας των πνευμα-
τικών δικαιωμάτων, ένα εδώ και χρόνια 
επίδικο.
Παρά τις μαζικές αντιδράσεις και προει-
δοποιήσεις, η οδηγία που υπερψηφίστη-
κε, επιτρέπει την εισαγωγή «φίλτρων» 
που πρακτικά, θα καθορίζει το περιεχό-
μενο των ειδήσεων που φτάνει στον τε-
λικό χρήστη και επίσης, ορίζει «εύλογη 
αμοιβή» για τους δημιουργούς. Όλους; 
Ακόμα και τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ; 
Όχι, καθώς η διατύπωση του νόμου ευ-
νοεί τους εκδοτικούς ομίλους και κυρί-
ως, τα μεγάλα συγκροτήματα, ενώ μόνο 
εάν η κάθε χώρα εντάξει στη νομοθεσία 
της συγκεκριμένες διατάξεις, θα προ-
βλέπονται δικαιώματα για τους πραγμα-
τικούς δημιουργούς.
Στην Ελλάδα όπου ο δημοσιογράφος 
είναι… είδος πολυτελείας, καθώς όλο 
και περισσότερα μέσα μειώνουν ή κα-
ταργούν εντελώς το προσωπικό, ενώ 

η «διαφημιστική πίτα» εξαρτάται από 
λίγο έως καθόλου από «μετρήσιμους» 
παράγοντες όπως η αναγνωσιμότητα, 
η συμβατότητα του μέσου με τη νομο-
θεσία κ.ο.κ., η απόδοση δικαιωμάτων 
είναι «ψιλά γράμματα». Έτσι και αλλιώς 
πάντως, το καίριο θέμα δεν είναι μόνο 
αυτό, καθώς στην Ελλάδα δραστηριο-
ποιούνται οργανισμοί συγκέντρωσης και 
απόδοσης δικαιωμάτων, με συμβάσεις 
με τους δημιουργούς.
Το πρόβλημα είναι ότι η ροή της πληρο-
φορίας δεν θα υπόκειται στην κρίση και 
την αξιοπιστία (που είναι συζητήσιμες), 
αλλά θα είναι αντικείμενο διαπραγμά-
τευσης. Στο κείμενό τους, 169 ακα-
δημαϊκοί τονίζουν ότι τα μέτρα, όπως 
διατυπώνονται, δεν πρόκειται να καταρ-
γήσουν τα fake news, αλλά θα κάνουν το 
αντίθετο, ούτε θα μειωθεί το copy-paste. 
H E.E. από την πλευρά της πάντως, δια-
φωνεί με τις… διαφωνίες. 
Το «άρθρο 13» που τελικά κατέληξε… 
άρθρο 17 στην ψήφιση, εισάγει έναν 
ιδιαίτερο τρόπο λογοκρισίας του πε-
ριεχομένου: Κάθε πλατφόρμα (π.χ. το 
Youtube) θα έχει τη νομική ευθύνη για 
το τι αναρτούν οι χρήστες. Καθώς όμως 

ο όγκος δεδομένων είναι τεράστιος, θα 
πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ελέγχου. 
Και εδώ είναι η παγίδα: Άνθρωποι όπως 
ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, ο πρωτεργάτης 
του World Wide Web προειδοποιεί ότι 
οι «κολοσσοί» θα επιβάλλουν φίλτρα πε-
ριεχομένου και ότι γενικώς, θα είναι μια 
εξαιρετική αφορμή για τον περιορισμό 
της ελευθερίας έκφρασης στο προσεχές 
μέλλον.
Πόσο προσεχές; Κάθε χώρα έχει δύο χρό-
νια περιθώριο να προσαρμόσει τη νομο-
θεσία της. Οι έλληνες ευρωβουλευτές 
δεν έδωσαν καν τη μάχη, επιλέγοντας (ή 
όντας αναγκασμένοι) να λείψουν, όπως 
έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
και αρκετοί της ΝΔ.  Τελικά, επτά ευρω-
βουλευτές υπερψήφισαν την οδηγία και 
δύο καταψήφισαν…
Το σίγουρο είναι ότι το ίντερνετ αλλάζει 
σταθερά, απομακρυνόμενο από τη «συ-
στατική» του συνθήκη, την παγκοσμι-
οποίηση του δημόσιου χώρου και την 
ελευθερία έκφρασης. Μέχρι να δούμε 
πώς θα υιοθετήσει η Ελλάδα την οδηγία, 
διαβάστε ένα ενδιαφέρον κείμενο του 
PressProject και δείτε τον Τζον Όλιβερ 
να μιλάει για παρεμφερές θέμα.

Ίντερνετ 
της δημοκρατίας 

ή των μεγάλων 
εταιριών;

Το πρόβλημα είναι ότι η 
ροή της πληροφορίας δεν 
θα υπόκειται στην κρίση 
και την αξιοπιστία (που 
είναι συζητήσιμες), αλλά 
θα είναι αντικείμενο δια-
πραγμάτευσης. Στο κείμε-
νό τους, 169 ακαδημαϊκοί 
τονίζουν ότι τα μέτρα, 
όπως διατυπώνονται, δεν 
πρόκειται να καταργήσουν 
τα fake news, αλλά θα κά-
νουν το αντίθετο, ούτε θα 
μειωθεί το copy-paste. 

https://www.ivir.nl/publicaties/download/Academics_Against_Press_Publishers_Right.pdf
https://www.ivir.nl/publicaties/download/Academics_Against_Press_Publishers_Right.pdf
https://www.thepressproject.gr/article/139535/Ti-upostirizei-i-EE-gia-tin-Metarruthmisi-tis-Pneumatikis-Idioktisias-kai-ta-arthra-11-kai-13
https://www.thepressproject.gr/article/139535/Ti-upostirizei-i-EE-gia-tin-Metarruthmisi-tis-Pneumatikis-Idioktisias-kai-ta-arthra-11-kai-13
https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/20/eu-votes-for-copyright-law-that-would-make-internet-a-tool-for-control
https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/20/eu-votes-for-copyright-law-that-would-make-internet-a-tool-for-control
https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/20/eu-votes-for-copyright-law-that-would-make-internet-a-tool-for-control
https://www.thepressproject.gr/article/139640/Ti-psifisan-oi-Ellines-eurobouleutes-stin-psifoforia-gia-tin-Odigia-Copyright-tou-Eurokoinobouliou
https://www.thepressproject.gr/article/139664/Pos-mia-psifoforia-ksanaksegumnose-ti-simerini-EE
https://www.thepressproject.gr/article/139664/Pos-mia-psifoforia-ksanaksegumnose-ti-simerini-EE
https://www.youtube.com/watch?v=92vuuZt7wak
https://www.ivir.nl/publicaties/download/Academics_Against_Press_Publishers_Right.pdf
https://www.ivir.nl/publicaties/download/Academics_Against_Press_Publishers_Right.pdf
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ΘΕΑΤΡΟ

Στις 4 και 5 Απριλίου στο 
Πνευματικό Κέντρο, στις 
21.15, η θεατρική ομάδα 
«Επί σκηνής» του Δήμου 

Ζίτσας ανεβάζει μια διασκευή του 
έργου των Γιαλαμα-Πρετεντέρη 
«Μιας πεντάρας νιάτα», σε σκηνο-
θεσία του Νίκου Σφαιρόπουλου.
Το έργο έκαναν γνωστό οι Στέφα-
νος Ληναίος και Έλλη Φωτίου, ένα 
νεόνυμφο ζευγάρι που προσπαθεί 
να τα φέρει βόλτα, περνώντας από 
καταστάσεις με πολύ γέλιο. Η κω-
μωδία είναι από τις πιο χαρακτηρι-
στικές των δημιουργών, αλλά και 
του ζεύγους ηθοποιών, μια «λαϊκή 
κωμωδία» με ηθογραφικά στοι-
χεία της μετεμφυλιακής Ελλάδας.
Παίζουν οι εξής: Έφη Στάμου, Αλέ-
ξανδρος Μπενάτσης, Δημήτρης 
Ντίνας, Κωνσταντίνα Σουλιώτη, 

Χρήστος Μπέλλος, Γιάννης Βούλ-
γαρης, Γιώργος Τζιάλλας, Βούλα 
Καραγκούνη,: Γιολάντα Μπότσι-
κου, Παναγιώτης Σιώνης, Γιώργος 
Καψάλης, Νίκος Τζίμας, Χάρης 
Λαμπρίδης, Φωτεινή Κολιού
Σκηνικά - Επιμέλεια κοστουμιών 
Χριστίνα Παπαδοπούλου, μουσι-
κή επιμέλεια Σοφία Αγιοπετρί-
του, αφίσα – πρόγραμμα Αγάπη 
Ευφραιμίδη, studio – video-φω-
τογραφίες Μενέλαος Συκοβέλης, 
βοηθός σκηνοθέτη Βούλα Καρα-
γκούνη.
Παίζουν οι μουσικοί Ορφέας Τσα-
κτσίρας μπουζούκι, Παναγιώτης 
Παπουτσής μπουζούκι-μπαγλαμά, 
Μάριος Τούμπας κιθάρα, Σοφία 
Αγιοπετρίτου πιάνο-ακορντεόν
Κατασκευή σκηνικών: Σπύρος 
Γκρέμος – Σταύρος Γεωλδάσης

31 ΜΑΡΤΊΟΥ

Λάχανα 
και Χάχανα 
στο Stage
Το παιδικό μιούζικαλ «Λά-
χανα και Χάχανα» έρχεται 
για δύο παραστάσεις στο 
Stage Ioannina, την Κυρια-
κή 31 Μαρτίου, 11:30 και 
18:15. Πρωταγωνιστούν: 
Φώτης Σπύρος, Βασίλης 
Ζώης, Φαίη Ψωμαδάκη, 
Άννα Βασιλείου, Αλέ-
ξανδρος Σαριπανίδης, 
Τζούλια Σπυροπούλου, 
Μιχάλης Τριπόδης και 
ο Χρήστος Τριπόδης. 
Μουσική - κείμενο Τάσος 
Ιωαννίδης, σκηνοθεσία 
Χρήστος Τριπόδης - Τά-
σος Ιωαννίδης, χορογρα-
φίες Άννα Αθανασιάδη. 
Προπώληση 8 ευρώ, γενική 
είσοδος 9 ευρώ.

1 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

Αμπαζής 

και Γεννα-
τάς επι-
στρέφουν
H παράσταση «Δεν 
υπάρχει κράτος Madame» 
με τον τραγουδοποιό 
Παντελή Αμπαζή και τον 
ηθοποιό Γεράσιμο Γεννατά 
επιστρέφει στα Γιάννενα 
και στο Θέατρο «Έκφρα-
ση» τη Δευτέρα 1 Απριλί-
ου, στις 21:15.
Μαζί τους ο Σάκης Κοντο-
νικόλας στο πιάνο και ο 
Παύλος Παφρανίδης στο 
μπουζούκι.
*Τα εισιτήρια κοστίζουν 
12 ευρώ το κανονικό και 8 
ευρώ (ανέργων, φοιτητικό, 
μαθητικό). Προπώληση 
10 ευρώ στο ταμείο του 
Θεάτρου. Τηλ. Κρατή-
σεων: 26515 54505 & 
6907500710

1 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

«Διπλή ταρίφα» στο Πνευματικό Κέντρο

Η θεατρική κωμωδία του 
Ρέι Κούνεϊ «Διπλή ταρί-
φα», σε απόδοση Δημή-
τρη Αποστόλου και σε 

σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου, 
ανεβαίνει στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Ιωαννιτών τη Δευτέρα 1 
Απριλίου, στις 18:30 και στις 21:15.
Η υπόθεση: Ο Γιάννης Παπαδόπου-
λος (Μάριος Αθανασίου) είναι οδη-
γός ταξί στην Αθήνα στα χρόνια της 
χούντας, ο οποίος ζει κυριολεκτικά 
δύο ζωές, έχοντας στήσει δύο σπί-
τια με δύο διαφορετικές συζύγους 
(Τζόυς Ευειδή και Βίκυ Κάβουρα). 
Καταφέρνει να ξεγελά και τις δύο 
συζύγους, μέχρι που μπλέκει σε μία 
ληστεία. Τότε ξεκινάει ένας αγώνας 
να διατηρήσει το μυστικό του τόσο 
από τους αστυνομικούς (Χάρης Αση-
μακόπουλος & Χάρης Γρηγορόπου-
λος) όσο και από τις συζύγους του. 
Μοναδικός του σύμμαχος ο κολλη-
τός του φίλος (Σπύρος Πούλης).
Τιμή εισιτηρίου: 16 ευρώ (μειωμένο 
12 ευρώ). Προπώληση στο ταμείο 
του Πνευματικού Κέντρου 11:00-
13:00 και 18:00-21:00 και στο viva.
gr.

4-5 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

«Μιας πεντάρας νιάτα» από τους «Επί σκηνής»
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ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Balothizer είναι ένα electric power trio που 
σχηματίστηκε στους δρόμους του Haringey στο 
Βόρειο Λονδίνο και έρχονται για πρώτη φορά 
στα Γιάννενα, στο Θυμωμένο Πορτραίτο, στις 5 

Απριλίου (εισιτήριο 4 ευρώ).
Η έμπνευση για την σύσταση των Balothizer προέκυ-
ψε από την μουσική συνεργασία του μπασίστα και τρα-
γουδιστή Παύλου Μαυροματάκη (Electric Litany, The 
Turbans) και του λαουτιέρη Νίκου Ζιάρκα (Valia Calda).

3-7 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

«Μαμά! Το δωμάτιο των 
θαυμάτων» στο Καμπέρειο

Η Πειραματική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων ανεβάζει στο 
Καμπέρειο Θέατρο το νεοελληνικό έργο «Μαμά! Το δωμά-
τιο των θαυμάτων» (πρώτη πανελλήνια παρουσίαση), της 
Ελένης Ευθυμίου και της Σοφίας Ευτυχιάδου, σε σκηνοθε-

σία της Ελένης Ευθυμίου.
Το έργο «Μαμά! Το δωμάτιο των θαυμάτων»: ένα έργο φόρος τιμής 
στη μητρότητα και το μυστήριο της ζωής. Τρεις γυναίκες. Τρεις δια-
φορετικές γενιές. Που τις ενώνει ένας ομφάλιος λώρος. Μια παρά-
σταση για τη ζωή, που «συμβαίνει όταν άλλα προγραμμάτιζες εσύ», 
για την προσμονή, τον φόβο ή και την άρνηση της μητρότητας. Παί-
ζουν: Ελένη Δημοπούλου, Χαρά Ζησιμάτου, Σοφία Μπλέτσου. 
Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη (7.00 μ.μ.), Πέμπτη (9.00 μ.μ.), Παρα-
σκευή (9.00 μ.μ.), Σάββατο (9.00 μ.μ.) και Κυριακή (7.00 μ.μ.), στο 
«Καμπέρειο» Θέατρο.
Πωλήσεις εισιτηρίων: Στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Παπά-
ζογλου 5, Αρχοντικό Πυρσινέλλα, 09.00-14.30). Τιμές εισιτηρίων: 10 
ευρώ (κανονικό), 7 ευρώ (μαθητές, φοιτητές, στρατευμένοι, πολύτε-
κνοι, μέλη ΚΑΠΗ), άνεργοι δωρεάν. Παράσταση Τετάρτης, εισιτήριο 
5 ευρώ (δωρεάν οι άνεργοι).
Πληροφορίες-κρατήσεις:  2651025670 και 6972445707 (ώρες γραφεί-
ου).

5 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

Το Politheatro παρουσιάζει 
την παράσταση «Εταιρικοί 
διάλογοι»

Το Politheatro παρουσιάζει την παράσταση «Εταιρικοί διά-
λογοι» του Λουκιανού σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόγκου με 
τη συμμετοχή των απόφοιτων των εργαστηρίων θεατρικής 
τέχνης του Politheatro. Πρόκειται για μικρά θεατρικά μονό-

πρακτα, γεμάτα ζωντάνια και δροσιά, που αντικατοπτρίζουν την κα-
θημερινή πραγματικότητα μιας ιδιαίτερης κατηγορίας γυναικών. Οι 
παραστάσεις θα δοθούν 5,6,7,12,13,14 & 19,20,21 Απριλίου και ώρα 
9.15μμ στον χώρο τέχνης Politheatro | performing arts (Δημάρχου 
Ιωαννίδη 4). 
Γενική είσοδος 8 ευρώ & 5 ευρώ για μαθητές, φοιτητές και κατόχους 
κάρτας ανεργίας. Κρατήσεις: τηλ. 6955416236, email: politheatro2@
gmail.com, FB: Politheatro performing arts

4 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

OI NAXATRAS 
ΖΩΝΤΑΝΑ 
ΣΤΑ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΣΤΙΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΎ στον 
Πολυχώρο Αγορά, οι 
Naxatras έρχονται για ακόμα 
ένα live στην πόλη. 
Special guests: Sliver + 
Spellbound. Πόρτες: 21:00. 
Προπώληση: 8€, ταμείο: 
10€. Σημεία προπώλησης 
Rock Bass (Αετοράχης 16), 
Rock Cafe Indian (Ανεξαρτη-
σίας 14), Beatnik (Ανεξαρτη-
σίας 121-123),  Germanos 
(Ρολόι), Manthos Optical 
(Αβέρωφ 16), Giorgio (στοά 
Ορφέα), Rocka Rolla (Ν. 
Ζέρβα 2), Flavour lounge 2,0 
(Πολυχωρος Αγορά).

4 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

ΩΧΤΟΜΗΔΕΝ 
ΣΤΟ BEATNIK
ΟΙ ΩΧΤΟΜΗΔΕΝ μετά 
από σχεδόν ένα χρόνο 
ξαναπαίζουν στο Beatnik για 
ένα δυνατό και θορυβώδες 
live με ελληνόφωνο στίχο 
παίζοντας κομμάτια από τον 
πρώτο τους δίσκο αλλά και 
καινούργιο υλικό. Έναρξη 
21.30, είσοδος 3 ευρώ. 

5 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

Balothizer στο Πορτραίτο

6 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

Παπαδόπουλος-
Γιοκαρίνης-
Ζιώγαλας-Μηλιώκας

Η Γυριστρούλα ο νοσταλγός του Ροκ εν Ρολ 
και η Βασιλική έρχονται για το καλό σας στις 
06/04 στο Stage Ioannina. Λάκης Παπαδόπου-
λος-Γιάννης Γιοκαρίνης-Νίκος Ζιώγαλας-Γιάν-

νης Μηλιώκας ετοιμάζονται για ένα live στην πόλη, για 
πρώτη φορά με αυτή τη σύνθεση. 
Ώρα προσέλευσης: 21:30, ώρα έναρξης 22:30, προπώληση, 
μειωμένο, φοιτητικό: 10€, ταμείο: 12€ (Η τιμή του μειω-
μένου ισχύει και στο ταμείο). Σημεία προπώλησης: Γερμα-
νός (απέναντι από Ρολόι), Giorgio (στοά Ορφέα), Vision of 
Sound (Ν. Ζέρβα 78).
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5 ΑΠΡΊΛΊΟΥ

Μια μέρα με το Ethnofest

ΣΙΝΕΜΑ

Το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), 
σε συνεργασία με 
το Φεστιβάλ Εθνο-
γραφικού Κινη-
ματογράφου Αθή-
νας-Ethnofest, 
οργανώνει θεμα-
τική κινηματογρα-
φική βραδιά με 
ειδικές προβολές 
εθνογραφικών 
ντοκιμαντέρ, της 
πρόσφατης εγχώ-
ριας και διεθνούς 
παραγωγής, την 
Παρασκευή 5 
Απριλίου, στο 
Μουσείο Αργυρο-
τεχνίας Ιωαννί-
νων.
Εκπρόσωπος του 
Ethnofest θα προ-
λογίσει τις ταινί-
ες, ενώ μετά από 
κάθε προβολή θα 
ακολουθεί σύντο-
μη συζήτηση με το 
κοινό. Η είσοδος 
σε όλες τις προβο-
λές είναι ελεύθε-
ρη για το κοινό.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΏΝ

17:30 18:50 20:00 20:45
Istanbul Makami / Νότες της 
Κωνσταντινούπολης Пукнатини / Ρωγμές Άλιμα Qu’importe la gravité / 

Σχετικά με τη Βαρύτητα

Τουρκία, 2016, 70’ Γερμανία, 2018, 55’ Ελλάδα, 2017, 30΄ Καναδάς, Ελβετία, 2017. 79’

Σκηνοθεσία: Özlem Sariyildiz, 
Yunus Emre Aydin

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Κόφτη     Σκηνοθεσία: Λουκάς Κουμπού-
ρης, Νικόλας Παπαδημητρίου

Σκηνοθεσία: Matthieu Brouillard   

Μια ταινία που δείχνει 
το δυναμικό παρόν 
της κλασικής οθω-
μανικής μουσικής. 

«Είτε σου λείπει κάτι είτε το 
έχεις σε υπερβολικό βαθμό, οπό-
τε φεύγεις...». Φεύγουν από το 
σπίτι τους και παίζουν μουσική 
σε όλο τον κόσμο... Από το Μό-
ντρεαλ, τη Σοφία, τη Νέα Υόρκη, 
τη Σαλίβ και το Παλέρμο, πέντε 
ιστορίες του δρόμου, άνθρωποι 
που ταξιδεύουν τον κόσμο και 
συναντιούνται στην Κωνσταντι-
νούπολη, χάρη στις νότες της 
Κωνσταντινούπολης.

Λαμπερά σούπερ μάρκετ 
βρίσκονται διπλά σε 
ερείπια εργοστασί-
ων στο Πέρνικ της 

Βουλγαρίας, οπού κάποτε 
βρισκόταν ένα από τα πιο σημα-
ντικά βιομηχανικά κέντρα των 
Βαλκάνιων. Το φιλμ αφηγείται 
ριζικούς ιστορικούς μετασχη-
ματισμούς και ιστορίες οικονο-
μικών κρίσεων, μέσα από τις 
εμπειρίες ανθρώπων που έχουν 
βιώσει περιόδους βιομηχανικής 
ανάπτυξης και παρακμής.

Εδώ και αιώνες, τα νερά 
της λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου-Αιτωλικού 
παρέχουν τροφή και 

εργασία σε ένα μεγάλο κομμάτι 
του πληθυσμού της περιοχής 
και συντελούν στη διαμόρφωση 
ενός μοναδικού φυσικού και 
πολιτισμικού τοπίου.
Η ταινία αποτελεί μια προσπά-
θεια καταγραφής της καθημε-
ρινής ζωής των ψαράδων στο 
ιβάρι (φυσικό ιχθυοτροφείο) του 
Κόμματος, μέσα από την εργα-
σία τους καθώς και την ευρύτε-
ρης σχέση τους με τον ιδιαίτερο 
χώρο της λιμνοθάλασσας.

Ο Christian, 63 ετών, 
και ο Bruce, 71, είναι 
φίλοι και ο καθένας 
κουβαλάει το δικό του 

πρόβλημα. Ο Christian υποφέρει 
από μια γενετική ασθένεια που 
βλάπτει σοβαρά την όρασή του 
και κάνει το δέρμα του υπερευ-
αίσθητο στον ήλιο, ενώ ο Bruce 
είναι βαρήκοος και διπολικός. 
Αλλά και οι δυο άντρες μοι-
ράζονται μια κοινή επιθυμία: 
την επιθυμία να πετάξουν, να 
αψηφήσουν τους νομούς της 
βαρύτητας, να απεκδυθούν τους 
περιορισμούς των σωμάτων 
τους.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Μουσείο στο τηλέφωνο 2651064065  (καθημερινά, εκτός Τρίτης,  10:00-18:00).
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 47 ακριβώς χρόνια, οι Deep 
Purple έγιναν υπερδιάσημοι, χάρη σε 
μια… φωτιά. Για την ακρίβεια, το Smoke 
on the water που περιλαμβάνεται στο 

Machine Head, το έκτο άλμπουμ της μπάντας που 
η χάρη της έφτασε μέχρι και τα Γιάννενα (ίσως δι-
αχρονικά το μεγαλύτερο όνομα του ροκ εν ρολ που 
έφτασε εδώ), ηχογραφήθηκε νωρίτερα. 
Αλλά και πάλι, η πυρκαγιά στο Μοντρέ, ο Ζάπα και 
οι Mothers, ο Γκίλαν που έγραφε τους ψιλοαστεί-
ους στίχους στη χαρτοπετσέτα και το τα-τα-τααααν 
του Μπλάκμορ στην κιθάρα, έγινε ο ακρογωνιαίος 
λίθος του hard rock και του air guitar για εκατομ-
μύρια πιτσιρικάδες σε όλο τον κόσμο, ακούγοντας 
το Smoke on the Water.

Το Machine Head όμως δεν ήταν μόνο το Smoke 
on the Water. Το άλμπουμ ήταν το πιο ώριμο της 
μπάντας στη mark II σύνθεση, την «καλή» δηλα-
δή και ακουγόταν σαν μια πιο συνεπής και σίγουρη 
εξέλιξη του In Rock. Ο δίσκος είχε το Highway star, 
όχι όμως και το When a blind man cries που επίσης 
είχε γραφτεί στο Μοντρέ, είχε το boogie Lazy και το 
επικό Space Truckin’, καθώς και το πολύ καλό, αν 
και παραγνωρισμένο Pictures of Home. Γενικώς, 
είχε ό,τι απαιτείται για να γίνει ένα άλμπουμ κλασι-
κό, μνημειώδες, διαχρονικό και όλα τα σχετικά. 
Άσχετα με το πού τοποθετεί κανείς πλέον τους 
Purple, στο κουτί με τις εφηβικές αναμνήσεις ή 
στους αδιάφορους μουσικά, το Machine Head ήταν 
μια δήλωση καλλιτεχνικής υπεροχής. Και τέλος 
πάντων, πάρα πολλά πράγματα ξεκίνησαν από 
αυτό το τα-τα-τααααν…

Καπνός πάνω στο νερό

https://www.youtube.com/watch?v=ikGyZh0VbPQ
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Όταν ο Αριστοφάνης έγραψε… κόμικς
30 ΧΡΟΝΊΑ ΑΠΟ ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΏΝ ΑΚΟΚΑΛΊΔΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΗ

Όταν στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980, ο συγγραφέας Τάσος 
Αποστολίδης και ο εικονογρά-
φος Γιώργος Ακοκαλίδης, λά-

τρεις και οι δύο των κόμικς, αποφάσισαν 
να εικονογραφήσουν τις κωμωδίες του 
Αριστοφάνη, δεν περίμεναν ότι τρεις και 
πλέον, δεκαετίες μετά, τα βιβλία τους θα 
είχαν ξεπεράσει σε πωλήσεις στην Ελλά-
δα το ένα εκατομμύριο αντίτυπα.
Πριν από λίγες μέρες, ο σύλλογος Απο-
φοίτων του ΑΠΘ διοργάνωσε εκδήλωση 
για τις εκδόσεις, στη Θεσσαλονίκη.  
«Κάναμε τότε κάτι που μας άρεσε και 
αγαπούσαμε και δεν φανταστήκαμε ποτέ 
την επιτυχία που θα είχε. Αν σήμερα γι-
νόταν ο Αριστοφάνης σε κόμικ, φαντάζο-
μαι ότι θα είχε πλήρη... αποτυχία! Άλλες 
εποχές τότε, άλλες αναζητήσεις» ξεκαθα-
ρίζει ο κ.Αποστολίδης διευκρινίζοντας 
ότι συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από την 

πρώτη έκδοση της διασκευής σε κόμικς 
των έντεκα κωμωδιών του Αριστοφάνη 
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονί-
κη από τις εκδόσεις Α.Σ.Ε. 
Οι «Κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κό-
μικς», με συνεχείς επανεκδόσεις, τιμή-
θηκαν από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεά-
τρου, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος «Πολιτισμός 
2007-2013» με την παραγωγή «DHE 
DUTY OF COMEDY» ενώ η «Λυσιστρά-
τη» ήταν ένα από τα 100.000 βιβλία, από 
όλο τον κόσμο, που δόμησαν τον «Παρ-
θενώνα των βιβλίων», το εμβληματικό 
έργο της Marta Minujin, στο Κάσελ της 
Γερμανίας. 
Η ίδια κωμωδία κυκλοφόρησε με κινού-
μενα σχέδια, στα ελληνικά και αγγλικά, 
σε DVD. Τέσσερις κωμωδίες δημοσιεύ-
τηκαν σε συνέχειες, σε εφημερίδες, κα-
θώς και στο «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», περιοδικό 

που διανέμεται σε μαθητές σχολείων της 
ομογένειας σε Ευρώπη, Αμερική και Αυ-
στραλία. Αποσπάσματά τους υπάρχουν 
ακόμη σε σχολικά βιβλία πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον 
«Μαραθώνιο ανάγνωσης» του 2012-2013, 
δέκα κωμωδίες διαβάστηκαν από 25.000 
μαθητές, από 1.200 Δημοτικά σχολεία. 
Σχολικοί, αλλά και επαγγελματικοί θία-
σοι, κατά καιρούς, ανέβασαν θεατρικές 
παραστάσεις κωμωδιών του Αριστοφά-
νη που βασίζονταν στην κόμικς εκδοχή. 
Έξι κωμωδίες μεταφράστηκαν στα αγ-
γλικά, γαλλικά, γερμανικά και τουρκικά, 
ενώ και οι 11 πωλούνται ηλεκτρονικά 
στα ελληνικά και αγγλικά. Με Υπουργική 
απόφαση, εδώ και πέντε χρόνια, τα βι-
βλία διατίθενται από τα πωλητήρια των 
Αρχαιολογικών Μουσείων της χώρας, με 
τη «Λυσιστράτη» να είναι best seller.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Η ΩΡΑ 
ΑΛΛΑΞΕ
Όπως κάθε χρόνο την τε-
λευταία Κυριακή του Μαρ-
τίου η ώρα αλλάζει. Έτσι 
στις 3:00 τα ξημερώματα 
σήμερα 31 Μαρτίου οι 
δείκτες των ρολογιών θα 
πρέπει να προχωρήσουν 
(αν δεν το έχετε κάνει ήδη) 
μια ώρα μπροστά για να 
δείξουν 4:00.
Υπενθυμίζεται ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε, όπως αναμενό-
ταν, το σχέδιο κατάργησης 
της αλλαγής της ώρας από 
χειμερινή σε εαρινή στην 
Ευρώπη από το 2021.
Σύμφωνα με την απόφαση 
που εγκρίθηκε από την ευ-
ρωβουλή στο Στρασβούρ-
γο οι κυβερνήσεις που 
θέλουν να διατηρήσουν 
μόνιμα την θερινή ώρα θα 
αλλάξουν τα ρολόγια τους 
οριστικά την τελευταία 
Κυριακή του Μαρτίου του 
2021, ενώ εκείνες που 
επιθυμούν να κρατήσουν 
μόνιμα τη χειμερινή ώρα 
θα αλλάξουν τα ρολόγια 
τους για στερνή φορά την 
τελευταία Κυριακή του 
Οκτωβρίου του 2021.
Τα κράτη μέλη έχουν πε-
ριθώριο να αποφασίσουν 
μέχρι τον Απρίλιο του 
2020.

To «στοιχειό» 
της λίμνης

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Την Πρωταπριλιά του 1915, η εφημερίδα 
«Ήπειρος» καταφέρνει να αναστατώσει 
σχεδόν όλη την πόλη. Το πρωταπριλιάτι-
κο ψέμα της είχε τίτλο «Ένα φοβερό ψάρι». 

Σύμφωνα με το σενάριο, αλιείς ψάρεψαν με μεγάλη 
δυσκολία («υπήρχε ο κίνδυνος να ανατραπή η λέμ-
βος» αναφέρεται) και με τη βοήθεια συναδέλφων 
τους ένα τεράστιο ψάρι, με τη φήμη ότι επρόκειτο 
για καρχαρία να μεταδίδεται αστραπιαία. Η εφημε-
ρίδα αναφέρει ότι συντάκτης πήγε επιτόπου για να 
το διαπιστώσει ιδίοις όμμασι: «Καρχαρίας βεβαίως 
δεν ήτο, αλλά ένα μεγάλο ψάρι, τριών μέτρων δια-
στάσεων, το οποίον ευρίσκεται ακόμη ερριμμένον 
επί της άμμου». Μάλιστα στο «ρεπορτάζ» δίνονται 
και άλλα στοιχεία, για να καταστήσουν το γεγονός 

αληθοφανές: Ότι κατέφτασαν οι αρχές της πόλης 
και ότι το ψάρι, που ζύγιζε 327 1.2 οκάδες θα το 
ταριχεύσει ο αστίατρος, ο οποίος στη συνέχεια θα 
το αποστείλει στον ζωολογικό κήπο των Αθηνών 
προς έκθεση.
Το πρωταπριλιάτικο αυτό «παιχνίδι» όπως το απο-
καλεί η «Ήπειρος», έγινε πιστευτό από πολύ κόσμο 
που κατέβηκε στον Μώλο για να δει το τρομερό 
ψάρι. «Όσοι δε μετέβησαν διά να το ίδωσι, εάν 
εμετρούσαμεν αυτούς ως στρατιώτας, ηδύναντο 
να αποτελέσουν ολόκληρα συντάγματα πεζικού 
και ιππικού ακόμη, διότι και ιππείς έσπευσαν να 
θαυμάσουν το τρομερό ψάρι μας» σημειώνεται. Η 
«Ήπειρος» ζήτησε συγνώμη τότε για την αναστά-
τωση με την… υπόσχεση ότι «επί εν ολόκληρον 
έτος θα λέγωμεν την αλήθειαν προς τιμωρίαν μας, 
ακριβώς μέχρι της 31 Μαρτίου 1916».

«Καρχαρίας βεβαί-
ως δεν ήτο, αλλά 
ένα μεγάλο ψάρι, 
τριών μέτρων δια-
στάσεων, το οποίον 
ευρίσκεται ακόμη 
ερριμμένον επί της 
άμμου».
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Παρότι ο ΠΑΣ έπαιζε από το 50ο λεπτό με 10 
παίκτες, καθώς ο Κάργας αποβλήθηκε με δεύ-
τερη κίτρινη, κατάφερε να πάρει τη νίκη στη 
Λειβαδιά και να παραμείνει «ζωντανός» και 

υποψήφιος για παραμονή στην κατηγορία, αντίθετα με 
τον αντίπαλό του.
Ο ΠΑΣ ήταν καλύτερος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του παι-
χνιδιού. Ήταν πιο επιθετικός, ο Σεργκελασβίλι ήταν αυτό που 
έλειπε… όλη τη χρονιά, ο Νικολιάς ήταν παρών στην πίεση 
πάνω από το τη σέντρα και ο Λεβαδειακός από την άλλη, 
όταν απειλούσε, ήταν… ΠΑΣ. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
Ο Κλάους έχασε τετ α τετ στο 15’ και την ευκαιρία να 
ανοίξει το σκορ, ενώ στο 44’ ο Λεβαδειακός σκόραρε, 
αλλά ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ του Μαρκόφσκι για 
επιθετικό φάουλ, σε μια πολύ συζητήσιμη απόφαση. 
Αντίθετα, ήταν όντως οφσάιντ στο 27’.
Στο 50’ ο Κάργας αποβλήθηκε σε μαρκάρισμα από πίσω 
στον Μαρκόφσκι. Ο διαιτητής σωστά του έδειξε κάρτα, 
την οποία όμως είχε αρνηθεί σε αντίστοιχες φάσεις του 
Λεβαδειακού και ειδικά του Στανόγιεβιτς.

Ο ΠΑΣ αντί να κλειστεί πάντως, έπαιξε καλύτερα με λι-
γότερους παίκτες. Αντιμετώπισε το αρχικό ξέσπασμα του 
Λεβαδειακού και στο 61’ θα μπορούσε να είχε σκοράρει, 
αν ο Σεργκελασβίλι δεν ήταν άτυχος, καθώς το σουτ του 
σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Τρία λεπτά αργότερα 
ο Ζησόπουλος έστειλε τη μπάλα άουτ από το πέναλτι 
σχεδόν και στο 77’, ο Αντιλεού έκανε ίσως το μοναδικό 
του λάθος στο παιχνίδι: Γύρισε στον Μπάγιτς, ο Νικολιάς 
πρόλαβε και «κρέμασε» τον τερματοφύλακα, πετυχαί-
νοντας ωραίο γκολ. Λίγο αργότερα, ο ίδιος παραλίγο να 
κάνει το 2-0 αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.
Το έκανε ο Μάνος που είχε περάσει αλλαγή στις καθυστε-
ρήσεις, με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο, με ψαλιδάκι από 
το ύψος του πέναλτι. 

ΟΊ ΣΥΝΘΈΣΈΊΣ

Λεβαδειακός (Νίκος Καραγεωργίου): Μπάγιτς, Τσα-
μπούρης, Αντιλέχου, Παντελιάδης, Ρεκβιασβίλι, Ζησό-
πουλος (76' Σαβαντογκό), Μητρόπουλος (82' Καραχά-
λιος), Στανόγεβιτς (61' Μέλεγκ), Μαρκόβσκι, Νανγκίς, 
Γιακουμάκης.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Μιχαήλ, Κάστρο, 
Πάντελιτς, Μπουκουβάλας, Κάργας, Μιχαήλ, Αθανασι-
άδης (87' Μάνος), Νικολιάς (90' Γιάκος), Τζημόπουλος, 
Σεργκελασβίλι, Παμλίδης (80' Αποστολόπουλος).

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-2

19:00 ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-0

19:30 Α.Ε.Λ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 2-1

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

15:00 ΑΡΗΣ-Ο.Φ.Η. ΕΡΤ

16:00 A.E.K.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ NS2

19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Π.Α.Ο.Κ. ΕΡΤ

19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ

ΜΈ 10 ΠΑΊΚΤΈΣ Ο ΠΑΣ ΠΗΡΈ ΤΗ ΝΊΚΗ ΣΤΗ ΛΈΊΒΑΔΊΑ

Ζωντανός!
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