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Το Δέντρο του Πάσχα 
με αβγά στα κλαδιά

Την άνοιξη του 1895, ο διάσημος 
Αμερικανός σχεδιαστής βιτρό Λούις 
Κόμφορτ Τίφανι έδωσε ένα υπερ-
πολυτελές «Mayflower Festival» για 

να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό για ένα 
τοπικό νοσοκομείο. «Μεταξύ των ατραξιόν 
της βραδιάς ήταν και ένα Πασχαλινό αβγό-
δεντρο, θαμπώνοντας τους παριστάμενους 
με αβγά, βαμμένα με διαφορετικά χρώματα» 
γράφει η ιστορικός της γαστρονομίας Κάθι Κ. 
Κάουφμαν.
Εκείνη την εποχή, τα Πασχαλινά Δέντρα με 
αβγά στα κλαδιά ήταν κάτι το συνηθισμένο. 
Πολλοί Αμερικανοί άδειαζαν προσεκτικά το 
περιεχόμενο των αβγών, τα έβαφαν με ζω-
ηρά χρώματα για το Πάσχα και συνήθιζαν, 
με κορδέλες ή κλωστές, να τα κρεμούν από 
κλαδιά δέντρων. Τη δεκαετία του 1890, η συ-
νήθεια αυτή είχε γίνει πραγματική τρέλα στη 
Νέα Υόρκη.
Η Κάουφμαν εξηγεί ότι όπως και το Χριστου-
γεννιάτικο Δέντρο, έτσι και το Πασχαλινό 
Αβγόδεντρο κατά πάσα πιθανότητα έφτασε 

στην Αμερική με Γερμανούς μετανάστες που 
εγκαταστάθηκαν στην Πενσιλβάνια. Μάλι-
στα, οι γυναίκες εκεί θεωρούσαν ότι τα αβγό-
δεντρα ήταν ένα είδος γούρι για καλή τύχη, 
ειδικά όταν το ζητούμενο ήταν να πιάσουν 
παιδί.
Ακόμη πιο δημοφιλές έγινε το Δέντρο του 
Πάσχα μετά την έκδοση, το 1950, του βιβλί-
ου για παιδιά «Το Αβγόδεντρο» (με το οποίο, 
η συγγραφέας Κάθριν Μίλχους κέρδισε το 
Caldecott Medal). Την ίδια χρονιά, η Μίλ-
χους ετοίμασε και έβαψε 600 αβγά για το Δέ-
ντρο του Πάσχα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
της Νέας Υόρκης. Η παράδοση όμως, ξέφτι-
σε και τη δεκαετία του 1980 το Metropolitan 
Museum σταμάτησε να στολίζει το ετήσιο 
Πασχαλινό Αβγόδεντρό του.
Αν στην Αμερική η παράδοση έχει πλέον 
παρουσία μόνο στο Pinterest, στην Ευρώπη, 
και ειδικά στη Γερμανία, είναι ολοζώντανη. 
Τις απαρχές του Ostereierbaum μπορεί να 
έχει σκεπάσει ομίχλη, αλλά τα αβγά είναι 
εδώ και αιώνες σύμβολο αναγέννησης και 

της άνοιξης. Έως προσφάτως, ένα εντυπω-
σιακό παράδειγμα τήρησης της παράδοσης 
του Ostereierbaum κυριαρχούσε: στην πόλη 
Ζάαλφελτ, ο Φόλκερ και η Κριστίνα Κραφτ, 
για χρόνια, στόλιζαν τη μηλιά τους με εκατο-
ντάδες αβγά.
Το 1965, τα κλαδιά της μηλιάς -μικρό δε-
ντράκι ήταν τότε- μπορούσαν να αντέξουν 
μόνο 18 αβγά από πλαστικό. Το 2012, οι 
Κραφτ κρέμασαν στη μηλιά τους 10.000 
αβγά, ζωγραφισμένα στο χέρι. Τότε, σε συνέ-
ντευξη που του ζητήθηκε από το Associated 
Press, ο Φόλκερ Κραφτ είχε πει ότι παραπά-
νω αβγά ήταν δοκιμασία για την αποθηκευ-
τική ικανότητα του σπιτιού τους. «Σε αντίθε-
τη περίπτωση, θα πρέπει να κοιμάμαι με τα 
αβγά» δήλωσε.
Η πόλη αναζήτησε λύση, έψαξαν να βρουν 
άλλο δέντρο να κρεμάνε τα πασχαλινά αβγά 
των Κραφτ. Φέτος, ο δήμαρχος του Ζάαλ-
φελτ κρέμασε, στις 5 Απριλίου, τα πρώτα 
αβγά των Κραφτ σε μια χαρουπιά, κοντά 
στην Πύλη Μπλάκενμπούργκερ της πόλης.

Το 1965, τα κλαδιά 
της μηλιάς -μι-
κρό δεντράκι ήταν 
τότε- μπορούσαν να 
αντέξουν μόνο 18 
αβγά από πλαστικό. 
Το 2012, οι Κραφτ 
κρέμασαν στη μηλιά 
τους 10.000 αβγά, 
ζωγραφισμένα στο 
χέρι
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Από τον Κωνσταντίνο στον Αντρέα
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στο πιο πρόσφατο δημοτικό 
συμβούλιο Ιωαννίνων (ίσως 
και το τελευταίο αυτής της 
δημοτικής περιόδου), ο πρό-

εδρος του σώματος Γιώργος Παπα-
διώτης διάβασε επιστολή συμπο-
λίτη που ζητάει να μάθει «πώς και 
γιατί» ονομάστηκε ο δρόμος μπρο-
στά από το δημαρχείο, από «Βασι-
λέως Κωνσταντίνου» σε «Ανδρέα 
Παπανδρέου».
Για την ακρίβεια, ο δρόμος ονομα-
ζόταν μέχρι το 1986 «Κωνσταντίνου 
Ελευθερωτού», προς τιμή του βασι-
λιά Κωνσταντίνου του Α’. Ο Κωνστα-
ντίνος Γλύκσμπουργκ ή Κωνσταντί-
νος Α’ της Ελλάδας, γεννήθηκε στις 
2 Αυγούστου του 1968 στην Αθήνα, 
όντας ο πρώτος της δυναστείας που 
γεννήθηκε σε ελληνικό έδαφος.
Ο Κωνσταντίνος φοίτησε στη σχο-
λή Ευελπίδων και στην Ακαδημία 
Πολέμου της Πρωσίας και ήδη, 
στα 1897, είχε ένα μάλλον μέτριο 
«στρατηγικό μητρώο» για το ρόλο 
που έπαιξε στον ελληνοτουρκικό 
πόλεμο. Το 1913 διαδέχθηκε τον 
πατέρα του, μετά τη δολοφονία του 
τελευταίου στη Θεσσαλονίκη και 
κατόπιν σύνδεσε το όνομά του με τις 
νίκες του ελληνικού στρατού στους 
Βαλκανικούς Πολέμους. Στις 21 Φε-
βρουαρίου 1913 μπήκε επικεφαλής 
του ελληνικού στρατού στα Γιάννε-
να. Εξ ου και «Κωνσταντίνος Ελευ-
θερωτής». 
Αργότερα όμως, ο φιλογερμανός 
Κωνσταντίνος έχασε τον έλεγχο του 
ελληνικού κράτους, με τον Βενιζέλο 
και την «Εθνική Άμυνα», αλλά και 
τους συμμάχους της Αντάντ να θέ-
λουν την καθαίρεσή του. 
Αυτοεξορίστηκε στην Ελβετία, πα-
ραδίνοντας τη βασιλεία στον δευ-
τερότοκο γιο του, Αλέξανδρο Α’, 
για να επανέλθει το 1920 με την 
παλινόρθωση της βασιλείας για να 
φύγει και πάλι, μετά την ήττα του 
ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία 
και να παραδώσει τη βασιλεία στον 
πρωτότοκο γιο του, Γεώργιο. Ο Κων-
σταντίνος πέθανε στο Παλέρμο, στις 
11 Ιανουαρίου 1923.
Το 1986, αρχικά με τον Χαρίλαο 
Τόλη στη δημαρχία και μετά, με την 
εκλογή του Φίλιππα Φίλιου, στε-
λέχους του ΚΚΕ τότε, ήρθε και το 
σταδιακό «ξήλωμα» των βασιλιά-

δων από τους δρόμους της πόλης. 
Το δημαρχείο «περικλειόταν» από 
τον Κωνσταντίνο και τη μητέρα του, 
Όλγα Κωνσταντίνοβα Ρομάνοβα, 
καθώς η πλατεία μπροστά από το 
κτίριο ονομαζόταν «Κωνσταντίνου 
Ελευθερωτού» και ο δρόμος δίπλα, 
η σημερινή Βενιζέλου, ονομαζόταν 
Βασιλίσσης Όλγας. Ο δρόμος μπρο-
στά στο δημαρχείο, μετονομάστηκε 
τότε σε «πλατεία Δημοκρατίας».
Περίπου δέκα χρόνια αργότερα, πέ-
θαινε στην Αθήνα στα 77 του χρόνια 
ο πιο εμβληματικός έλληνας πολιτι-
κός της μεταπολίτευσης, ο Ανδρέας 
Παπανδρέου. 
Γεννημένος το 1919 στη Χίο, ήταν 
γιος του Γεωργίου Παπανδρέου και 
της Σοφίας Μινέικο. Η Μινέικο ήταν 
κόρη του Ζίγκμουντ Μινέικο και της 
Περσεφόνης Μανάρη, κόρης του δι-
ευθυντή της Ζωσιμαίας Σπυρίδωνα 
Μανάρη. Έτσι, από την πλευρά της 
μητέρας του, ο Παπανδρέου είχε 
σχέση με τα Γιάννενα, όπου ο παπ-
πούς του μεταξύ άλλων είχε συμμε-
τάσχει στο σχεδιασμό των οχυρών 
Μπιζανίου και είχε εκδώσει εθνολο-

γικές πραγματείες για την περιοχή. 
Ο Παπανδρέου πέρασε από την 
τροτσκιστική Αριστερά στα νιάτα 
του και το 1939, μετά τη σύλλη-
ψή του από τη χούντα του Μεταξά, 
πήγε στις ΗΠΑ. Το 1964 εκλέχτηκε 
για πρώτη φορά βουλευτής, με την 
Ένωση Κέντρου και έγινε υπουργός 
Προεδρίας στην κυβέρνηση του πα-
τέρα του, με τον οποίο είχε πολλές 
πολιτικές διαφωνίες. Παραιτήθη-
κε το 1965 μετά τις κατηγορίες για 
συνομωσία με τη συμμετοχή στην 
υπόθεση «ΑΣΠΙΔΑ». Συνελήφθη το 
πρωί της 21 Απριλίου από τη χού-
ντα των συνταγματαρχών και τελι-
κά, έφυγε στις ΗΠΑ και μετά, στη  
Σουηδία, όπου ίδρυσε το ΠΑΚ, πρό-
γονο του ΠΑΣΟΚ.
Στις 18 Οκτωβρίου 1981 ο Ανδρέας 
Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός. 
Έμεινε στη θέση μέχρι το 1989 και 
επέστρεψε σε αυτή το 1993. Πέθανε 
στις 23 Ιουνίου 1996, στο σπίτι του, 
στην Εκάλη. Σήμερα, η πλατεία του 
δημαρχείου φέρει το όνομά του, το 
οποίο πήρε το 1997, επί δημαρχίας 
Λευτέρη Γκλίναβου. Η
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Στο πιο πρόσφατο δημοτικό 
συμβούλιο Ιωαννίνων (ίσως 
και το τελευταίο αυτής της 
δημοτικής περιόδου), ο πρό-
εδρος του σώματος Γιώργος 
Παπαδιώτης διάβασε επιστο-
λή συμπολίτη που ζητάει να 
μάθει «πώς και γιατί» ονομά-
στηκε ο δρόμος μπροστά από 
το δημαρχείο, από «Βασιλέως 
Κωνσταντίνου» σε «Ανδρέα 
Παπανδρέου».
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Ιστορίες για ψάρια 
κι όχι μόνο

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Και ποιος δεν συμπαθεί 
τα ψάρια. Και ποιος, 
ως παιδί, δεν είχε ή 
ήθελε να έχει, αλλά 

για κάποιον λόγο δεν απέκτησε 
ποτέ, μια γυάλα με ένα χρυσό-
ψαρο. Και ποιος δεν διασκεδάζει 
όταν μικρά ψαράκια τσιμπάνε 
τα πόδια του μέσα στη θάλασσα. 
Και ποιος δεν απολαμβάνει να τα 
τρώει.
Ο κόσμος των ψαριών είναι τε-
ράστιος. Άμεσα ή έμμεσα, όλοι 
μας έχουμε μια σχέση με αυτόν. 
Βιώματα, αναμνήσεις, παιχνίδια, 
παρέες, συμπόσια… Ένα βιβλίο 
λοιπόν με τον τίτλο «Συνομιλίες 

με το πιο σιωπηλό πλάσμα του 
κόσμου», γραμμένο από ιχθυο-
λόγους (όχι, οι ιχθυολόγοι δεν εί-
ναι ψαράδες, όπως εύστοχα ανα-
φέρεται σε ένα απόσπασμα) έχει 
το ενδιαφέρον του, ιδίως από τη 
στιγμή που έρχεται να συστήσει 
τον κόσμο των ψαριών υπό ένα 
διαφορετικό πρίσμα.
Το βιβλίο, με την επιμέλεια του 
γιαννιώτη ιχθυολόγου και συγ-
γραφέα Γιάννη Πάσχου, περι-
λαμβάνει 72 βιωματικές ιστο-
ρίες. Σαράντα τρεις άνθρωποι 
καταγράφουν πώς βίωσαν ή βι-
ώνουν την επαφή τους με το πιο 
σιωπηλό πλάσμα του κόσμου. 
Επιστήμονες που δούλεψαν σε 
ιχθυογεννητικούς σταθμούς, σε 
ιχθυοτροφεία, σε εταιρίες, σε 
ιχθυοκαλλιέργειες, σε ερευνη-
τικά εργαστήρια όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, 
εκεί που αναζήτησαν ή μετέφε-
ραν την τεχνογνωσία. Ο καθένας 
με την ιστορία του. Άλλες από 
αυτές πιο λογοτεχνικές, άλλες 
πιο επιστημονικές, άλλες πιο 
προσωπικές, άλλες πιο μεταφυ-
σικές. Το βιβλίο κυλάει ευχάρι-
στα, και μέσα σε μια σιωπή που 
κατά κάποιο μεταφέρεται στις 
ιστορίες -δεν θα μπορούσε να 
γίνει διαφορετικά. Σε ένα άλλο 
επίπεδο, δεν παύει να αποτελεί… 
μια αποκάλυψη για τα πόσα 
πράγματα μπορεί ή πρέπει να 
κάνει ένας ιχθυολόγος, ιδίως ο 
«μάχιμος» ιχθυολόγος, της πρώ-
της γραμμής, που βρίσκεται εκεί 
έξω, στις θάλασσες, στις λιμνο-
θάλασσες, στα ποτάμια.
Αναμφίβολα, μία από τις πρωτο-
τυπίες του βιβλίου, είναι ότι 43 
άνθρωποι του ίδιου επαγγέλμα-
τος, αν και από διαφορετική θέση 
εργασίας και με διαφορετική δι-
αδρομή ο καθένας, κατάφεραν 
να «συνομιλήσουν» μεταξύ τους, 
πέραν των «συνομιλιών με το πιο 
σιωπηλό πλάσμα του κόσμου».

Το βιβλίο, με την 
επιμέλεια του γιαν-
νιώτη ιχθυολόγου 
και συγγραφέα 
Γιάννη Πάσχου, πε-
ριλαμβάνει 72 βιω-
ματικές ιστορίες

Μια γειτονιά 
στο πόδι

ΟΛΤΡΕΤΟΡΕΝΤΕ: 

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Ολτρετορέντε είναι μια γειτονιά της Πάρμα, είναι 
και ένα βιβλίο του Πίνο Κακούτσι, που κυκλοφορεί 
στα ελληνικά, σε μετάφραση του Βαγγέλη Ζήκου 
(που καθιστά και πιο… τοπικό, στα Γιάννενα, το βι-

βλίο).
Η «καθόλου συνηθισμένη αντιφασιστική ιστορία» είναι 
πρακτικά μια σελίδα από την ιστορία του ιταλικού αντιφα-
σιστικού κινήματος, της αριστεράς, κομμουνιστικής και μη, 
της αναρχίας και όλων αυτών των χαρακτηριστικών ενός 
πολιτικού σκηνικού που κάποτε, δεν ήταν τόσο θολό όσο 
σήμερα.
Η Πάρμα και η Εμίλια Ρομάνα ήταν πάντα δύσκολα μέρη για 
τη θρασυδειλία του φασισμού. Το Ολτρετορέντε ειδικότερα, 
ήταν η γειτονιά που κράτησε μακριά τους μελανοχίτωνες 
του Μουσολίνι και τον πολυδιαφημισμένο Ίταλο Μπάλμπο, 
«το φασίστα ιππότη» του μουσολινικού κινήματος, όταν 
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ΒΙΒΛΙΟ

3-5 ΜΑΐΟΥ

«Κατά Μέτωπο» ξανά

3 ΜΑΐΟΥ

Ο Γιάννης Σερβετάς 
στο Πνευματικό Κέντρο

Ο Γιάννης Σερβετάς έρχεται και στα Γιάννενα για 
να παρουσιάσει την παράστασή του «Βαλίτσα και 
παύλα!». Η παράσταση θα ανέβει την Παρασκευή 3 
Μαΐου, στις 21:00 στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» 

του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών.
«Μια παράσταση που θα σου δώσει να καταλάβεις πως εί-
ναι πιο τρομακτικό ακόμα και από το να πεθάνεις, το να μη 
ζεις. Ζήσε με πολλά χαμόγελα και καλή διάθεση. Τι σου ζη-
τάνε;» αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα. Ζωντανά στο πιά-
νο ο Γιώργος Τζαφέτας.
Τιμή εισιτηρίου: 10€ προπώληση (στο βιβλιοπωλείο Ανα-
γνώστης), 12€ την ημέρα της παράστασης.

Η νέα, γιαννιώτικη θεατρική ομάδα 
«Συν Πλην Τρία» επιστρέφει στη 
σκηνή του Θεάτρου «Έκφραση» στις 
3, 4 και 5 Μαΐου για να παρουσιάσει 

ξανά στο κοινό την παράσταση «Κατά Μέτω-
πο», η οποία βασίζεται στη σύνθεση λογοτε-
χνικών και ποιητικών έργων και επιστολών 
που σχετίζονται με τον πόλεμο.
Την έρευνα, τη σύνθεση των κειμένων και τη 
σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιώτα Παναγή. Τους 
ρόλους ερμηνεύουν η Κατερίνα Γιαννακοπού-
λου, η Γιώτα Παναγή και η Ζωή Πλαχούρα.
«Τρία πρόσωπα επί σκηνής, εναλλάσσουν ρό-
λους από θύτες σε θύματα, σε ένα χρόνο που 
κινείται ανάμεσα στο χθες στο τώρα και στο 
για πάντα. Βουτάν σε ένα χρόνο φαντασίας. 
Αφηγούνται, πάσχουν, διαπραγματεύονται τα 

όρια τους, συναντιούνται. Αναμετρώνται με 
το ερώτημα, είναι ο πόλεμος πάντα το τέλος 
ή μήπως είναι η αρχή; Τι είναι η αρχή και τι το 
τέλος; Πώς ορίζεται; Τι είναι ο ‘εχθρός’; Τι πυ-
ροδοτεί τον κύκλο της βίας;» αναφέρεται στο 
σημείωμα της παράστασης.
Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι: Σκηνογρα-
φική-ενδυματολογική επιμέλεια: Χρήστος 
Παππάς. Επιμέλεια κίνησης: Δώρα Ζούμπα. 
Σχεδιασμός/ σύνθεση μουσικής: Σταύρος Σα-
κελλαρίου. Φωτογραφικό υλικό/ video art: 
Κωστής Εμμανουηλίδης. Σχεδιασμός έντυπου 
υλικού: Γεωργία Κολόκα. Παραγωγή-Οργάνω-
ση Παραγωγής: Συν Πλην Τρία
Η παράσταση ξεκινά στις 21:30. Τιμή εισιτηρί-
ου: 8 ευρώ. Πληροφορίες-κρατήσεις στο τηλ. 
6973955355.

ΘΕΑΤΡΟ

ΟΛΤΡΕΤΟΡΕΝΤΕ: 

αυτό είχε κερδίσει πλήρως την αποδοχή του ιτα-
λικού κεφαλαίου και βάδιζε προς την εξουσία.
Το βιβλίο του Κακούτσι, που κυκλοφορεί από 
τις πάντα ενδιαφέρουσες Απρόβλεπτες εκδόσεις 
(Hoolifan και Κοινωνικά Απόβλητα μεταξύ άλ-
λων, στον ενιδαφέροντα κατάλογό τους), είναι 
μια  ιστορία που δεν ισορροπεί ανάμεσα στην 
ιστορική αλήθεια και τη μυθιστορηματική αφή-
γηση, αλλά είναι ιστορικό ανάγνωσμα με λογο-
τεχνική γραφή. 
Ο Γκουίντο Πιτσέλι, ο ρολογάς και ηθοποιός 
βουλευτής του PCdI, οι σύντροφοι και οι συ-
ντρόφισσές του, οι λαϊκές πολιτοφυλακές που 
περιφρούρησαν μια απεργία και μια ολόκλη-
ρη γειτονιά απέναντι στα τάγματα εφόδου του 
Μπάλμπο, βγάζοντας γλώσσα στην πιο ανερχό-
μενη πολιτική τάση της Ευρώπης τότε, ξεπη-
δούν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου.
Σήμερα, ιστορίες κοινωνικής αντίστασης σαν 
του Ολτρετορέντε σχεδόν μοιάζουν ποινικοποι-
ημένες, σε μια Ευρώπη που ξαναλληθωρίζει 
προς το φασισμό, εν μέσω μιας νέας, σύγχρονης 
κρίσης του καπιταλισμού. Άλλωστε, οι χειρότε-
ροι συνεργάτες ξανασυστήνονται μεταξύ τους 
στις πιο απάνθρωπες εποχές. 
Οπότε, μια καλή ιστορική υπόμνηση για το αν-
θρώπινο κοινωνικό χρέος, ποτέ δεν βλάπτει. 
Και το Ολτρετορέντε είναι μια τέτοια.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Συναυλία κλασικής μουσικής διοργανώνει το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το Δημο-
τικό Ωδείο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών, την 
Παρασκευή 3 Μαΐου, στις 19:30, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Θα περιλαμβάνει έργα κλασικού ρεπερτορίου ερμηνευμένα από κα-
θηγητές του  Δημοτικού Ωδείου. Θα ερμηνεύσουν οι μουσικοί: Γε-
ράσιμος Λώλης (1ο βιολί), Αλέξανδρος Λώλης (2ο βιολί), Γιώργος 
Χλίτσιος (βιόλα), Νικόλαος Νιλολαϊδης   (βιολοντσέλο), Απόστολος 
Παπαπέτρος (κοντραμπάσο), Λαμπρίνα Πρεβεζιάνου (πιάνο).
Η συναυλία διοργανώνεται με αφορμή την περιοδική έκθεση «Κε-
ντητοί επιτάφιοι στα Ιωάννινα, 18ος και 19ος αι.» η οποία θα διαρκέ-
σει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας έως τις 17 Ιουνίου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Επιθυμητή η κράτησης θέσης. Πρόσβαση 
και από τη νότια πύλη του Ιτς Καλέ. Για περισσότερες πληροφορί-
ες, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο τηλ.: 2651064065 (καθημερινά, 
εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Γιώργος Τσίγκος 
και Μαύροι Κύκλοι

Με τον νέο τους δίσκο, τίτλος «Αν», ο Γιώρ-
γος Τσίγκος & οι Μαύροι Κύκλοι έρχονται στο 
Rocka Rolla στις 30 Απριλίου. Είσοδος 5€ με 
μπίρα-21.00.

3 ΜΑΐΟΥ

ΜΙΚΡΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΥΧΏΡΟ ΑΓΟΡΑ
Ο ΜΙΚΡΟΣ Κλέφτης παρουσιάζει το δίσκο «Βασι-
λιάδες του Τίποτα...» στον Πολυχώρο Αγορά στις 3 
Μαΐου. Πόρτες: 21.00, Είσοδος 10 ευρώ. Προπώλη-
ση: 8 ευρώ σε Grizzlie Tattoo και  Πολυχώρο Αγορά.

4 ΜΑΐΟΥ

Convex Model 
στο Rocka Rolla

Το Σάββατο 4 Μαΐου στο Rocka Rolla (Ν. Ζέρβα 2) 
παίζουν οι Convex Model (21.30, 3). H μπάντα θα 
παίξει κομμάτια από τις ως τώρα κυκλοφορίες της 
αλλά και καινούρια τραγούδια που ετοιμάζει αυτό 

το διάστημα για τον επόμενο δίσκο. Επίσης το set list θα 
περιέχει και κάποιες διασκευές αγαπημένων καλλιτεχνών.
Μέλη:Νίκος Καπαντζάκης (synths, vocals), Κυριάκος Τσα-
καλίδης (drums), Ελένη Τζούνα (synths), Γιώργος Παπαδό-
πουλος (bass), Σταυρούλα Τσιάρα (lyrics, visuals).

4 ΜΑΐΟΥ 

ΕΡΓΑ ΜΠΑΧ ΣΤΗΝ ΕΗΜ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηπειρωτικών Μελετών οργανώνει μουσική εκ-
δήλωση με θέμα J. S. Bach «Ο Ποιητής των ήχων», το Σάββατο 
4 Μαΐου 2019 και ώρα 7:30 μ.μ. στην «Αίθουσα Κ. Κατσάρη», 
με τους Καραγιάννη Ελευθέριο, πνευστά και ενορχήστρωση, 
Γεωργία Αναστάση, πιάνο, Βικτωρία Καπλάνη, παρουσίαση-φι-
λολογική επιμέλεια. Την εκδήλωση πλαισιώνουν στο πιάνο 
οι νέοι καλλιτέχνες Γκαραβέλα Αναστασία, Κωνσταντινίδης 
Ιωάννης και Παπαβαρνάβας Άγγελος. 

3 ΜΑΐΟΥ

Συναυλία κλασικής μουσικής 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας
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Τ Ο  Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
ΔΙΑΛΈΞΈΙΣ

1 ΜΑΐΟΥ, 17:30-21:00, ΣΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΑΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

17:30-18:00 «Καταφύγια 2019» «Μπουλούκι», περιοδεύον Εργαστήριο 
για τις Παραδοσιακές Τεχνικές δόµησης

18:00-18:45 «Ξύλο και ξύλινες κατασκευές» Γ. Μαντάνης, καθηγητής στο Τμήµα Σχεδιασµού 
και Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου ΤΕΙ Θεσσαλίας

19:00 - 19:45 
«Η χρήση του ξύλου στην παραδοσιακή και 
σύγχρονη αρχιτεκτονική - Αρχές 
σχεδιασμού και αποκατάστασης»

Ελευθερία Τσακανίκα, επίκουρη καθηγήτρια 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

20:00 - 20:45 «Ξυλουργικά εργαλεία και εντορμίες» Γ. Καρβέλας, αρχιτέκτονας-ξυλουργός, πρώην 
εντεταλµένος λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών και ΤΕΙ Αθηνών

2 ΜΑΐΟΥ, 18:00-21:00, ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΈΙΟ ΜΈΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ

18:00-18:45 «Η φωτιά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική: 
χώροι, εγκαταστάσεις, κατασκευές»

Μ. Αρακαδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Σ. Απότσος, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

19:00-19:45 «Ο παραδοσιακός φούρνος 
στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα» Τ. Μακρυωνίτης, χημικός, ανεξάρτητος ερευνητής

20:00-20:45 
«Επιστήμη και τεχνική των κεραμικών: 
Μια διαχρονική σχέση, δείκτης εξέλιξης 
της ανθρώπινης διανόησης»

Α. Αγαθόπουλος, καθηγητής Τμήματος Μηχανικών 
Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΈΙΣ
3 ΜΑΐΟΥ, 18:00-20:00, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

18:00-18:45 p2p lab 19:00-19:45 habibi.Works

4 ΜΑΐΟΥ, 18:00-20:00, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΈΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ
18:00-18:45 ΑΡΜΟΣ-Συνεργατική Φυσικής Δόμησης 19:00-19:45 Δίκτυο Αειφόρων Νήσων «Δάφνη»

5 ΜΑΐΟΥ 6 ΜΑΐΟΥ
18:00-19:30 Περιήγηση στον οικισμό Τσόπελα 21:00 Γιορτή λήξης εργαστηρίου

19:30-21:00 Επίσκεψη στο καλλιτεχνικό εργαστήριο 
του Γιώργο Πολύζου

Το Boulouki 
(«Μπουλούκι»), 
μια ομάδα νέων 
αρχιτεκτόνων 
με έδρα την 
Αθήνα, «Μπου-
λούκι», ως ένα 
περιοδεύον 
εργαστήριο για 
τις παραδοσι-
ακές τεχνικές 
δόμησης, ετοι-
μάζει για το 
πρώτο εξαήμε-
ρο του Μαΐου 
την εκπαιδευτι-
κή δράση «Κα-
ταφύγια-τόποι 
προστασίας, 
πεδία ελευθερί-
ας» (διαβάστε 
εδώ) στα Τζου-
μέρκα.
Στο πλαίσιο 
των εργαστη-
ρίων που δι-
οργανώνονται, 
θα γίνουν και 
εκδηλώσεις 
ανοιχτές για το 
ευρύ κοινό.

1-6 ΜΑΐΟΥ

«Μπουλούκι» κι ανοιχτές εκδηλώσεις

https://typos-i.gr/article/mpoyloyki-epistrefei-sta-tzoymerka


8|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τρία χρόνια στην ιστορία του ροκ εν ρολ, 
μπορούν να λογιστούν ως τα πιο δημιουρ-
γικά και καταπληκτικά συνάμα, μιας μου-
σικής που προοριζόταν ανέκαθεν να προ-

καλεί ανατριχίλες.
Από το 1969 ως το 1972, το συγκρότημα που 
«ηγήθηκε» αυτού του εξωπραγματικού δημιουρ-
γικού μουσικού brainstorming, ήταν οι Rolling 
Stones:Let It bleed, Sticky Fingers, Exile on Main 
st, τρία κορυφαία άλμπουμ και ίσως οι καλύτερες 
στιγμές της δεινοσαυρικής μπάντας.
Το Sticky Fingers ήταν το μεσαίο από αυτά. Κυ-
κλοφόρησε πριν από 48 ολόκληρα χρόνια, στις 23 
Απριλίου 1971 και είχε μερικά ακόμα ατού, εκτός 
από το γνωστό δίδυμο Τζάγκερ-Ρίτσαρντς.

Ήταν καταρχάς η πρώτη κανονική εμφάνιση με 
τη μπάντα, ενός από τους καλύτερους κιθαρίστες 
όλων των εποχών, του Μικ Τέιλορ, ο οποίος θα 
άντεχε τα καψώνια του Ρίτσαρντς για μια πεντα-
ετία περίπου. 
Έπειτα, στο άλμπουμ συνεργαζόταν ο αφρός της 
μουσικής και ανάμεσά του, ο «σύνδεσμος» των 
Stones με τους Beatles: Ο Μπίλι Πρέστον, ο καλύ-
τερος πιανίστας-οργανίστας αυτού του σιναφιού.
Τρίτον, ήταν το εξώφυλλο που απαντούσε μεταξύ άλ-
λων στην… ερώτηση που κάνουν οι ράφτες «αριστερά 
ή δεξιά;». Ο «αυτουργός» ήταν ο Άντι Γουόρχολ που 
τότε, έβαλε διάφορα πράγματα σε λευκό φόντο και τα 
έκανε διάσημα. Από μπανάνες μέχρι ανδρικά τζιν… 
Αρχικά μάλιστα το φερμουάρ άνοιγε κανονικά, 
αλλά στην πορεία η βερσιόν αποσύρθηκε, γιατί κα-
ταστρεφόταν το βινύλιο. 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, τα πράγματα ήταν 
ξεκάθαρα. Ο δίσκος αποτελείται από δέκα σχεδόν 
τέλεια κομμάτια, εκ των οποίων το γνωστότερο, το 
Wild Horses, είναι ως συνήθως όχι το καλύτερο, 
καθώς, ακόμα και η μελούρα της διάσημης μπα-
λάντας υστερεί ελάχιστα μπροστά στον καημό του 
Moonlight Mile. Πέραν τούτων, ο δίσκος ξεκινάει 
με τον ογκόλιθο του Brown Sugar που κάνει παρέα 
με το Sister Morphine (που έγραψε ο Τζάγκερ με τη 
Φέιθφουλ και ακούγεται ο Ράι Κούντερ στην κιθά-
ρα) και το Dead Flowers. 
Και όμως, παρά τη μονολιθική του υπόσταση στο 
ροκ εν ρολ και στη μουσική δημιουργία γενικότερα, 
το Sticky Fingers δεν ήταν το καλύτερο άλμπουμ 
των Stones. Γιατί σε λίγους μήνες, θα έβγαζαν το 
Exile on Main St…

Όταν οι Stones 
τράβηξαν το φερμουάρ

https://typos-i.gr/article/e3oristoi-se-mia-bila-stis-kanes
https://typos-i.gr/article/e3oristoi-se-mia-bila-stis-kanes
https://www.youtube.com/watch?v=59K2kF6o9Tk
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