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55 χρόνια πριν: Και επίσημα, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 7 Νοεμβρίου του 1964, στα Γιάν-
νενα έγινε μια σημαδιακή για το μέλ-
λον της πόλης, τελετή εγκαινίων.
Ο τότε υπουργός Παιδείας Λουκής 

Ακρίτας, ο οποίος έδωσε το όνομά του και σε 
δρόμο των Ιωαννίνων, έκοψε την κορδέλα 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της πρώ-
της σχολής του, της Φιλοσοφικής.
Ήταν ουσιαστικά η εφαρμογή του υπ’ αριθ-
μόν 735/64 Βασιλικού Διατάγματος, αλλά και 
μιας προσπάθειας των Ιωαννίνων και πολι-
τικών πιέσεων χρόνων.
«Δεν αποτελεί μίαν Σχολήν, η Φιλοσοφική 
Σχολή· αποτελεί τον πρώτον πυρήνα μιας 
μεγάλης πανεπιστημιακής μονάδος, η οποία 
ευρίσκεται εις την βορειοδυτικήν άκραν της 
ελληνικής χερσονήσου, και μέσα εις τον ευ-
ρύτατον ευρωπαϊκόν χώρον, όπου σήμερα 
είναι εντεταγμένη η Ελλάς, έχει σκοπόν να 
ανασυνδέση τον ελληνικόν πολιτισμόν με 
τον πολιτισμόν της Ευρώπης» είπε ο Λουκής 
Ακρίτας στην ομιλία του, για να «προλέξει», 
τουλάχιστον στο κομμάτι της ανάπτυξης, το 

μέλλον του πανεπιστημίου.
Τότε ακόμα, η Φιλοσοφική στεγαζόταν σε 
αίθουσες της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακα-
δημίας, του «ακαδημαϊκού προγόνου» του 
ιδρύματος. Επίσης, λειτουργίες του φιλοξε-
νήθηκαν στο κτίριο Γεωργίου Σταύρου, στο 
Καμπέρειο, καθώς επίσης και στις οδούς 
Σαλαμάγκα 1, Δωδώνης 21 και Ναπολέοντα 
Ζέρβα 2 και 37-39.
Ένα χρόνο περίπου, μετά τα εγκαίνια, το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων απέκτησε το δικό του 
«σπίτι», στην οδό Δομπόλη 30. Το κτίριο αρ-
χικά είχε κατασκευαστεί για να φιλοξενήσει 
τεχνικές σχολές. Σταδιακά, άρχισε να φιλοξε-
νεί τα νέα τμήματα, που ιδρύονταν.
Ήδη, από το 1970 είχε παραχωρηθεί η έκτα-
ση 3.200 στρεμμάτων στη Δουρούτη, από 
τη Μητρόπολη Ιωαννίνων και το Υπουργείο 
Γεωργίας. Πρακτικά όμως η ολοκληρωτική 
«μετακόμιση» έγινε το 1996, όταν έφυγαν και 
οι τελευταίες πανεπιστημιακές δραστηριό-
τητες από τη Δομπόλη που στο μεταξύ, είχε 
«αποκτήσει» και ένα μικρό συγκρότημα με 
προκάτ για να μπορέσει να υποστηρίξει την 
ακαδημαϊκή λειτουργία.  Είχε ακόμα ένα μι-

κρό κλειστό για μπάσκετ, αλλά και... αυτοδι-
αχειριζόμενο στούντιο για πρόβες.
Από το 1994 είχαν μεταφερθεί στην πανεπι-
στημιούπολη η πρυτανεία, οι γραμματείες 
των σχολών και το πανεπιστημιακό εστιατό-
ριο που μέχρι τότε, λειτουργούσε στο ισόγειο 
του κτιρίου.
Το 2000 έγινε μερική ανακατασκευή, του 
πίσω μέρος του κτιρίου, όπου στεγάζονταν 
οι αίθουσες διδασκαλίας. Τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια δεν έφτασαν για τη συνολική ανα-
κατασκευή και του μπροστινού και πλαϊνού 
μέρους, όπου στεγάζονταν τα μεγάλα αμ-
φιθέατρα, οι γραμματείες και η πρυτανεία. 
Τελικά, το πίσω μέρος φιλοξενεί από τότε 
περίπου την οικονομική εφορία. Το υπόλοι-
πο ρημάζει ακόμα, μέχρι σήμερα, χωρίς να 
έχει βρεθεί μια βιώσιμη ή και ικανοποιητική 
λύση για τη σωτηρία και αξιοποίησή του.

Η φωτογραφία, είναι από καρτ ποστάλ, τυ-
πωμένη στην Ιταλία, που διατιθόνταν από το 
κατάστημα «Αφών Λυγούρα» (αρχείο Τύπου 
Ιωαννίνων)
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη των Ιωαν-
νίνων έχει ένα καλό «σκορ» μέχρι 
στιγμής, στις καινοτόμες πρωτο-
βουλίες και ιδέες. Αυτή τη φορά 

όμως, πήγε πιο πέρα ακόμα, καθώς, είναι 
ίσως ο μοναδικός οργανισμός στην πόλη 
που μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα της 
εικονικής περιήγησης, στους επισκέπτες, 
εντόπιους αλλά και… απομακρυσμένους.
Εδώ και λίγο καιρό λοιπόν, η Ζωσιμαία Βι-
βλιοθήκη έχει περάσει στο χώρο της εικο-
νικής πραγματικότητας ή πιο σωστά, της 
«επαυξημένης πραγματικότητας».
Διαθέτει πλέον 20 συσκευές VR, τα «γυαλιά» 
δηλαδή που επάνω τους προσαρμόζεται ένα 
smartphone, το οποίο «παίζει» τη σχετική 
εφαρμογή που ξεναγεί το χρήστη σε όλη σχε-
δόν τη βιβλιοθήκη.
Και όταν λέμε «σχεδόν όλη», εννοούμε ακό-
μα και κλειστές συλλογές που διαθέτει η βι-

βλιοθήκη, αλλά και σε όλα της σχεδόν τα ση-
μεία. Η Ζωσιμαία βιβλιοθήκη δεν είναι απλά 
δανειστική βιβλιοθήκη ή ακόμα και χώρος 
πολλών δραστηριοτήτων. Είναι και ένα 
ανοιχτό ιστορικό μνημείο, του οποίου πολλά 
σημεία που «ζούνε» μαζί του στην καθημερι-
νότητα των ανθρώπων που εργάζονται εκεί, 
έχουν τη δική τους ιστορία.
Αντί λοιπόν να περιφέρεστε ως… τουρίστες 
με ξεναγό, κάτι που δεν είναι πολύ βολικό σε 
μια βιβλιοθήκη όπου από τις βασικές αρχές 
είναι και η… ησυχία, μπορείτε να περιηγη-
θείτε εικονικά.
Η εφαρμογή, η οποία δεν είναι (ακόμα του-
λάχιστον) ανοιχτή στο κοινό (δεν θα τη 
βρείτε δηλαδή σε κάποιο market), περιέχει 
φωτογραφημένη σε 360 μοίρες όλη σχεδόν 
τη βιβλιοθήκη. Ο χρήστης-τρια φοράει τη 
συσκευή και αρχίζει να… περπατάει στους 
χώρους της βιβλιοθήκης. Σε όλο το εικονι-
κό σκηνικό που αντικρίζει, υπάρχουν «ση-
μεία ενδιαφέροντος», στα οποία μπορεί να 

«πατήσει» και να πάρει περισσότερες πλη-
ροφορίες. Το περιβάλλον είναι αρκετά εντυ-
πωσιακό, αλλά χρειάζεται μια μικρή περίοδο 
εξοικείωσης, για να καταλάβετε π.χ. ότι στην 
πραγματικότητα δεν… αιωρείστε. 
Η VR περιήγηση είναι διαθέσιμη στη Ζωσι-
μαία, αλλά είναι διαθέσιμη και για τα σχο-
λεία. Μπορείτε δηλαδή να ζητήσετε τις 20 
συσκευές, για να μη χρειαστεί να πάει π.χ. μια 
ολόκληρη τάξη στο κτίριο της βιβλιοθήκης.
Κάπως έτσι λοιπόν, δημόσια σημεία της πό-
λης των Ιωαννίνων μπαίνουν στη virtual 
reality ενότητα της τεχνολογίας, με τρόπο 
που θα εξοικειώσει τους επισκέπτες της 
Ζωσιμαίας βιβλιοθήκης εν τω προκειμένω, 
τόσο με τη βιβλιοθήκη καθαυτή, όσο και με 
τις σχετικά νεότερες φάσεις της τεχνολογίας. 
Συν, ότι πλέον μπορείτε να μάθετε την ιστο-
ρία ενός μεγάλου γραφείου που εμφανίζεται 
μπροστά σας, που είναι πολύ  ενδιαφέρουσα 
συνήθως, χωρίς να χρειαστεί να ενοχλήσετε 
τον άνθρωπο που εργάζεται εκεί.

Βάλτε τα VR γυαλιά σας 
και μπείτε στη βιβλιοθήκη
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Ένα πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ 
θα παρουσιάσει το Soundtrope 
Festival στο Μουσείο Αργυροτεχνί-
ας Ιωαννίνων, από 10 έως 23 Νο-

εμβρίου. Το πρότζεκτ έχει τον τίτλο «Puzzle», 
και επιχειρεί να δημιουργήσει ένα παζλ… φω-
τογραφίας, ζωγραφικής, μουσικής και λογοτε-
χνίας, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
«Πυρήνας» του εγχειρήματος είναι πέ-
ντε φωτογραφίες. Φωτογράφοι ο Χρήστος 
Τσιούρης, η Κατερίνα Κούρου, η Αριστούλα 
Μπέτη, ο Παναγιώτης Μάντζιος και ο Κων-
σταντίνος Χατζής. Και οι πέντε φωτογρα-
φίες είναι εκτυπωμένες σε ανάγλυφο χαρτί. 
Ο επισκέπτης θα εισέρχεται στον χώρο της 
«έκθεσης» αυτής με ένα μαντίλι δεμένο στα 
μάτια. Το σκεπτικό είναι ο κάθε επισκέπτης 
να αγγίζει και να ανιχνεύει τις λεπτομέρειες 
των φωτογραφιών, ενώ θα υπάρχουν επίσης 
αντικείμενα που απαθανατίζονται στις φωτο-
γραφίες, όπως ξύλο, ύφασμα κ.λπ. και ηχητι-
κή περιγραφή.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι του Puzzle. Το 
δεύτερο αφορά πίνακες ζωγραφικής, που θα 
έχουν δημιουργήσει πέντε ζωγράφοι, ακού-

γοντας την ηχητική περιγραφή των φωτο-
γραφιών, και που θα εκτίθενται. Οι ζωγράφοι 
είναι: Έλενα Πλιάτσικα, Χρήστος Κολιός, 
Λούλα Γρυπαίου, Λήδα Μάντζιου, Κωνστανί-
νος Λάμπρου.
Το τρίτο κομμάτι του Puzzle είναι το μουσι-
κό. Πέντε μουσικοί συνολικά –ο καθένας ξε-
χωριστά- θα ηχογραφήσουν… μια φωτογρα-
φία. Θα υπάρχει δηλαδή μια μουσικοηχητική 
συνοδεία στην κάθε φωτογραφία.  Οι μουσι-
κοί είναι: Κώστας Δημητρίου, Μαρία Σακκά, 
Παναγιώτης Βούλγαρης, Βασίλης Λαγδάς, 
Θύμιος Σφαιρόπουλος.
Και το τελευταίο κομμάτι είναι λογοτεχνι-
κό. Οι πέντε φωτογραφίες θα συνοδεύονται 
κι από ένα λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή 
πεζό), το οποίο θα έχουν γράψει, ακούγοντας 
τις ηχητικές περιγραφές, η Κική Σαραντέα, η 
Δήμητρα Σιούκα, η Βέρα Εμμανουηλίδου, η 
Χάρις Μέγα και Γιώργος Γεωργούλας.
Τα εγκαίνια του πρότζεκτ θα γίνουν την Κυρια-
κή 10 Νοεμβρίου, στις 18:00, με τους διοργα-
νωτές να ετοιμάζουν και μια μουσική περφόρ-
μανς-έκπληξη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης 
στο τηλέφωνο του Μουσείου: 2651064065.

10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 

«LANTANA» 
ΣΤΙΣ «ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΙ»
OΙ «ΚΥΡΙΑΚΈΣ στο πανί» του Πνευ-
ματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών 
προβάλλουν την ταινία «Lantana» (2001) 
του Ρέι Λόρενς την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, 
στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο 
«Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Πρωταγωνιστούν: Με τους Άντονυ Λα-
Πάλια, Κέρρυ Άρμστρονγκ, Τζέφρι Ρας, 
Μπάρμπαρα Χέρσεϊ, Ρέιτσελ Μπλέικ
Η υπόθεση: Το άψυχο σώμα μιας γυναίκας 
ανακαλύπτεται ανάμεσα στους θάμνους σε 
κάποιο προάστιο του Σίδνεϋ. Γύρω από την 
ιστορία της γυναίκας και το μυστήριο του 
θανάτου της, ο σκηνοθέτης πλέκει ένα γα-
λαξία χαρακτήρων με παράλληλες και φαι-
νομενικά ασύνδετες προσωπικές ιστορίες 
σε μια ταινία που ξεκινά ως αστυνομική και 
καταλήγει μια βαθιά ανθρώπινη κοινωνική 
σπουδή γύρω από την εμπιστοσύνη, την 
απιστία, τη συγχώρεση και την απώλεια.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 

BLUES PEOPLE 
ΣΤΟ BEATNIK
ΟΙ BLUES people επιστρέφουν στα 
live, στο Beatnik, στις 22.00, 10 Νοεμβρίου. 
Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη μπύρα.

Η μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους «Μουζικουέντο» της Χ. Μέγα θα ανε-
βαίνει κάθε Κυριακή του Νοεμβρίου, στις 12 το 
μεσημέρι, από το Θέατρο Actina στον χώρο του 

(Άννης Κομνηνής 8). 
Tη σκηνοθεσία υπογράφει η Αθηνά Τσικνιά, που δημιούρ-
γησε και τα σκηνικά. Φωνητική διδασκαλία έχει αναλάβει 
η Ειρήνη Δόβα. Η πρωτότυπη μουσική είναι της Χ. Μέγα 
και τα κοστούμια επιμελήθηκε ο Λεωνίδας Θεοδωρίδης. 
Παίζουν οι μουσικοί-ηθοποιοί: Ειρήνη Δόβα, Μαριαλένα 
Ευαγγελάκη και Χάρις Μέγα.
Λίγα λόγια για το έργο: Ζούσε κάπου, κάποτε ένας γεωρ-

γός φτωχός, μα τυχερός και τολμηρός που είδε τη ζωή 
του ν’ αλλάζει όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση να επισκε-
φτεί τα ξακουστά τσακίδια. Το ταξίδι του ήταν μακρύ κι ο 
δρόμος σκοτεινός μα να’ σου μπροστά του ένας περίεργος 
βοσκός και ένας σκύλος φοβερός και τρομερός. 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 ενήλικες, 7 ευρώ 
για τους φοιτητές και 5 ευρώ για τα παιδιά. Τηλέφωνο τα-
μείου 6974865401.

10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 

Ένα Puzzle με τέσσερα 
κομμάτια

10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 

Κυριακές με «Μουζικουέντο»
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11 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

ΔΙΑΛΕΞΗ: 
«ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΗ…»
ΤΟΝ ΈΙΚΑΣΤΙΚΟ David 
Behar Perahia θα φιλοξενήσει 
το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Ο εικαστικός θα 
δώσει διάλεξη με τίτλο «Τόπος 
και μνήμη, εικαστικές πρακτικές 
και αρχιτεκτονική» τη Δευτέρα 
11 Νοεμβρίου, στις 19:00, στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
«Δημήτριος Κωνστάντιος» του 
Βυζαντινού Μουσείο Ιωαννίνων, 
στο Ιτς Καλέ. 
Η διάλεξη θα γίνει στην αγγλική 
γλώσσα.
Ο Perahia είναι ένας γαλλο-ισρα-
ηλινός καλλιτέχνης που δουλεύ-
ει με διάφορα εικαστικά μέσα: με 
βίντεο, γλυπτική, εγκαταστάσεις, 
περφόρμανς. Έχει εκθέσει δημι-
ουργίες του σε πολλές χώρες.

13 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 

Ο ΜΙΚ ΧΑΡΒΕΪ 
ΜΕ… ΣΟΥΠΕΡ 
ΓΚΡΟΥΠ
Ο ΜΙΚ ΧΑΡΒΈΪ, ο διαχρο-
νικά μουσικός σύντροφος του 
Νικ Κέιβ από την εποχή των 
Birhtday Party, αλλά και της Pj 
Harvey και άλλων, πολύ δημο-
φιλών σε «ειδικά» ακροατήρια, 
σχημάτων, έρχεται στα Γιάννενα 
στις 13 Νοεμβρίου, στο Πνευ-
ματικό Κέντρο, στο πλαίσιο του 
Soundtrope.
Ο Χάρβεϊ έχει εδώ και μια δεκα-
ετία αποχωρήσει από τους Bad 
Seeds, όπως και άλλοι στυλοβά-
τες, σαν τον Μπάρι Άνταμσον 
και τον Μπλίξα Μπάργκελντ. Στα 
Γιάννενα έρχεται με ένα σχήμα 
που μοιάζει πραγματικά με… 
θαύμα, ότι θα παίξει στα Γιάν-
νενα: Τζον Μπρουκ ή J.P. Shilo, 
πρώην Hungry Ghosts, Στιβ Σέ-
λεϊ (Sonic Youth) και τον επίσης 
Αυστραλό, Γκλεν Λιούις.
Πόρτες: 20:30, έναρξη 21:00. 
Εισιτήρια: 15€ (περιορισμένη 
προπώληση / early bird),  18€ 
(προπώληση), 22€ (ταμείο).

11-12 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

ΚΑΛΛΑΣ-
ΜΟΝΡΟΕ, 
ΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η ΘΈΑΤΡΙΚΗ παράσταση 
«Όταν η Κάλλας συνάντησε τη 
Μονρόε» του Θεάτρου Άλφα 
έρχεται στο θέατρο «Έκφραση» 
(Αραβαντινού 14) στα Γιάννενα 
για δύο βραδιές. Οι παραστά-
σεις θα δοθούν στις 11 και 12 
Νοεμβρίου, στις 21:15.
Σε σχετικό σημείωμα για την 
υπόθεση του έργου αναφέρε-
ται: «Λίγα γνωρίζουμε για το 
τι κουβέντες αντάλλαξαν, εάν 
αντάλλαξαν, οι δυο τους εκείνο 
το βράδυ. Όμως σε αυτή τη 
συνάντηση θα τα πουν όλα. Δυο 
γυναίκες, δυο πραγματικά σύμ-
βολα, δυο σταρ, που έγραψαν 
ιστορία, που απασχόλησαν, που 
ενόχλησαν, που αδικήθηκαν, που 
εκθειάστηκαν, που έζησαν με 
φως και σκοτάδι, που πέθαναν 
με φως και σκοτάδι, συναντιού-
νται χωρίς να το θέλουν για μια 
τελευταία φορά».
Συντελεστές:
Kείμενο-ερμηνεία: Δανάη Σταμα-
τοπούλου, Αναστασία Τζελέπη. 
Σκηνοθεσία: Άρτεμις Γρύμπλα, 
Κωνσταντίνος Μπιμπής. Βοηθός 
Σκηνοθέτη: Χρήστος Τζιάτζιος. 
Φώτα: Στέλιος Πλασκασοβίτης. 
Φωτογραφίες: Σοφοκλής Μπι-
μπής. Διεύθυνση παραγωγής: 
Λευτέρης Πλασκοβίτης. Διάρ-
κεια: 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα
Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ (προπώ-
ληση)/Ταμείο: 12 ευρώ, 10 ευρώ 
(ΑΜΕΑ, φοιτητικό, ανέργων)

10-11 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

«ΜΑΖΙ ΠΟΤΕ» 
ΣΤΗΝ «ΕΞΑΥΔΑ»
TO ΑΦΙΈΡΩΜΑ του στον 
ευρωπαϊκό κινηματογράφο 
συνεχίζει το καλλιτεχνικό σω-
ματείο Ιωαννίνων «Εξαύδα» με 
την προβολή της ταινίας «Μαζί 
ποτέ» (2004) του Φατίχ Ακίν. Η 
ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 
10 και τη Δευτέρα 11 Νοεμβρί-
ου, στις 20:15, στον χώρο της 
«Εξαύδα» (Κουντουριώτη 31, 
τηλ. 6945377240, οικονομική 
ενίσχυση 2 ευρώ).
Πρωταγωνιστούν: Μπιρόλ 
Ουνέλ, Σιμπέλ Κεκιλί, Κατρίν 
Στρίμπεκ, Γκούβεν Κιράκ.
Η υπόθεση: «Μπορείς να δώσεις 
τέλος στη ζωή σου χωρίς να 
αυτοκτονήσεις», ψιθυρίζει ο για-
τρός. Και ο Καχίτ, που μετά από 
μία απόπειρα αυτοκτονίας έχει 
εισέλθει σε ψυχιατρική κλινική, 
ξέρει τι εννοεί ο γιατρός: Αρχί-
ζοντας μία νέα ζωή. Όμως το 
μαρτύριο της ψυχής του συνεχί-
ζει να εκλιπαρεί για ναρκωτικά 
και αλκοόλ ώστε να μουδιάσει ο 
πόνος. Η Σιμπέλ - νέα, όμορφη 
και, όπως και ο Καχίτ, γερμανίδα 
τουρκικής καταγωγής, αγαπάει 
πολύ τη ζωή για να ‘ναι τυπική 
μουσουλμάνα. Για να δραπετεύ-
σει από τη φυλακή της ευλα-
βούς, συντηρητικής της οικο-
γένειας, προσποιείται απόπειρα 
αυτοκτονίας. Αλλά αυτό της 
φέρνει ντροπή παρά ελευθερία. 
Μόνο ένας γάμος μπορεί να τη 
σώσει. Κι έτσι παρακαλά τον 
Καχίτ να την παντρευτεί…

11 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

«ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
ΈΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα «Οι 
Μεγάλες Σχολές των Ιωαννί-
νων – Ο Προεπαναστατικός 
Διαφωτισμός και ο Ηπειρώτικος 
Ευεργετισμός» διοργανώνουν 
οι εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα 
Νέα» και ο Δήμος Ιωαννιτών 
τη Δευτέρα11 Νοεμβρίου, στις 
19:30, στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου.
Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή 
την ανατύπωση της έκδοσης 
του 1930 «Τα Γιάννενα κι’ η 
Νεοελληνική Αναγέννηση (1648-
1820)», η οποία θα κυκλοφο-
ρήσει το επόμενο διάστημα με 
την εφημερίδα «Το Βήμα της 
Κυριακής».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο 
πρόεδρος της Βουλής Κώστας 
Τασούλας και θα ακολουθήσει 
ομιλία του δημάρχου Ιωαννίνων 
Μωυσή Ελισάφ. «Με τον τρόπο 
αυτό τιμούμε τους ηπειρώτες 
ευεργέτες και ουσιαστικά ανοί-
γουμε τον κύκλο των εκδηλώσε-
ων για τα 200 χρόνια  από την 
επανάσταση του '21» σημείωσε 
ο δήμαρχος κ. Ελισάφ σε σημε-
ρινές δηλώσεις του.
Για τις «Μεγάλες Σχολές των 
Ιωαννίνων» και τον «Προεπα-
ναστατικό Διαφωτισμό και τον 
Ηπειρώτικο Ευεργετισμό» θα 
μιλήσουν ο πρώην υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ Αλέκος Παπαδό-
πουλος, ο καθηγητής και πρώην 
πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης και 
η προϊσταμένη της Ζωσιμαίας 
Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων Βάγια 
Οικονομίδη.
Τον συντονισμό θα κάνει ο 
διευθυντής της εφημερίδας «Το 
Βήμα», Αντώνης Καρακούσης.
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Το Καλλιτεχνικό Σωματείο «Εξαύ-
δα» παρουσιάζει το έργο του Ντέι-
βιντ Μάμετ «Ολέαννα», στις 14, 15, 
16 και 21, 22, 23 Νοεμβρίου, στο 

θεατράκι της Κουντουριώτου 31, 21.15. 
Ένας ώριμος άντρας ο καθηγητής Τζων 
και μια νεαρή γυναίκα η φοιτήτρια Κά-
ρολ, αποφασίζουν να συνεργαστούν με 
στόχο τη «γνώση» που ως γνωστόν οδη-
γεί στην «αλήθεια». Έχουν πει ψέμα-
τα. Ο «καθηγητής» και η «φοιτήτρια», ο 
«άντρας» και η «γυναίκα» η «ωριμότητα» 
και τα «νιάτα» θα συγκρουστούν μέχρι 
αλληλοεξόντωσης προκειμένου να ξε-
σκεπάσουν ο ένας το ψέμα του άλλου.

αλήθειες και ψέματα προκύπτουν και 
εξουδετερώνονται, ανεξαρτήτως καλών 
ή κακών προθέσεων, μέχρις ότου η σύ-
γκρουση να καταλήξει από τον λόγο και 
το βλέμμα στα σώματα. 
«Ολεάννα» δεν είναι το όνομα της ηρωί-
δας του έργου.Πρόκειται για νορβηγικό 
τραγούδι του 19ου αιώνα που περιγράφει 
την επιθυμία του δημιουργού του να με-
τοικήσει σε μια περιοχή της Πενσυλβανίας 
που ονομάζεται «Ολεάννα» και στα μάτια 
του φαντάζει ως ο ιδανικός τόπος
Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1992 
στο Κέμπριτζ της Μασσαχουσέττης και το 
1994 μεταφέρθηκε και στον κινηματογρά-

φο σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγρα-
φέα. 
Προκάλεσε τις αντιδράσεις τόσο φεμινι-
στικών οργανώσεων, όσο και πανεπιστη-
μιακών κύκλων για διαφορετικούς λό-
γους, αλλά παίζεται συνεχώς κρατώντας 
αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατρικού 
κοινού.
Σκηνοθεσία: Σάββας Κουνουβέλης με τον 
ίδιο και την Εβίτα Αγγέλη. Φωτισμοί-Η-
χος:Νίκος Γούλας-Νεκταρία Λαμπράκη. 
Τηλ κρατήσεων: 6973307103,
Γενική Είσοδος 5 ευρώ. Διατίθενται 5 ει-
σιτήρια δωρεάν για ανέργους σε κάθε πα-
ράσταση, με την επίδειξη κάρτας ανεργίας

15 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

SOULED OUT 
ΣΤΟ CASTILLO
ΟΙ SOULED out παίζουν 
soul-funk-disco στο Castillo, στη 
στοά Ζέρβα, στις 15 Νοεμβρίου. 
Έναρξη στις 22.00. 

16 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

SOUNDTROPE 
ΜΕ JEFF 
MAARAWI 
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΈΠΈΙΤΑ από δύο άκρως 
πετυχημένες διοργανώσεις τα 
Soundtrope Lake Sessions επι-
στρέφουν στο πλαίσιο της φετι-
νής διοργάνωσης του φεστιβάλ, 
δίνοντας έτσι τον χαρακτήρα 
θεσμού πλέον στις φθινοπωρι-
νές μουσικές βόλτες στη λίμνη 
των Ιωαννίνων.
Φέτος καλεσμένος του φεστι-
βάλ ο εξαιρετικός Jef Maarawi 
στις 16 Νοεμβρίου, στις 16.00. 
Περιορισμένος αριθμός θεατών. 
Προπώληση: 8 ευρώ / Είσοδος 
10 ευρώ

Tην πρώτη παγκόσμια δημόσια 
προβολή του ντοκιμαντέρ «Ρω-
μανιώτες» της Ανιές Σκλάβου 
και του Στέλιου Τατάκη προβάλ-

λουν το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών και η Ισραηλιτική Κοινότητα 
Ιωαννίνων το Σάββατο 16 Νοεμβρίου, 
στις 20:30, στην αίθουσα «Βασ. Πυρσι-
νέλλας».
«Ρωμανιώτες. H ελληνική εβραϊκή κοι-
νότητα που τα χνάρια της χάνονται στο 

χρόνο. Η γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, η αλ-
ληλεπίδρασή τους με τους Χριστιανούς 
και τους Μουσουλμάνους, τους κάνουν 
να ξεχωρίζουν από τις άλλες εβραϊκές 
κοινότητες. Μία κοινότητα που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού 
μωσαϊκού της πόλης των Ιωαννίνων από 
την εποχή του Βυζαντίου και που κινδύ-
νευσε με αφανισμό στα σκληρά χρόνια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. H ιστορία 
της μέσα στο χρόνο παράλληλα με αυτήν 

της πόλης και της Ελλάδας» αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση.
Η ταινία κέρδισε πρόσφατα το βραβείο 
καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους 
στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογρά-
φου της Νέας Υόρκης ενώ έχει επιλεγεί 
να προβληθεί στα Φεστιβάλ Αιγαίου και 
Χανίων.
Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρε-
τισμό ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοι-
νότητας και δήμαρχος Ιωαννίνων Μω-

υσής Ελισάφ, ο executive director του 
Business Unit COSMOTE TV Δημήτρης 
Μιχαλάκης, ο Ραφαήλ Μωυσής, που 
πρωτοστάτησε στην παραγωγή του ντο-
κιμαντέρ, και o πρόεδρος του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος Μάκης Μάτσας.
Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με 
ρωμανιώτικους ύμνους και τραγούδια με 
τον Σάκη Νεγρίν, κιθάρα, επεξεργασία, τη 
Βίκυ Κυριακίδη, φλάουτο, και τον Μάρκο 
Μπατίνο, τραγούδι.

14 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

Η «Εξαύδα» παρουσιάζει 
την «Ολεάννα»

16 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

«Ρωμανιώτες», 
ένα βραβευμένο
ντοκιμαντέρ



Μουσική|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Τζον Μάικλ Όζμπορν είναι ένας 70χρο-
νος σήμερα κύριος, ο οποίος γεννήθη-
κε στο Άστον του Μπέμπιγχαμ, λίγο 
πιο μακριά από εκεί που γεννήθηκε ο 

Άντονι Φρανκ Αϊόμι, καθώς και οι Γουίλιαμ Τό-
μας Γουορντ και Τέρενς Μάικλ Τζόζεφ Μπάτλερ.
Οι τέσσερις, για μια 10ετία σχεδόν, στοίχειω-
σαν τον τρόπο που γραφόταν και ακουγόταν η 
«σκληρή μουσική». Το 1977 όμως το γυαλί είχε 
ραγίσει, ο Ozzy ήταν ήδη φευγάτος από τον πλα-
νήτη (όχι μόνο από το συγκρότημα) και την επό-
μενη χρονιά ο τρελός αποχώρησε.
Κάπου εκεί γνώρισε έναν καλοσυνάτο (κυριο-
λεκτικά) πιτσιρικά και ξεκίνησε τη μεγάλη ακο-
λουθία ανακάλυψης υπερβολικά ταλαντούχων 
κιθαριστών. Το Νοέμβριο του 1981, λίγες μέρες 
μετά την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Ozzy 
έβγαλε το δεύτερο άλμπουμ του: Το Diary of a 
Madman.
Ο δίσκος δεν είχε τις μεγάλες και κολλητι-
κές επιτυχίες του προηγούμενου δίσκου, του 
Blizzard of Ozz. Ωστόσο, ο  Ράντι Ρόουντς απο-
δείκνυε ακόμα πιο περίτρανα πόσο εξώκοσμος 
μουσικός ήταν και ο Ozzman πόσο εύκολα δι-
αχειριζόταν τη δημόσια πρόκληση. Μαζί τους 
ήταν δύο βετεράνοι, ο Λι Κίρσλεϊκ των Uriah 
Heep και ο Μπομπ Ντέσλι των Rainbow και 
διάφορων άλλων. 
Το «Diary…» ήταν η οριστική εισαγωγή του Ozzy 
στο πεδίο του metal και όλων των παραφερ-
ναλίων: Μυστικισμοί, μακιγιάζ, νυχτερίδες-με-
ζέδες και ατέλειωτα ριφ που σταμάτησαν από-
τομα, όταν ο Ρόουντς έχασε τη ζωή του, λίγους 
μήνες αργότερα, σε αεροπορικό δυστύχημα.
Το Diary of a Madman που πήρε το όνομά του 
από μια ταινία τρόμου του 1963 με τον (μεγά-
λο) Βίνσεντ Πράις, ήταν ένα κομβικό σημείο για 
το metal, αλλά και για τον Ozzy. Για πολλούς, 
δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο τρομακτικά καλός στη 
σύλληψη μουσικών ιδεών, αλλά για τον Ozzy 
μιλάμε, οπότε… 

Το Diary of a Madman του Ozzy

ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΊ ΡΟΚΕΝΡΟΛ
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Άρωμα επιστροφής του ψυχρού 
πολέμου, άνοδος των εθνικι-
σμών, η Γερμανία και η Ευρώπη 
γιορτάζουν αυτή την εβδομάδα 

τα 30 χρόνια από την πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου σε βαριά ατμόσφαιρα, η 
οποία απέχει πολύ από τις ελπίδες που 
είχαν γεννηθεί από το τέλος του Σιδηρού 
Παραπετάσματος.
Σημείο των καιρών, η Γερμανία έχει προ-
βλέψει ένα ελάχιστο πολιτικό πρόγραμμα 
για την επέτειο αυτή, που πρόκειται να 
κορυφωθεί το Σάββατο.
Πριν από δέκα χρόνια, για τα 20 χρόνια 
από την πτώση του Τείχους στις 9 Νο-
εμβρίου 1989, ηγέτες ολόκληρου του 
πλανήτη, μεταξύ των οποίων αυτοί των 
τεσσάρων συμμαχικών δυνάμεων του 
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, είχαν με-
ταβεί στη Γερμανία για να γκρεμίσουν ένα 
μοντέλο του Τείχους που είχε τοποθετη-
θεί μπροστά από την Πύλη του Βραδεμ-
βούργου στο Βερολίνο.

Ο στόχος ήταν να υπογραμμισθεί ότι ο και-
ρός των τειχών και των φραγμάτων ανή-
κε οριστικά στην ιστορία.
Αυτό το Σάββατο δεν θα γίνει κάποια ανά-
λογη συμβολική τελετή. Το πολιτικό κλί-
μα στη Γερμανία είναι πολωμένο όσο ποτέ 
έπειτα από την εκλογική άνοδο της αντι-
μεταναστευτικής άκρας δεξιάς, ιδιαίτερα 
στην πρώην κομμουνιστική Ανατολική 
Γερμανία. Φανερώνει ένα πολιτικό χάσμα 
που επιμένει 30 χρόνια μετά ανάμεσα στα 
δύο τμήματα της χώρας.
Από την Δευτέρα διεξάγονται στο Βερο-
λίνο, σε σημεία που υπήρξαν τα θέατρα 
της επανάστασης του 1989 που έριξε το 
καθεστώς, εκθέσεις και συναυλίες που θα 
διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο για να 
σηματοδοτήσουν την επέτειο.
 
ΚΕΝΤΡΊΚΗ ΕΥΡΏΠΗ

Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ θα εκφω-
νήσει ομιλία το πρωί του Σαββάτου στο 

«παρεκκλήσι της συμφιλίωσης», που οι-
κοδομήθηκε εκεί που βρισκόταν παλιά 
το Τείχος του Βερολίνου. Θα βρεθεί στο 
πλευρό των ηγετών της Πολωνίας, της 
Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρί-
ας, για να υπογραμμίσει «τη συμβολή των 
κρατών της κεντρικής Ευρώπης στην ει-
ρηνική επανάσταση» του 1989.
Ο αρχηγός του κράτους Φρανκ-Βάλτερ 
Σταϊνμάιερ, η ηθική συνείδηση της χώρας, 
θα την διαδεχθεί νωρίς το βράδυ για να 
εκφωνήσει ομιλία στην Πύλη του Βραδεμ-
βούργου, πριν από μια μεγάλη συναυλία.
«Η γερμανική ενότητα είναι ένα δώρο της 
Ευρώπης στη Γερμανία, έπειτα από έναν 
αιώνα κατά τον οποίο οι Γερμανοί προ-
κάλεσαν αφάνταστα βάσανα σ' αυτή την 
ήπειρο», δήλωσε ο επικεφαλής της γερ-
μανικής διπλωματίας Χάικο Μάας.
Ο αμερικανός ομόλογός του, ο Μάικ Πο-
μπέο, αναμένεται να ταξιδέψει στη Γερ-
μανία για να συμμετάσχει στις επετειακές 
τελετές. Το 1989 βρισκόταν στη Γερμανία 

ως στρατιώτης, στα σύνορα μεταξύ των 
δύο Γερμανιών.
Ωστόσο «η ατμόσφαιρα της νέας άνθη-
σης», που κυριαρχούσε πριν από 30 ή 
ακόμη και πριν από 5 ή 10 χρόνια, «δεν 
διακρίνεται πλέον» σήμερα, εξηγεί ο αντι-
δήμαρχος του Βερολίνου αρμόδιος για τον 
Πολιτισμό Κλάους Λέντερερ.
Η πόλη σκοπεύει να τιμήσει την επέτειο, 
όμως «είμαστε σκεπτικοί», προσθέτει το 
στέλεχος αυτό της γερμανικής ριζοσπαστι-
κής αριστεράς, πριν αναφέρει μερικά ονό-
ματα: «Τραμπ, Μπολσονάρου, το Brexit».
Η πτώση του Τείχους και του Σιδηρού 
Παραπετάσματος που διαιρούσαν τη με-
ταπολεμική Ευρώπη είχε δημιουργήσει 
την εποχή εκείνη ελπίδες για μια εποχή 
ύφεσης και ενότητας, αφοπλισμού, επέ-
κτασης του μοντέλου των φιλελεύθερων 
δημοκρατιών παντού. Όμως ο άνεμος 
φαίνεται πως σήμερα έχει γυρίσει.
 
ΝΕΟΣ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ;

Τα σύνορα επέστρεψαν. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατηγορεί χώρες που πριν από 
τριάντα χρόνια απελευθερώθηκαν από 
τη σοβιετική προστασία, όπως η Ουγγα-
ρία ή η Πολωνία, ότι αμφισβητούν τώρα 
το κράτος δικαίου, παντού ο εθνικιστικός 
πειρασμός είναι αντιληπτός στις απόψεις.
Και σε γεωπολιτικό επίπεδο, «ο ψυχρός 
πόλεμος έχει επιστρέψει», όμως αυτή τη 
φορά με «μια διαφορά», προειδοποιούσε 
πέρυσι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες, επειδή «οι μηχανι-
σμοί και οι ασφαλιστικές δικλείδες που 
επέτρεπαν άλλοτε τη διαχείριση των κιν-
δύνων κλιμάκωσης δεν φαίνεται να υφί-
στανται πλέον», δήλωνε.
Έτσι οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη συνθήκη 
αφοπλισμού INF που είχε υπογραφεί στη 
διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ανοίγοντας 
τον δρόμο για μια νέα κούρσα εξοπλισμών 
που στρέφεται εναντίον της Ρωσίας, η 
οποία βάζει τα πιόνια της παντού όπου η 
Ουάσινγκτον αποσύρεται, όπως στη Μέση 
Ανατολή, αλλά κυρίως της Κίνας.
Για την επίσκεψη του Μάικ Πομπέο, 
το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανα-
κοίνωσε έτσι πως στη διάρκειά της θα 
συζητηθεί «η ανάγκη για μια ενισχυμέ-
νη εμπλοκή απέναντι στις αυξανόμενες 
απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία 
και την Κίνα».
Τριάντα χρόνια μετά, ο τελευταίος σοβιε-
τικός πρόεδρος, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, 
ο οποίος εξακολουθεί να είναι δημοφιλής 
στη Γερμανία επειδή προετοίμασε το έδα-
φος για την πτώση του τείχους, δεν είναι 
καθόλου αισιόδοξος.
«Η παγκόσμια πολιτική ακολουθεί μια 
εξαιρετικά επικίνδυνη πορεία», προειδο-
ποιεί στο τελευταίο βιβλίο του που έχει τη 
μορφή πολιτικής διαθήκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP
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Κατήφεια 
στην επέτειο των 30 ετών
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