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H ΒΔΟΜΆΔΑ
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ,
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

ΕΟΔΥ: Έξι κρούσματα
στα Γιάννενα
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τη διασπορά των σημερινών
κρουσμάτων (31/8). 'Εξι εντοπίζονται στα Γιάννενα,
τα τέσσερα εκ των οποίων με επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
https://typos-i.gr/article/eody-e3i-kroysmata-stagiannena

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

Με κάτω από 10.000
μόρια στη Φιλοσοφική
Ιωαννίνων

Κρούσμα στην Πολιτική
Προστασία
της Περιφέρειας

ΜΕΓΆΛΕΣ πτώσεις, μικρές ανόδους και σε κάποιες
περιπτώσεις, σταθερότητα, παρουσιάζουν οι βάσεις
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επτά τμήματα σημειώνουν άνοδο και δεκαπέντε πτώσεις, σε απόλυτους
αριθμούς.
https://typos-i.gr/article/me-katw-apo-10000moria-sth-filosofikh-iwanninwnpanepisthmioiwanninwn

Η ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ Ηπείρου ανακοίνωσε πριν από
λίγο ότι εργαζόμενος στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, και ειδικότερα
στο Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού των Ιωαννίνων, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.
https://typos-i.gr/article/kroysma-sthn-politikhprostasia-ths-perifereiaskroysma-sta-giannena

…και οι βαθμολογίες των πρώτων
Η ΦΕΤΙΝΉ χρονιά ήταν συμβολική για αρκετά τμήματα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, καθώς ο συνδυασμός παραγόντων όπως οι πολλές αλλαγές που
επέφερε η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, σε αυτές της προηγούμενης ηγεσίας που δεν πρόλαβαν να… παλιώσουν, αλλά και οι ειδικές συνθήκες
λόγω πανδημίας, προκάλεσαν σημαντικές μετακινήσεις στις βάσεις.
https://typos-i.gr/article/kai-oi-ba8mologies-twn-prwtwn

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ:
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
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Με μια συνδρομή, διαβάστε
το Εξώφυλλο νωρίτερα
Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να στηρίξετε την επαγγελματική,
ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε καιρούς
δύσκολους και για επαγγελματίες και για
ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνετε με μια
συνδρομή στο typos-i μέσω του Patreon.
Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δημιουργών». Μέσω του Patreon, οι
συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό γι αυτούς υλικό ή υλικό που το διαβάζουν πριν την κυκλοφορία του ή ακόμα, σε
προσφορές για θεάματα κ.λπ.
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε
android ή iPhone και να παρακολουθείτε
από εκεί, το αποκλειστικό για συνδρομητές-τριες υλικό, να βλέπετε υλικό πριν τη
δημοσίευσή του ή και να ενημερώνεστε για
τις προσφορές για συνδρομητές του Τύπου.
Όσοι-ες κάνετε μια συνδρομή των 10
ευρώ, πατώντας το κουμπί «Patreon», θα
μπορείτε να διαβάζετε το Εξώφυλλο μια
μέρα πριν την κυκλοφορία του, καθώς και
να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες προσφορές και προνόμια που θα προκύψουν
στο προσεχές μέλλον.
Επίσης, θα «ξεκλειδώσετε» όλες τις μέχρι

στιγμής προσφορές.
Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας του Patreon:
Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή, το Patreon «τραβάει» από το μέσο πληρωμής που δηλώσατε, το ποσό που δηλώσατε (4 ή 10 ευρώ συν 24% ΦΠΑ).
Μπορείτε να διακόψετε όποτε θέλετε τη
συνδρομή σας
Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε το μέσο
με το οποίο θα πληρώνετε: Κάρτα ή Paypal
Στη διαδικασία εγγραφής, ενημερώνεστε
επίσης για την ημερομηνία στην οποία θα
χρεώνεστε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε
να μας ρωτήσετε: ioanninontypos@gmail.
com
Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i
στο patreon (από το desktop ή την εφαρμογή στο κινητό) θα ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται πρώτα ή και αποκλειστικά στους patrons.
Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!
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Ποια
τμήματα
επέλεξαν
πρώτα
και περισσότερο
οι υποψήφιοι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ: ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΈΣ
ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
(Άλλη Σειρά)

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
(Συνολικά)

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 1η

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 2η

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 3η

110

186

370

9,154

9,820

135

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

11

53

125

562

751

53

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

80

80

116

3,761

4,037

131

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)

18

24

39

4,341

4,422

215

107

485

724

2,446

3,762

130

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

60

133

205

6,680

7,078

307

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

65

73

77

5,987

6,202

265

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

36

40

66

2,678

2,820

145

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

43

220

166

3,393

3,822

273

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

29

28

46

1,858

1,961

141

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

88

106

75

2,074

2,343

225

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)

83

108

196

79

466

150

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

28

44

68

3,699

3,839

227

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

135

144

213

6,740

7,232

281

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

177

316

424

13,101

14,018

232

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΘΕΣΕΙΣ

140

207

301

12,028

12,676

276

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)

44

69

85

5,341

5,539

265

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

44

93

166

6,593

6,896

244

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

57

92

121

6,689

6,959

250

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

40

166

145

3,050

3,401

235

61

221

230

5,499

6,011

221

177

558

356

4,782

5,873

100

ΣΥΝΟΛΟ

4,501

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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O «βασιλιάς» των
επιλογών ποσοτικά, παραμένει
το Παιδαγωγικό
Δημοτικής Εκπαίδευσης και
ακολουθείται
από το Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Φ

έτος το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, των 22+1
τμημάτων (η Καλών Τεχνών δεν συμμετέχει
στις πανελλαδικές), θα υποδεχθεί 4,5 χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες σε τρεις πόλεις.
Ο αριθμός «ζαλίζει» και φορτίζεται με πολλές θετικές
και αρνητικές επισημάνσεις, οι οποίες συνυπάρχουν
ενώ είναι αντίθετες.
Για παράδειγμα, έχει γίνει πολλή κουβέντα για την πτώση των βάσεων φέτος και στο ίδρυμα των Ιωαννίνων,
ωστόσο η συζήτηση αυτή υποχωρεί όταν το κύριο θέμα,
γίνεται η «οικονομική ένεση» στις τοπικές κοινωνίες.
Μια πιο ενδελεχής ματιά είναι πάντα οι πρώτες επιλογές τμημάτων των υποψηφίων, η σχέση τους ως προς
τους εισακτέους της σχολής (παράγοντας που καθορίζει
σε ένα βαθμό και τις βάσεις) αλλά και οι συνολικές επιλογές για συγκεκριμένες σχολές.
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λοιπόν, ο «βασιλιάς» των
επιλογών ποσοτικά, παραμένει το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και ακολουθείται από το Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών. Η διαχρονικά πιο κλασική πανεπιστημιακή επιλογή «αντέχει», με 25.000 υποψήφιους,
να τα έχουν επιλέξει σε οποιαδήποτε θέση προτεραιότητας.
Η πρώτη σχολή στις επιλογές όμως, σε σχέση με τους
εισακτέους που δέχεται, καθώς και πρώτη σε πρώτες
επιλογές, είναι η το τμήμα Ψυχολογίας. Το παλιό «ένα
τρίτο» του ΦΠΨ και της Φιλοσοφικής, η οποία καρατομήθηκε για άλλη μια φορά, από το νόμο Γαβρόγλου,
είναι το πιο δημοφιλές, μαζί με το Παιδαγωγικό Δημοτικής, σε πρώτες επιλογές. Αντίθετα με το Παιδαγωγικό
όμως που έχει 232 εισακτέους-ες, το Ψυχολογικό έχει
μόνο 100. Επίσης, έχει τη δεύτερη βάση φέτος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μετά την Ιατρική.
Το 17% των εισακτέων του, το επέλεξαν πρώτο και το

82%, στις έξι πρώτες θέσεις.
Η Ιατρική έχει επίσης ποσοστό 16,9% των εισακτέων
που την είχαν πρώτη επιλογή.
Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι το Μουσικών
Σπουδών Άρτας, που παρά τις χαμηλές βάσεις, το είχε
επιλέξει πρώτο, το 33% των εισακτέων του. Βέβαια, η
σχολή διατηρεί μια μοναδικότητα, η οποία… κινδύνευσε κατά την πρόσφατη συγχώνευση ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Ταυτόχρονα όμως, το Μουσικών Σπουδών ήταν αυτό
προτίμησαν λιγότερο από όλα οι υποψήφιοι: Μόλις 466
επιλογές για τις 150 θέσεις του. Εδώ, φαίνεται και πόσο
σχετική είναι η «δημοφιλία» των τμημάτων…
Οι «κλασικές σχολές», θετικές και θεωρητικές, δεν
ασκούν πλέον έλξη στους υποψήφιους των πανελλαδικών. Η Φιλοσοφική, που σημείωσε φέτος μεγάλη
κάμψη στις βάσεις εισαγωγής, αλλά και η Φυσικομαθηματική, έχουν λίγες, σε σχέση με τις θέσεις που προσφέρουν, πρώτες επιλογές.
Στην Αρχιτεκτονική, το 20% των υποψηφίων, την επέλεξε πρώτη. Επίσης, οι 43 στους 53 που εισάγονται, την
είχαν επιλέξει στις έξι πρώτες θέσεις.
Στο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, το επέλεξε πρώτο
το 10% των εισακτέων του.
Πολύ μεγάλο ποσοστό πρώτης επιλογής σε σχέση με
τις θέσεις εισαγωγής, παρουσιάζει και το τμήμα Αγωγής
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, η ίδρυση
του οποίου αποτέλεσε αφορμή για ιδιαίτερη (και δικαιολογημένη, σε σημαντικό βαθμό) κριτική, στην υπουργία Γαβρόγλου.
Η πρώτη επιλογή εξαρτάται πάντα από την τάση της
εποχής και από την αντίληψη για το ποια σχολή παρέχει πιο εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση.
Η επιλογή σύμφωνα με το πόσο καλά δομημένο είναι
το τμήμα, αν έχει υποδομές, προσωπικό, ακόμα και αν
διαθέτει κάποια αναγνώριση στις (εν πολλοίς αμφιλεγόμενες) «λίστες κατάταξης», περνάει σε δεύτερη μοίρα…
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΕΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΎΣ ΑΠΟΦΟΊΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

Επιστημών Τέχνης:
Πτυχίο χωρίς…
πτυχίο

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

ι θα κάνατε αν το τμήμα από το
οποίο αποφοιτήσατε, ξαφνικά (δεν)
ενημερώνει ότι το πτυχίο σας δεν
ισχύει; Οι παλιοί απόφοιτοι του Επιστημών Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
Σχεδόν μια εικοσαετία μετά την ίδρυσή του,
το τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, στο οποίο παρεμπιπτόντως
η εισαγωγή πλέον γίνεται όπως στις υπόλοιπες σχολές Καλών Τεχνών, εκτός πανελλαδικών, δεν καλύπτει όλους τους αποφοίτους
του.
Το κομβικό σημείο είναι στο νόμο του 2016,
σύμφωνα με τον οποίο το τμήμα έγινε πενταετούς φοίτησης. Η πρόβλεψη όμως για
απασχόληση των πτυχιούχων της σχολής
και στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ισχύει μόνο για τους πτυχιούχους
μετά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
Οι πτυχιούχοι μέχρι το 2016 δεν καλύπτονται.
Πριν από μερικές μέρες, οι πτυχιούχοι της
τάξης του 2002, με επιστολή τους προς την
πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
τη σχολή Καλών Τεχνών και το Υπουργείο
Παιδείας, ζητάνε να ρυθμιστεί η ανισότητα.

«Είναι κατάφορη αδικία εις βάρος μας, ενώ
όλα τα υπόλοιπα τμήματα σε παρόμοια κατάσταση με το δικό μας, να έχουν γνωμοδοτήσει και να έχουν προστατέψει και καλύψει
τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών
αποφοίτους τους, εμάς να μας εμπαίζουν
μέχρι και σήμερα με τον χειρότερο τρόπο»
τονίζουν μεταξύ άλλων.
Αναφέρουν επίσης: «Το τμήμα Εικαστικών
Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης αποφάσισε πως όποιος παλαιός απόφοιτος ήθελε
να πάρει το πτυχίο της παλαιάς σχολής Πλαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης
για να πάρει την πολυπόθητη αναγραφόμενη κατεύθυνση στο πτυχίο και να μπορεί να
εργαστεί σε δομές τυπικής και μη τυπικής
εκπαίδευσης, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στα Ιωάννινα ξανά, μετά από δέκα
και δεκαπέντε χρόνια από τότε που έχει
αποφοιτήσει, και να δώσει κατατακτήριες
εξετάσεις για να μπει στην ίδια σχολή που
τελείωσε επαναλαμβάνοντας υποτίθεται τον
τελευταίο ενάμιση χρόνο μαθημάτων αφού
θα εισαγόμαστε στον Ε› εξάμηνο». Σημειώνουν ότι πλέον έχουν καταργηθεί οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους παλιούς απόφοιτους.
Κατηγορούν ευθέως το τμήμα για «εμπαιγμό», λέγοντας ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ

για την ενέργεια και το έμαθαν τυχαία.
«Είναι τουλάχιστον εξευτελιστικό, οι ίδιοι
καθηγητές που μας έκαναν μάθημα και μας
έδωσαν υπογεγραμμένο το πτυχίο μας, να
μας καλούν να
επαναλάβουμε με κατατακτήριες μάλιστα
εξετάσεις, τη σχολή που ήδη έχουμε τελειώσει πριν χρόνια, επειδή δεν είναι πλέον σε
‘ισχύ’ ο τίτλος σπουδών μας. Κανένας σε όλα
αυτά τα θεσμικά όργανα, δεν αναρωτήθηκε,
όπως έκαναν άλλα τμήματα, πως θα συμπεριλάβουμε τους απόφοιτους, οι οποίοι είναι
οι μόνοι που δεν φταίνε για όλες αυτές τις
αλλαγές;».
Τέλος, ζητούν την αντικατάσταση του τίτλου
σπουδών με αυτόν της Εικαστικών Τεχνών
κι Επιστημών της Τέχνης, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις, αλλά με αυτόματη εισαγωγή
μας στο τελευταίο έτος της σχολής.
«Απαιτούμε τον κόπο τόσων χρόνων να μας
τον αναγνωρίσουν έστω και τώρα, μιας και
τόσα χρόνια που τροποποιούσαν και άλλαζαν τους οδηγούς σπουδών και τα προεδρικά διατάγματα το ένα πίσω από το άλλο, δεν
αισθάνθηκαν την ηθική αλλά ουσιαστικά
ακαδημαϊκή ανάγκη να καλύψουν όσους
αποφοίτησαν πριν τις καθυστερημένες αλλαγές στο πρόγραμμα και το όνομα της σχολής», σημειώνουν.

Σχεδόν μια εικοσαετία μετά την ίδρυσή
του, το τμήμα Εικαστικών Τεχνών
και Επιστημών της
Τέχνης, στο οποίο
παρεμπιπτόντως η
εισαγωγή πλέον γίνεται όπως στις υπόλοιπες σχολές Καλών Τεχνών, εκτός
πανελλαδικών, δεν
καλύπτει όλους τους
αποφοίτους του.

Ατζέντα|7
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7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Πιο Παράξενο και από Παράξενο» στο θερινό σινεμά
ΤΗΝ ΤΑΙΝΊΑ του Μαρκ Φόρστερ «Πιο Παράξενο και από
Παράξενο» (2006, 113’) με τους Γουίλ Φέρελ, Έμα Τόμσον, Ντάστιν Χόφμαν και Μάγκι Τζίλενχαλ προβάλλει το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, τη Δευτέρα 7
Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής». Η είσοδος για το
κοινό είναι ελεύθερη.
Η υπόθεση: Ο Χάρολντ, ένας μοναχικός εφοριακός υπάλληλος, αρχίζει να ακούει μια φωνή που του υπαγορεύει
την επόμενη κίνησή του. Όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι το
ζωντανό δημιούργημα ενός λογοτεχνήματος σε εξέλιξη,
αναζητά τη συγγραφέα για να αποτρέψει το φινάλε που θα
είναι ο θάνατός του.
6-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«… Γιάννενα-Κωνσταντινούπολη»,
ένα αφιέρωμα στους κυρατζήδες

Μ

ια σειρά εκδηλώσεων με γενικό
τίτλο «Βόρεια Διαδρομή, Γιάννενα-Κωνσταντινούπολη. Αφιέρωμα στους κυρατζήδες, στους αγωγιάτες του παλιού καιρού» διοργανώνει ο μη
κερδοσκοπικός οργανισμός Cosmosarte-Δράσεις Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και η
Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, από την
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στα Γιάννενα. Η δράση, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, περιλαμβάνει
μουσική βραδιά και δύο εκθέσεις. Αναλυτικά:
Συναυλία στο Μουσείο Αργυροτεχνίας
Ο Χρήστος Τσιαμούλης και το μουσικό σχήμα Κυρατζήδες, με αγώι τα τραγούδια και τη
μεγάλη ποικιλία των ρυθμών και των ήχων,
«παντρεύουν» μουσικά την παράδοση με το
σήμερα. Παίζουν και τραγουδούν: Χρήστος
Τσιαμούλης (τραγούδι-ούτι), Αχιλλέας Χαχάμης (τραγούδι), Δημήτρης Μπρέντας (κλαρίνο), Νίκος Σκαφίδας (βιολί-τραγούδι), Νίκος Αγγελόπουλος (λαγούτο), Αλέξης Νόνης
(κρουστά).
Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.
6 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 20:30. Μετά την
έναρξη η είσοδος δεν είναι δυνατή.
Έκθεση φωτογραφίας, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας
Στην έκθεση με φωτογραφίες του 19ου και
του 20ού αιώνα αποτυπώνεται η ζωή των
κυρατζήδων (μισθωτοί μεταφορείς) και των

καραβανιών από την ευρύτερη περιοχή της
Ηπείρου και της Μακεδονίας, της Θράκης και
της Κωνσταντινούπολης. Το υλικό προέρχεται τη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, τη
συλλογή του καθηγητή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Γεωργίου Σμύρη, ιδιωτικές συλλογές, συλλογές τοπικών συλλόγων ή φορέων,
καθώς και από τους φωτογράφους Κώστα
Μπαλάφα και Fred Boissonnas.
Διάρκεια έκθεσης: 6 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης,
10:00-18:00.
Είσοδος ελεύθερη.
Έκθεση πολύτιμων αντικειμένων, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων
Πολύτιμα αντικείμενα καθημερινής χρήσης
από τα καραβάνια και τα αγώγια αποκαλύπτουν τη δύσκολη αλλά και συναρπαστική
ζωή των ανθρώπων. Τα αντικείμενα προέρχονται από τη Λαογραφική Συλλογή του Μουσείου Τσανάκα Μετσόβου (Χορευτικός Σύλλογος Μετσόβου).
Διάρκεια έκθεσης: 6 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 08:3015:00, Παρασκευή 08:30-21:00, Κυριακή
10:00-13:00 & 18:00-21:00.
Είσοδος ελεύθερη.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων για τη συναυλία μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 26510 64065 (καθημερινά, εκτός Τρίτης,
10:00-18:00).
*Λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας
ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, η δράση
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα.

12-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Photometria festival:
Ξεκινάει και φέτος
ΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ Φωτογραφικό Φεστιβάλ Photometria επιστρέφει και φέτος στα Γιάννενα, αν και με μια μικρή καθυστέρηση λόγω των συνθηκών κορονοϊού. Η διοργάνωση
θα γίνει από 12 έως 19 Σεπτεμβρίου με θεματική «Stalk
Me».
Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, που έχει βάλει την πόλη στον
«χάρτη» των φωτογραφικών προορισμών, περιλαμβάνει εκθέσεις, φωτογραφικά σεμινάρια και ομιλίες, εργαστήρια,
δραστηριότητες για μικρούς εκκολαπτόμενους φωτογράφους, όπως και προβολές ταινιών. Θα φιλοξενήσει 43 καλλιτέχνες σε 10 εκθεσιακούς χώρους των Ιωαννίνων. Μετά το
πέρας της διοργάνωσης, επιλεγμένες εκθέσεις θα ταξιδέψουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

8|Πρόσωπα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΤΗ ΜΝΉΜΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΟΤΖΙΟΎΛΑ

ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων
[ Της αρχιτέκτονα ΜΊΝΑΣ ΚΟΥΒΆΡΑ ]

Σ

ε έναν πόλεμο κανένας λαός δε νικά. Όλοι βγαίνουν το λιγότερο πληγωμένοι και ειδικά σε έναν
εμφύλιο είναι παράλογο να μιλάμε για νικητές. Η
γλώσσα μαρτυρά την ηθική επιλογή του καθενός
απέναντι στην Ιστορία: την ήττα ή τον εκπεσμό. Οι επιλογές αντιστοιχούν σε δύο κατηγορίες: τους Ανθρώπους
και τους ανθρωποφάγους.
Αφιερώνω το κείμενο αυτό στη μνήμη του Γιώργου Κοτζιούλα (1909-29 Αυγούστου 1956), του Τζουμερκιώτη
ποιητή, λογοτέχνη, θεατράνθρωπου. Θα ήθελα έτσι να
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, αφού η τέχνη και η ζωή
του στάθηκαν αφορμή για να βρω το μίτο της σκέψης
μου, φέρνοντάς με ταυτόχρονα αντιμέτωπη με γεγονότα
και πρόσωπα του παρελθόντος πιο επίκαιρα από ποτέ.
«Σήμερα [1978], στην εποχή των φιγουρατζήδων, η σεμνότητα και η αγνότητα του Κοτζιούλα φαίνονται μιας
άλλης εποχής. Τώρα κοιμάται λησμονημένος και ήσυχος κάτω από τα πεύκα της Πεντέλης. Μα είμαι βέβαιη
πως θάρθει μια μέρα που η νέα γενιά θα τον ανακαλύψει
και θα τον αγαπήσει» γράφει η φίλη του Λιλίκα Νάκου
(1904-1989, συγγραφέας/δημοσιογράφος). [1] Επιβεβαιώνοντας τα λόγια της ήρθε και για μένα η ώρα να τον
ανακαλύψω, μιας και μου κίνησε πολύ την περιέργεια
όταν είδα το ντοκιμαντέρ της Αλίντας Δημητρίου (19332003, σκηνοθέτις) για το «Θέατρο στο Βουνό» (1985).
Νιώθω πως είναι κρίμα που μου πήρε τόσο χρόνο να τον
βρω, όπως και ένα σωρό άλλους ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, που τόλμησαν να αφιερώσουν το
έργο και τη ζωή τους στην προσπάθεια για έναν διαφορετικό, δίκαιο κόσμο [2], βοηθώντας να «ἐκπληρωθεῖ ἡ
θέληση τῆς γῆς ποὺ δίνει τοὺς καρπούς της γιὰ ὅλους.»
[3]
Από την άλλη χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι η ειλικρινής
δημιουργία που πηγάζει από βαθύτερα ένστικτα πνευματικής επιβίωσης του ίδιου του ατόμου δε χάνεται εύκολα στο χρόνο. Σε πείσμα των δικών μας καιρών —της
α-πολιτικοποίησης της τέχνης και της επιστήμης, και
της ταυτόχρονης συστηματικής προσπάθειας για την
αποχαύνωση του λαού— άνθρωποι σαν τον Κοτζιούλα
κερδίζουν έδαφος.
Ματαιότης! θα σκεφτεί κανείς, αντιλαμβανόμενος την
κυκλικότητα της ιστορίας. Ωστόσο, δε γνωρίζουμε τελικά αν υπερισχύει η διαφώτιση ή ο σκοταδισμός ανά τους
αιώνες. Ταυτόχρονα, δεν τολμάμε να φανταστούμε πώς
θα ήταν ο κόσμος αν οι άνθρωποι έπαυαν ξαφνικά να
παλεύουν για το δικαίωμά τους να είναι Άνθρωποι. Αν
ήταν όμως έτσι μάταια τα πράγματα, γιατί «είθισται/ να
δολοφονούν/ τους ποιητάς»; [4]
Η δημαγωγία για να πιάσει τόπο και να ριζώσει, προϋποθέτει ως αναγκαία συνθήκη την πνευματική πενία.
Στον αντίποδα, η έμπνευση, η αφύπνιση και η συγκίνηση απειλούν τη λήθη και την προβολή της μαζικής
ηλιθιότητας σαν κάτι το φυσιολογικό και αποδεκτό. Ως
εκ τούτου, οι ποιητές, οι δάσκαλοι των νέων, απειλούν
την αποτελεσματικότητα του έργου των δημοπιθήκων [5].
Κάθε τέχνη είναι προπαγάνδα. Η άποψη ότι η τέχνη δεν

έπρεπε να συσχετίζεται με το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, από μόνη της είναι μια πολιτική στάση. Όσο πιο συνειδητοποιημένος πολίτης του κόσμου είναι ο τεχνίτης,
τόσο το έργο του αποκτά πολιτική υπόσταση δίχως συμβιβασμούς ως προς την αισθητική και πνευματική του
ακεραιότητα [6]. Πρώτοι μας το δίδαξαν αυτό οι τραγικοί.
Ο Κοτζιούλας εύχεται «πως κάποτε θα τελειώσει αυτό το
αβάσταχτο κακό που μας βρήκε απ’ το 1936 και δώθε.»
[7]
Τις σκοτεινές μέρες του ’36 [8], μετά την ολοκλήρωση
του πραξικοπήματος της 4ης Αυγούστου, περιγράφει με
τρόπο χαρωπό ο Γιώργος Κουτούγκος: «Ω, ρετσινόλαδο
[9]
παχύ καθαρτικό μου αφράτο, όταν σε πρωτογεύτηκα
μ’ έκανες άνω-κάτω. Ο Μανιαδάκης έδινε στο κάθε παλικάρι, πότε με τη μισή οκά, πότε με το κατοστάρι. Το
δοκίμασα κι εγώ! Χαφιέδες μου κρατούσανε τα χέρια και
τα πόδια, μου σφίγγανε τα μούτρα μου λες κι ήμουνα Ιέρεια και στ’ ανοιγμένο στόμα μου χωνί βάλαν εν τέλει,
κι αδειάζαν ρετσινόλαδο λες κι ήμουνα βαρέλι.» [10]. Δύο
εβδομάδες μετά ο ποιητής Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα
(1898-18/19 Αυγούστου 1936) δολοφονείται στη Γρανάδα
από τους φαλαγγίτες του Φράνκο. Έχει ήδη ξεσπάσει ο
Ισπανικός Εμφύλιος.
Η δολοφονία του Λόρκα γίνεται αφορμή για μια οργανωμένη αντίδραση του κόσμου της διανόησης ενάντια
στο φασισμό. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, στο πλαίσιο του
Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Συγγραφέων για την Υπεράσπιση
του Πολιτισμού (II Congreso International de Escritores
para la Defensa de la Cultura), ο Στρατής Τσίρκας μαζί
με τον Langston Hughes συγγράφουν τον «Όρκο στο δολοφονημένο ποιητή Λόρκα», ο οποίος συνυπογράφεται
από πλήθος συνέδρων. Την Ελλάδα εκπροσωπεί η Λιλίκα Νάκου.
Στ’ όνομά σου, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα,
που σκοτώθηκες στην Ισπανία για τη λευτεριά
του ζωντανού λόγου,
Εμείς, ποιητές απ’ όλες τις χώρες του κόσμου,
μιλώντας και γράφοντας στις διάφορες και ποικίλες
γλώσσες μας
παίρνουμε εδώ τον όρκο τον κοινό,
τ’ όνομά σου να μην ξεχαστεί ποτές πάνω στη γης,
κι όσο υπάρχει τυραννία και καταπίεση,
στ’ όνομά σου
να τις πολεμούμε
όχι μονάχα με το λόγο
μα και με τη ζωή μας.
Αυτό το συμβολικό ’36 λοιπόν, ο Μεταξάς, όπως κάθε
σοβαρός δικτάτορας, φαντασιώνεται την ανάδυση του
Γ’ Ελληνικού Πολιτισμού (όπου Α’ ο αρχαίος και Β’ ο
βυζαντινός) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέατρο,
αναγνωρίζοντας την απήχησή του. Χρειάζεται βέβαια να
διατηρήσει τον έλεγχο κι έτσι η «Διεύθυνση Λαϊκής Διαφωτίσεως», με βάση τον Αναγκαστικό Νόμο 446/1937
[11]
περί θεάτρων, φτάνει να λογοκρίνει ακόμη και την
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή! Είναι να μη θες μετά να σε καταπιεί ο ζόφος του Άδη από τη ντροπή;

[1]
Αχ, πολύπαθη Αντιγόνη! ας μαθαίναμε από σένα όσα
έχεις να μας διδάξεις, κι ας καταλαβαίναμε ότι αρκούσε η
δική σου θυσία προκειμένου να πάψουμε να αναζητούμε
ήρωες και μεσσίες. Αχ, Κρέοντα! ας ήσουν ο τελευταίος που θρήνησες την οικογένειά σου λόγω της άτεγκτης
[12]
στάσης σου απέναντι στο πρόβλημα. Δεν είναι άραγες
παράδοξο το γεγονός ότι και η Αντιγόνη για την πατρίδα,
τη θρησκεία και την οικογένεια εξεγέρθηκε; Όμως, για
την ουσία του πράγματος, και σίγουρα όχι ανόσια.
(Αναρωτιέμαι καθώς γράφω, αν η λογοκρισία του έργου
δεν έχει να κάνει μόνο με την αμφισβήτηση της αυθεντίας της εξουσίας, αλλά με το γεγονός ότι ο Κρέοντας
τελικά αποδεικνύει ότι έχει το ύψος να αντιληφθεί πόσο
χαμηλά εξέπεσε. Κι η παραδοχή αυτής της πραγματικότητας ίσως είναι συμβολισμός ακόμη πιο επικίνδυνος για
την καθεστηκυία τάξη.)
Ο ίδιος νόμος εφαρμόζεται μέχρι το 1942, με κάποιες συμπληρώσεις, γεγονός που δείχνει τη συγγένεια της Κατοχικής με τη Μεταξική πολιτική σε σχέση με την τέχνη.
Στη συνέχεια, όπως σημειώνει το Θαλής Δίζελος [13], εκδίδεται ένας ανανεωμένος νόμος που ολοκληρώνει τις
ρυθμίσεις τη θεατρικής λογοκρισίας και ο οποίος «ισχύει
ως τα σήμερα [1962] και συνεχίζει να ρυθμίζει ακόμα τα
θεατρικά μας πράγματα». Ενδιαφέροντα παραδείγματα
της λογοκρισίας είναι η απαγόρευση των παραδοσιακών
ενδυμασιών, ειδικά των φουστανελοφόρων, αλλά και η
απαγόρευση των κρητικών μαντινάδων που ξεσήκωναν
τα πλήθη μετά από τη Μάχη της Κρήτης (20 Μαΐου - 1
Ιουνίου 1941). Το καλύτερο είναι η απαγόρευση των σκηνικών που παρίσταναν βουνά και πλαγιές για να μην παραπέμπουν στο αντάρτικο!
Το ’41 ο Κοτζιούλας επιστρέφει από την Αθήνα στο χωριό του την Πλατανούσα, και από το ’43 εντάσσεται στο
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πλάι στον Άρη Βελουχιώτη. Στα γνώριμα
μέρη θα βαδίσει έναν άγνωστο για εκείνον καλλιτεχνικό
δρόμο αφήνοντας σε εμάς μια σπάνια παρακαταθήκη.
Μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες, το θέατρο παίρνει τα
πάνω του κατά έναν τρόπο παράδοξο. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι το 1942 ιδρύονται στην Αθήνα το
«Θέατρο Τέχνης» του Κάρολου Κουν και το «Θεατρικό
Σπουδαστήριο» του Βασίλη Ρώτα. Ωστόσο, ο Κοτζιούλας επισημαίνει: «Εκείνο που μένει άγνωστο ακόμα, που
ίσως να μένει για πολύν καιρό, είναι η εμφάνιση κι η
δράση της τέχνης έξω στις ελεύθερες περιοχές, εκεί που
βρισκόταν εξάλλου και το επίκεντρο του αγώνα. Έχει σημασία να τονιστεί πως οι αντάρτες κι ο πληθυσμός της
υπαίθρου αισθάνθηκαν πολύ την ανάγκη της τέχνης. Κι
όπου δεν είχαν ειδικούς ανθρώπους, γίνονταν οι ίδιοι
τεχνίτες, δημιουργούσαν μοναχοί τους [...] Σ’ αυτήν την
πανελλήνια σκλαβιά μπορούσε να μείνει αδιάφορος ο
τεχνίτης; Η πατριωτική του συνείδηση δεν τον άφηνε να
ησυχάσει. Δίπλα στο λαό που αγωνιζόταν, που έχυνε το
αίμα του στους δρόμους είτε στα βουνά, έπρεπε να δώσει
κι ο άνθρωπος της τέχνης το παρόν του. Αλλιώς θα ήταν
λιποταξία». [14]
Μετά από τη συμφωνία της Πλάκας (29 Φεβρουαρίου
1944), το κλιμάκιο ΕΛΑΣ Ηπείρου-Δυτ. Στερεάς δια-
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λύθηκε κι έφυγε ο Άρης με τη συντροφιά του, αφήνοντας «στα ριζά των Τζουμέρκων», στο Βουργαρέλι, την
ΥΙΙΙ Μεραρχία. «Πλησίαζε η 25 Μαρτίου κι οι αντάρτες
ετοιμάζονταν για την εθνική εορτή.» [15] Αυτή η αφορμή στάθηκε και η αρχή της ενασχόλησης του Κοτζιούλα
με το θέατρο. Συγγραφέας, θίασος και κοινό, είναι όλοι
άμαθοι στη θεατρική τέχνη. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει σε
τίποτα τη δημιουργία και την απόλαυση του θεατρικού
δρώμενου. Έκτοτε, και μέχρι τη συμφωνία της Βάρκιζας
(12 Φεβρουαρίου 1945), ο θίασος «Λαϊκή Σκηνή», περιοδεύει στα χωριά της Ηπείρου —όπως άλλοτε ο θίασος
του Λόρκα [16] στην ισπανική ύπαιθρο— προσπαθώντας
να εμπνεύσει την κοινωνική αλλαγή, φέρνοντας το θέα-

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ
[1] Νάκου, Λ. (1978). Οι παραγνωρισμένοι. Αθήνα:
Δωρικός.
[2] Από τη μια περιθωριοποιούνται οι ίδιοι οι δημιουργοί ή το έργο τους, όπως για παράδειγμα στην
περίπτωση του Κοτζιούλα. Aπό την άλλη, πολλές
φορές η πολιτική δράση αναγνωρισμένων δημιουργών δεν προβάλλεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σχέση του αστού Άγγελου Σικελιανού με το ΕΑΜ, κάτι που δεν του συγχωρήθηκε
μεταπολεμικά. Πόσο εύκολα βλέπουμε σήμερα τον
«αλαφροΐσκιωτο» λυρικό ποιητή ως έναν αντιστασιακό διανοούμενο; Ακόμη, υπάρχει και αυτή η μανία να τους κατατάσσουμε όλους στα Δεξιά ή στα
Αριστερά με το στανιό, ακόμη κι αν κάποιος επιλέγει να μην στρατευτεί. Η από κοινού υπεράσπιση
των θεμελιωδών πανανθρώπινων αξιών και η ξεκάθαρη θέση απέναντι σε κρίσιμα διλήμματα της
εκάστοτε εποχής, δεν προϋποθέτει την απόλυτη
ταύτιση των απόψεων για τα πράγματα, παρά τη
στοιχειώδη ανθρωπιά που μας γλιτώνει από τον
κανιβαλισμό.
[3] Απόσπασμα από το ποίημα του Φ.Γ.Λόρκα «Κραυγή ως τη Ρώμη», από τη συλλογή «Ποιητής στη
Νέα Υόρκη» (1929-1930· 1η δημοσίευση 1940). Η

τρο στα μέτρα του τόπου.
Αυτό που «καθιστά τον ευθύγραμμο χρόνο κάθε ανθρώπινης ζωής, με την αλληλουχία των ανεπανάληπτων γεγονότων της, χρόνο κυκλικό όπως ο ενιαύσιος ή ενιαυτός χρόνος των εποχών του έτους, όπου όλα ξαναρχίζουν
την κάθε άνοιξη [...]», είναι «η οργάνωση των ανθρώπων
σε κοινωνίες. Εκεί, στην ενταγμένη στο κοινωνικό σύνολο ανθρώπινη ζωή, ο θάνατος αντισταθμίζεται από
νέες γεννήσεις, νέες ωριμάνσεις, έρωτες ή μίση, χαρές ή
οδυρμούς, πενίες ή πακτωλούς, αιματοχυσίες και πένθη,
αλλά και γεννήσεις, ξανά και ξανά. Εκεί, όλα ανακυκλώνονται κι αυτό που έγινε ξαναγίνεται: ex ovo ad ovum,
για κάθε τι, όπως το είπαν οι λατίνοι.» [17]

μετάφραση είναι του Βασίλη Λαλιώτη.
[4] Στίχος από το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου
«Νέα περί του θανάτου του ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στις 19 Αυγούστου 1936 μέσα
στο χαντάκι του Καμίνο Ντε Λα Φουέντε» (1956).
[5] Στίχοι 1054-1055, «Τοις μεν γαρ παιδαρίοισιν έστι
διδάσκαλος όστις φράζει, τοίσιν δ᾽ ηβώσι ποιηταί» και στο στίχο 1085 η λέξη «δημοπιθήκων»,
από το έργο του Αριστοφάνη «Βάτραχοι» (http://
www.greek-language.gr/digitalResources/
ancient_greek/library/browse.html?text_
id=147&page=30&hi=204906).
[6] Αναφορά στα άρθρα «Why I write» (1946) και
«Charles Dickens» (1939) του George Orwell, από
το βιβλίο Orwell, G. (2009). Shooting An Elephant
And Other Essays. London: Penguin Books.
[7] Γράμμα στο φίλο του Γιώργο Σούλη (16/12/1948)
από το βιβλίο Κοσμάς, Ν.Β. (1993). Μαρτυρίες του
Γιώργου Κοτζιούλα από την περίοδο του Εμφυλίου (Δέκα ανέκδοτα γράμματα του Κοτζιούλα προς
τον Βυζαντινολόγο, Βαλκανιολόγο και Σλαβολόγο
Γιώργο Χρ. Σούλη, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
του Berkeley). Αθήνα-Γιάννινα: Δωδώνη.
[8] Αναφορά στην ταινία «Μέρες του ’36» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου.
[9] Για το τι εστί ρετσινόλαδο, εδώ.

Έτσι λοιπόν, η ζωή σου κι η ζωή μου δεν
αρχίζει και τελειώνει απλά με τη γέννηση
και το θάνατό μας, αλλά αποτελεί μέρος
ενός αέναου οικουμενικού κύκλου. Είναι
στο χέρι σου και στο χέρι μου αν θα αξιοποιήσουμε το χρόνο μας σπέρνοντας σπόρους ή καταστρέφοντας τη σοδειά πριν
από το θέρος. Για το λόγο αυτό, πιστεύω
—ίσως σαν παρηγοριά, ίσως επειδή είναι
αλήθεια τελικά— ότι ο κόπος του ανθρώπου-δημιουργού δεν πάει ποτέ χαμένος,
ακόμη κι αν ο ίδιος απομονωθεί, αποσιωπηθεί ή κυριολεκτικά δολοφονηθεί, από
εχθρούς ή από φίλους.
Η πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να
αλλάξει το ρου των πραγμάτων, από τη
στιγμή που η πλειοψηφία δημοκρατικά
επέβαλε το κώνειο στο Σωκράτη. Αλλά
είμαι βέβαιη ότι οι ζωντανοί και ελεύθεροι
άνθρωποι, με κοινωνική νοημοσύνη και
ενσυναίσθηση, μπορούν· όσο και όπως.
Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται μέσα από την
παιδεία και τον πολιτισμό. Κι αν η Τέχνη
έχει έναν ανώτερο σκοπό, είναι να συμβάλει στη συνειδητοποίηση αυτής της δυνατότητας και της τρομαχτικής ευθύνης που
φέρει μια τέτοια απόφαση.
«Ο δράκος είναι εκεί. Και θα ‘ναι αύριο και
μεθαύριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλείφεται, τον βλέπετε; Είδε πως σκότωσαν
την παρέα του Καραγκιόζη και περιμένει
να τους φάει. Όμως δε θα τους φάει. Κι ούτε τους σκότωσαν. Αν δε με πιστεύετε βάλτε το αυτί στο χώμα κι ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφυγμούς. Ωραίους σαν από
παλιό τύμπανο. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται!» [18]. Μωρ’ λες;
* Ο τίτλος του κειμένου προέρχεται από το Απόσπασμα
54/119 του Ηράκλειτου
** Περισσότερα για το Γιώργο Κοτζιούλα και το έργο του
θα βρείτε στο ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου ( https://
sarantakos.wordpress.com/) και στο βιβλίο της Αθηνάς
Βογιατζόγλου «Ποίηση και Πολεμική: Μια βιογραφία του
Γιώργου Κοτζιούλα» (2015) από τις εκδόσεις Κίχλη.

[10] Από την αφήγηση στο ντοκιμαντέρ της Αλίντας
Δημητρίου «Θέατρο στο Βουνό» (1985). Βλ. επίσης
Κουτούγκος, Γ. (1987). Το Λαϊκό Θέατρο στο Βουνό
όπως το έζησα. Αθήνα.
[11]https://www.e-nomothesia.gr/inner.php/
kat-theatra-kinimatografoi/an-446-1937.
html?print=1
[12] «Το θέμα μου είναι οι άτεγκτοι. Οι με ρωγμές
άτεγκτοι. Αυτοί που καταδυναστεύουν το χώρο
με μια πεισματική εμμονή στο γράμμα του νόμου,
αποφεύγοντας έτσι επικίνδυνες συνέπειες και
περιπέτειες σταδιοδρομίας μέσα στις περιπέτειες
του Χρόνου και του Τόπου. [...] Οι άτεγκτοι. Περιφρουρούν την ουσία του νόμου όσο και η Αγία
Αθανασία του Αιγάλεω περιφρουρεί την αγιοσύνη
και τον Χριστιανισμό. Τον καλλιεργημένο και ευαίσθητο πολλοί τον μέμφονται κι αντιπαθούν, τον
άτεγκτο ουδείς. Γιατί, πρωτίστως, τον φοβούνται.
Ούτε σκέψη περιείχαν οι πράξεις του ούτε τη στοιχειώδη ανθρώπινη ή δημοκρατική ευαισθησία. Ο
νόμος - όπως γράφεται, όχι όπως εννοείται. Και
μάλιστα στην υπηρεσία του άρχοντος και των κρατούντων, είτε δικτάτορες είναι αυτοί, είτε σοσιαλιστές πρασίνου αποχρώσεως». Απόσπασμα από
το άρθρο «Οι άτεγκτοι» του Μάνου Χατζιδάκη, στο
Χατζιδάκις, Μ. (1995). Ο Καθρέφτης και το Μαχαί-

ρι. Αθήνα: Ίκαρος.
[13] Από το άρθρο του «Το θέατρο στην Αντίσταση»
(1962) στο περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης» (ΙΕ’,
87-88, σ.452-462). Διαθέσιμο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη των Α.Σ.Κ.Ι.
[14], [15] Απόσπασμα από το «Θέατρο στα βουνά»
όπως εμφανίζεται στο περιοδικό «Επιθεώρηση
Τέχνης» (ΙΕ’, 87-88, σ.412-415). Διαθέσιμο στην
ψηφιακή βιβλιοθήκη των Α.Σ.Κ.Ι.
[16] Πληροφορίες για τον ερασιτεχνικό πανεπιστημιακό θίασο του Λόρκα «La Barraca»: http://
www.garcia-lorca.org/federico/Biografia.
aspx?Sel=Itinerario%20cultural%20de%20la%20
Rep%C3%BAblica:%20La%20Barraca (στα ισπανικά)
[17] Μαρτινίδης, Π. (1999). Μεταμορφώσεις του Θεατρικού Χώρου: Τυπικές φάσεις κατά την εξέλιξη
της αρχιτεκτονικής των θεάτρων στη Δύση. Αθήνα: Νεφέλη.
[18] Επίλογος από το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Ανέβηκε στο θέατρο
‘Αθήναιον’ από το θίασο Καρέζη-Καζάκου, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου με ερμηνευτή το Νίκο Ξυλούρη. Όπως πολλά ακόμη θέατρα των Αθηνών,
το θέατρο ‘Αθήναιον’ κατεδαφίστηκε για να πάρει
τη θέση του ακόμη ένα λαμπερό ξενοδοχείο.
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Δεν πείθει με τον χρωστήρα του
ο Ρόνι Γουντ των Ρόλινγκ Στόουνς

Ο

Ρόνι Γουντ των Ρόλινγκ Στόουνς ενδέχεται να περάσει
στην ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες της ροκ, αλλά εδώ και πολλά χρόνια ζωγραφίζει.
Πάνω από 100 έργα του, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά
και γκραβούρες εκτίθενται ως τις 27 Αυγούστου στο Ashbridge
House, ένα ιστορικό αρχοντικό στο Χέρτφορντσιαρ της Αγγλίας,
και τα έσοδα από τα εισιτήρια θα δοθούν στη National Health
Service, το βρετανικό δημόσιο σύστημα υγείας. Ωστόσο, οι κριτικοί τέχνης επιθυμούν να εστιάσει ο Ρόνι στην ηλεκτρική κιθάρα του.
Η έκθεση ώθησε την εφημερίδα The Guardian να ζητήσει τη
γνώμη κριτικών, οι οποίοι δεν δήλωσαν εντυπωσιασμένοι. Ιδιαίτερα με τον φόρο τιμής που ο Ρόνι αποτίει με τον χρωστήρα
του στη «Γκουέρνικα» του Πικάσο (την οποία επανερμήνευσε με
μέλη των Rolling Stones).
«Φαίνεται ότι πήρε ένα από τα σημαντικότερα και πιο συγκινητικά έργα τέχνης, μια απαρηγόρητη κραυγή κατά του πολέμου
και τη χρησιμοποίησε σαν βάση για απαίσια τέχνη ενός φανατι-

κού θαυμαστή του εαυτού του» είπε ο Όλιβερ Μπασιάνο (Oliver
Basciano).
«Ο Ρόνι είναι απείρως καλύτερος στο να παίζει κιθάρα από το
να παίζει με ένα πινέλο» δήλωσε, από την πλευρά της, η Λουίζα Μπακ (Louisa Buck) της Art Newspaper. «Μόνο το εγώ ενός
σταρ της ροκ θα σκεφτόταν ότι είναι εντάξει να βάλεις τον εαυτό
σου και το συγκρότημά σου να ξεφαντώνουν ανάμεσα στην κατεστραμμένη Γκουέρνικα. Και τον Μικ (Τζάγκερ) ως χορευτή του Πικάσο (σ.σ. αναφέρεται στην επανερμηνεία του πίνακα του Πικάσο
«Τρεις Χορευτές»); Με το συμπάθιο, όχι. Αν ήθελε να συγκεντρώσει χρήματα για τη NHS γιατί δεν έδινε μια συναυλία;»
Βρετανικό «δηλητήριο» έσταξε ο κριτικός τέχνης της Guardian,
ο Τζόναθαν Τζόουνς (Jonathan Jones): «Είναι αδύνατον να διαχωρίσεις την τέχνη ενός σταρ της ροκ από τη μουσική τους. Οι
Rolling Stones είναι η πιο σέξι και δαιμονική ροκ μπάντα στην
ιστορία και ο Ρόνι Γουντ μοιάζει να είναι τόσο μαγεμένος και σοκαρισμένος από τις διαβολικές πράξεις τους όσο είναι ο οποιοσδήποτε παριστάμενος».

Οι Μπόνο, Ντίλαν στο ντοκιμαντέρ «Jimmy Carter: Rock & Roll President»

Κ

άποια από τα μεγαλύτερα είδωλα της μουσικής βιομηχανίας συνεργάστηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής
στον Τζίμι Κάρτερ σε ένα ολοκαίνουργιο ντοκιμαντέρ,
το «Jimmy Carter: Rock & Roll President», το οποίο
διερευνά την ειδική σχέση του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ με
τη μουσική και τους μουσικούς.
Ο Κάρτερ έγινε γνωστός ως ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος
που αγκάλιασε την κουλτούρα του rock 'n' roll, όταν εξελέγη
το 1976. «Οι Allman Brothers με βοήθησαν να μπω στον Λευκό
Οίκο συγκεντρώνοντας χρήματα, όταν δεν είχα καθόλου χρήματα» εξηγεί ο 95χρονος Τζίμι Κάρτερ στη συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ. Στην ταινία παγκόσμιοι σταρ όπως οι Γουίλι Νέλσον,

Μπομπ Ντίλαν, Πολ Σάιμον και Γκαρθ Μπρουκς επαινούν τον
πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ.
«Με όλες τις πιθανότητες εναντίον του, έκανε αυτό που θωρούσε σωστό. Αυτό δεν είναι ένα κακό πρότυπο να το ακολουθούμε
όλοι μας» αναφέρει ο Νέλσον στο τρέιλερ.
«Τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα να ζεις σαν άνθρωπος,
είναι κάτι που ο Πρόεδρος Κάρτερ προσπάθησε να κάνει πραγματικότητα με την εξωτερική του πολιτική» προσθέτει ο αρχηγός των U2, Μπόνο.
Το ντοκιμαντέρ «Jimmy Carter: Rock & Roll President» θα αρχίσει προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες και διαδικτυακά από τις 9 Σεπτεμβρίου.

H επανέκδοση του
«Morrison
Hotel»
των Doors
ΜΕ ΈΝΑ ΣΕΤ 2 CD / 2 LP
ετοιμάζονται οι Doors να
εορτάσουν τα 50 χρόνια
από την κυκλοφορία,
το 1970, του «Morrison
Hotel». Η πολυτελής
έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου
με remastering του
αρχικού άλμπουμ από
τον για πολλά χρόνια
ηχολήπτη και μίξερ του
συγκροτήματος, τον
Μπρους Μπότνικ (Bruce
Botnick) -και σε CD και
σε βινύλιο-, μαζί με ένα
δίσκο-μπόνους που θα
περιλαμβάνει 19 τραγούδια σε στούντιο τα οποία
είχαν κοπεί. Ήδη δόθηκε
στη δημοσιότητα για
πρώτη φορά μια εκδοχή
των «Peace Frog» και
«Blue Sunday» (https://
www.youtube.com/
watch?v=7L0RkTEaklk)
οι οποίες δεν βρήκαν
θέση στο άλμπουμ.
Σε ανακοίνωση, ο
Μπότνικ εξήγησε:
«Υπάρχουν πολλές
εκδοχές, διαφορετικές
ενορχηστρώσεις, λάθος
ξεκινήματα και καίριες
συζητήσεις μεταξύ των
μελών της μπάντας -που
ήταν στο στούντιο- και
του παραγωγού Πολ Ρόθτσαϊλντ (Paul Rothchild),
που ήταν στο κοντρόλ.
Είναι σαν να είσαι ένας
αόρατος παρατηρητής».
Ο δίσκος-μπόνους
ολοκληρώνεται με κάτι
σπάνιο των Doors, το «I
Will Never Be Untrue»
καθώς και τις αυτοσχέδιες ερμηνείες από
τους ίδιους του «Money
(That's What I Want)» και
της επιτυχίας του B.B.
King «Rock Me».
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΟ FLIP YOUR WIG ΤΩΝ HÜSKER DÜ

Από τη Μινεσότα
στην αιωνιότητα
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

ο 1979 στη Μινεσότα, ο Μπομπ Μουλντ και
ο Γκραντ Χαρτ ήταν-δεν ήταν 20 χρονών. Τι
να κάνουν που λέτε στη Μινεσότα, έφτιαξαν τους Hüsker Dü μια μπάντα που, αν τα
μέλη της δεν ήταν λίγο… υπερηχητικοί χαρακτήρες, θα μπορούσαν να είναι η απόλυτη «δεινοσαυρική» πανκ μπάντα. Από την άλλη, ευτυχώς που
δεν έγιναν. Άλλωστε το πανκ, αυτό το καλό έχει,
ότι σχεδόν καμία μπάντα του δεν γίνεται δεινοσαυρική…
Πίσω στους HD, το 1985 έμελλε να είναι η χρονιά
τους. Η τριάδα (Μουλντ-Χαρτ και ο Γκρεγκ Νόρτον)
θα έβγαζε τον τέταρτό της δίσκο μέσα σε δύο χρό-

νια, ενώ ήδη είχαν κυκλοφορήσει τον τρίτο μέσα
στη χρονιά.
Το Flip your Wig που κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες
του Σεπτεμβρίου, πριν από 35 χρόνια, ήταν σχεδόν τέλειο. Οι HD που έπιναν νερό στο όνομα των
Ramones και των Dead Kennedys, είχαν υπογράψει στην εταιρία των Black Flag και για πρώτη
φορά θα μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι παραγωγοί.
Το αποτέλεσμα ήταν μαζί μελωδικό και ισοπεδωτικό, μια φόρμουλα που τότε, την εφάρμοζαν λίγοι
επιτυχημένα. Οι Χαρτ και Μουλντ, βασικοί δημιουργοί του συγκροτήματος, εναλλάσσονταν στα credits
(για τα οποία πλακώνονταν κιόλας…), με κομματάρες όπως το Every Everything και το Makes No
Sense At All, το οποίο παραμένει κομμάτι που

«βάζει γυαλιά» στο grunge και μετα-grunge, αλλά
και πολλά ακόμα παρεμφερή είδη.
Με το φορμάτ του «μπαίνουμε, τα χώνουμε, βγαίνουμε» σε, το πολύ τετράλεπτα κομμάτια, αλλά
κυρίως δίλεπτα και τρίλεπτα, η τριάς έφτιαξε ένα
δίσκο αναφοράς. Το 1985 ήταν ήδη σημαντική χρονιά γι αυτούς, καθώς το Flip your Wig ακολούθησε
το New Day Rising, που είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του ίδιου έτους και ήταν κατά τι καλύτερο.
Έτσι και αλλιώς, οι Hüsker Dü υπήρξαν ένα από τα
καλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Πριν
από τρία χρόνια, ο Χαρτ πέθανε, μόλις στα 56 του.
Ο Νόρτον κάπου συνεχίζει να υπάρχει και ο Μουλντ
παραμένει σταθερά στις πρώτες γραμμές της μουσικής.
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Πάτα start να αρχίσει… το

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

ο Netflix κατάφερε για
άλλη μια φορά να εκμεταλλευτεί το συναίσθημα
και τη νοσταλγία των τηλεθεατών που βαδίζουν προς το
μισό αιώνα ζωής (το νέο επίκαιρο
target group), φτιάχνοντας το…
Last Dance των υπολογιστών: το
High Score είναι ένα ντοκιμαντέρ
έξι επεισοδίων που ασχολείται με
ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Καταρχάς, αν σας πει το βλαστάρι σας ότι ο επαγγελματικός του
προσανατολισμός είναι να γίνει
«επαγγελματίας gamer» μην το
αποπάρετε, αλλά μην του δώσετε και πολύ αέρα. Το επάγγελμα
υπάρχει πλέον και η βιομηχανία
είναι τεράστια.

Φανταστείτε ότι υπάρχει κόσμος
που πληρώνει εισιτήριο και γεμίζει κλειστά γήπεδα, για να δει
κόσμο να παίζει Counter Strike,
StarCraft II, LoL, WoW και άλλες
ακροστιχίδες, ενώ αντίθετα, στο
Λεβαδειακός-Λαμία σχεδόν δεν
πατάει ψυχή.
Το High Score ανατρέχει στην
απαρχή των games και από τα
πρώτα του πλάνα παρελαύνουν
οι σκαπανείς του είδους: οι άνθρωποι που έφτιαξαν το Space
Invaders, τη σειρά Ultima, το
Pacman κ.α.
Από την εποχή λοιπόν που «ηλεκτρονικό παιχνίδι» στο σπίτι ήταν
μια τελεία και δύο παύλες (λέγε
με Pong) και στις «καμάρες», στα
arcade shops ή «ουφάδικα» ελληνιστί, τα Space Invaders και

το Pacman αργότερα «έτρωγαν»
τα κέρματα με μεγάλη όρεξη,
μέχρι σήμερα, που το τελευταίο
Witcher οριακά διαφέρει ελάχιστα από το πραγματικό περιβάλλον, έχει διανυθεί άπειρος χώρος.
Το ενδιαφέρον του ντοκιμαντέρ
είναι, εκτός από το γεγονός ότι
μιλάνε άνθρωποι όπως οι Τομοχίρο Νισικάντο, το δημιουργό του
Space Invaders που πλέον, είναι
κοντά στα 80 του, ότι ανατρέχει
και στην κοινωνική επίδραση
του gaming, όσο η βιομηχανία
του μεγάλωνε.
Οι πρώτες δικαστικές διαμάχες
για πνευματικά δικαιώματα για
παράδειγμα, συνέβησαν όταν
προέκυψε και το πρώτο hacking
σε κονσόλες, για να γίνουν πιο ενδιαφέροντα τα παιχνίδια. Ή επί-

σης, όταν το gaming μπήκε στα
σπίτια, με τις κονσόλες και τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πώς
το Κογκρέσο είδε πιθανούς διαφθορείς παιδικών συνειδήσεων
στα παιχνίδια.
Εκτός από το Νισικάντο, στο
High Score εμφανίζονται «θρύλοι» όπως το ζεύγος Ουίλιαμς
που δημιούργησαν τη Sierra,
τον Ρίτσαρντ Γκάριοτ, «πατέρα»
της θρυλικής σειράς Ultima και
τον Τζον Ρομέρο, τον τύπο που
έφτιαξε το Doom και το Quake,
δίνοντας (κυριολεκτικά) άλλη διάσταση στο gaming.
Αφού λοιπόν «αθληθήκαμε» με
το Last Dance και την ιστορία
του Μάικλ Τζόρνταν, ήρθε η ώρα
για διαφορετικό παιχνίδι: πάτα
start να αρχίσει….

Το High Score ανατρέχει στην απαρχή
των games και από
τα πρώτα του πλάνα παρελαύνουν
οι σκαπανείς του
είδους: οι άνθρωποι που έφτιαξαν
το Space Invaders,
τη σειρά Ultima, το
Pacman κ.α.

