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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το αρχοντικό Χουσεΐν 
Μπέη, ή το «Σπίτι του Δε-
σπότη» όπως είναι γνωστό 
σήμερα, στην οδό Πινδά-

ρου, πίσω από το εθνικό στάδιο 
των Ιωαννίνων, ετοιμάζεται για 
τη δεύτερη φάση στερέωσης και 
αποκατάστασης. Η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Ιωαννίνων, στο πλαί-
σιο προγραμματικής σύμβασης με 
την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία 
χρηματοδοτεί το έργο με 300.000 
ευρώ, και με τη Μητρόπολη Ιωαν-
νίνων, η οποία έχει την κυριότητα 
του διατηρητέου αυτού κτιρίου, 
από τον Δεκέμβριο του 2017 προ-
χώρησε σε σημαντικές εργασίες 
για να μην πέσει το «Σπίτι του Δε-
σπότη».
Μέσα σε δέκα μήνες, έγιναν ερ-
γασίες προσωρινής υποστύλω-
σης του ισογείου και του ορόφου 
με την τοποθέτηση ικριωμάτων, 
απομάκρυνσης ξένων στοιχείων 
και αφαίρεσης των αυθεντικών τα 

οποία έχουν μεταφερθεί σε χώρο 
φύλαξης για να συντηρηθούν, και 
επισκευής της στέγης. Μέρος της 
στέγης είχε καταρρεύσει πριν από 
ενάμιση χρόνο, με το κτίριο να 
μοιάζει ετοιμόρροπο. Κατά την πε-
ρίοδο αυτή, έγινε καθαίρεση της 
επικάλυψης της στέγης και τοπο-
θετήθηκαν φύλλα λαμαρίνας.
Η β’ φάση των στερεωτικών ερ-
γασιών ξεκινά, με τον προϊστά-
μενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων Κώστα Σουέρεφ να 
δηλώνει ότι έχει δρομολογηθεί 
η προκήρυξη για την πρόσληψη 
τεσσάρων εργατών και δύο αρχιτε-
κτόνων-συντηρητών. «Οι εργασίες 
που γίνονται προκαταρκτικά στην 
α’ και β’ φάση είναι οι πιο σημαντι-
κές γιατί σταθεροποιούν το ισόγειο 
και τον α’ όροφο που θα δεχθεί αρ-
γότερα την τελική, ολοκληρωμένη 
στέγη» ανέφερε. Αποσαφήνισε ότι 
η νέα στέγη δεν μπορεί να μπει αν 
δεν τελειώσει η στερέωση και η 
συντήρηση όλων των στοιχείων 
στο κτίριο.

«Στο τέλος του 2019 (σ.σ. οπότε και 
λήγει η προγραμματική σύμβαση) 
το Σπίτι του Δεσπότη δεν θα ανα-
γνωρίζεται. Θα είναι αναπαλαιω-
μένο» υπογράμμισε. Σημειωτέον 
ότι η προγραμματική σύμβαση 
μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού, 
Περιφέρειας Ηπείρου και Μητρό-
πολης Ιωαννίνων αφορά άμεσα 
στερεωτικά μέτρα. Για εργασίες, 
όπως είναι η τοποθέτηση νέας 
στέγης, θα απαιτηθεί νέα χρημα-
τοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για 
την όποια μελλοντική χρήση θα 
έχει το κτίριο.
Κατά τη β’ φάση, θα γίνουν εργασί-
ες αντιστήριξης στα σημεία που η 
τοιχοποιία παρουσιάζει προβλήμα-
τα, καθαρισμοί και αρμολογήματα 
στις τοιχοποιίες του ισογείου και 
συντήρηση των ξύλινων στοιχεί-
ων.
Το «Σπίτι του Δεσπότη» είναι το 
παλαιότερο αρχοντικό της πόλης 
των Ιωαννίνων, το οποίο διασώ-
θηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά του 
1820 –απόρροια της μάχης μεταξύ 

των σουλτανικών στρατευμάτων 
και του στρατού Αλή πασά- λόγω 
των αμπελώνων που το περιέβα-
λαν. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό 
διατηρητέο κτίριο από το 1959.
Το αρχοντικό χτίστηκε στα τέλη 
του 18ου  αιώνα, και ανήκε στην 
οικογένεια του Χουσεΐν Μπέη, 
ενός από τους αρκετούς μπέηδες 
που είχαν τη βάση τους στην ευρύ-
τερη περιοχή.
Με την ανταλλαγή των πληθυ-
σμών το 1924, το αρχοντικό πέρασε 
στα χέρια της Τράπεζας της Ελλά-
δας (ως ανταλλάξιμη περιουσία). 
Λίγα χρόνια αργότερα, περιήλθε με 
αγοραπωλησία στην Εκπαιδευτική 
Επιτροπή των Αγαθοεργών Κατα-
στημάτων, υπό την εποπτεία της 
Μητρόπολης Ιωαννίνων. Η νεότε-
ρη ονομασία του αρχοντικού «Σπίτι 
του Δεσπότη», οφείλεται στο γεγο-
νός ότι για αρκετό χρόνια αποτέλε-
σε κατοικία του μητροπολίτη.
Το αρχοντικό αποτελεί γνήσιο δείγ-
μα της παραδοσιακής γιαννιώτι-
κης αρχιτεκτονικής.

Το «Σπίτι του 
Δεσπότη» 
είναι το πα-
λαιότερο αρ-
χοντικό της 
πόλης των 
Ιωαννίνων, το 
οποίο διασώ-
θηκε από τη 
μεγάλη πυρ-
καγιά του 1820 
–απόρροια της 
μάχης μεταξύ 
των σουλτανι-
κών στρατευ-
μάτων και του 
στρατού Αλή 
πασά- λόγω 
των αμπελώ-
νων που το 
περιέβαλαν. 
Έχει χαρακτη-
ριστεί ιστορι-
κό διατηρητέο 
κτίριο από το 
1959.
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Μπιενάλε: Ένα φιλόδοξο εγχείρημα
ην εβδομάδα αυτή, από 11 έως 14 Οκτωβρίου, θα 
«τρέχει» η 1η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων, ένα 
φιλόδοξο εγχείρημα που επιχειρεί να βάλει πιο δυ-
ναμικά τα Γιάννενα στον πολιτιστικό χάρτη και βέ-
βαια ένα γεγονός που επιδιώκει να παραμείνει. Με 
σύνθημα «η παράδοση εκ νέου», η μπιενάλε αυτή 
εστιάζει στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά. 
Η πραγματοποίησή της αποτελεί μια πρωτοβουλία 

του Εργαστηρίου Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 
διευθυντή τον Χρήστο Δερμεντζόπουλο. Την μπιε-
νάλε, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Πολιτισμού, στηρίζουν πολλοί φορείς, με κυριό-
τερους τον Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια 
Ηπείρου. 
Ως τόποι «δράσης» έχουν οριστεί το πάρκο Λιθα-

ρίτσια, το κτίριο Σουφαρί Σεράι, όπου στεγάζονται 
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) και το Μέκειο 
Οικοτροφείο. Μία από τις εκθέσεις της μπιενάλε 
έχει ξεκινήσει ήδη. Το Μέκειο Οικοτροφείο φιλοξε-
νεί από τις 5 Οκτωβρίου την έκθεση με τίτλο «Υφαί-
νοντας την Ευρώπη, Υφαίνοντας τα Βαλκάνια». 
Εβδομάδα μπιενάλε λοιπόν, με παράλληλες δρά-
σεις και δρώμενα (bowb.org ).

Εικαστικά έργα στα δωμάτια 
ενός οικοτροφείου
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ένα δωμάτιο, κοιτώνας κάποτε, 
με τα παλιά, εγκαταλελειμμέ-
να κρεβάτια να βρίσκονται πα-
ρόντα, γεμάτο με ένα πλέγμα 

από ταινίες σήμανσης κινδύνου: Ένα έργο 
που έρχεται να προβληματίσει τον θεατή 
για τον ζωτικό χώρο που έχει ή δεν έχει 
ως πολίτης. Μια εγκατάσταση με μικρο-
γραφίες κτιρίων που προέρχονται από τις 
αναμνήσεις του Τούρκου Ορχάν Παμούκ 
όπως αυτές καταγράφονται στο βιβλίο 
του «Ινσταμπούλ». Αναμνήσεις από το 
πέρασμα της πολυπολιτισμικής Κωνστα-
ντινούπολης στη μετα-οθωμανική περί-
οδο. Δωμάτια του Μέκειου Οικοτροφεί-

ου μετατρέπονται σε χώρους όπου οκτώ 
εικαστικοί καλλιτέχνες  παρουσιάζουν 
έργα τους, στο πλαίσιο της 1ης Μπιενάλε 
Δυτικών Βαλκανίων στα Γιάννενα.
Η έκθεση αυτή με τίτλο «Υφαίνοντας την 
Ευρώπη/Υφαίνοντας τα Βαλκάνια» επι-
χειρεί να προσεγγίσει την υφαντική ως 
μια πρακτική δεμένη με την ιστορία της 
Ηπείρου και των Βαλκανίων όσο και ως 
προσπάθεια οικοδόμησης της ευρωπαϊ-
κής ταυτότητας. Αποτελεί δε την πρώτη 
«γεύση» της Μπιενάλε Δυτικών Βαλκα-
νίων. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το 
βράδυ της Παρασκευής (5 Οκτωβρίου), 
με τον βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννη Στέφο, τον δήμαρχο Ιωαννίνων 
Θωμά Μπέγκα, τον πρύτανη του Πανε-

πιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλο Αλ-
μπάνη και τον θεματικό αντιπεριφερειάρ-
χη Ηπείρου Βασίλη Γοργόλη να δίνουν το 
παρών και να απευθύνουν χαιρετισμούς, 
εκφράζοντας την πίστη τους στο εγχεί-
ρημα της Μπιενάλε. Στις θέσεις των επι-
σήμων, κάθισαν ακόμη η πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 
Σοφία Στάικου, ο κοσμήτορας της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων Ξενοφών Μπήτσικας, ο αντιδή-
μαρχος Νίκος Γκόλας, ο επικεφαλής της 
παράταξης «Γιάννενα. Πολίτες για την 
Ανατροπή» Λάζαρος Νάτσης και δημοτι-
κοί σύμβουλοι.
Πέραν των επισήμων, το πιο σημαντικό 
ήταν ότι την έκθεση, την πρώτη αυτή μέρα 

τουλάχιστον, επισκέφθηκε πολύς κόσμος 
που περιπλανήθηκε στους χώρους του 
Μέκειου Οικοτροφείου, ενός κτιρίου που 
πολλοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε, για να δει 
τα έργα των εικαστικών καλλιτεχνών. Οι 
διοργανωτές κατάφεραν να προσδώσουν 
στο κτίριο έναν άλλο χαρακτήρα και να το 
κάνουν πιο οικείο. Κατά την έκθεση, τόσο 
οι εθελοντές της Μπιενάλε όσο και το δι-
οικητικό συμβούλιο του Μέκειου Οικοτρο-
φείου με πρόεδρο τη Φρόσω Λάππα φρό-
ντισαν για την καλύτερη δυνατή κίνηση 
των επισκεπτών μέσα στους χώρους.
Η έκθεση «Υφαίνοντας την Ευρώπη/Υφαί-
νοντας τα Βαλκάνια» θα είναι ανοιχτή μέ-
χρι τις 20 Οκτωβρίου και θα λειτουργεί 
καθημερινά από τις 16:00 έως τις 19:00.

Το πιο σημαντικό 
ήταν ότι την έκθε-
ση, την πρώτη αυτή 
μέρα τουλάχιστον, 
επισκέφθηκε πολύς 
κόσμος που περι-
πλανήθηκε στους 
χώρους του Μέκει-
ου Οικοτροφείου, 
ενός κτιρίου που 
πολλοί δεν γνώρι-
ζαν ότι υπήρχε, για 
να δει τα έργα των 
εικαστικών καλλι-
τεχνών

https://typos-i.gr/article/yfainontas-thn-eyrwph-sto-mekeio-oikotrofeio
https://typos-i.gr/article/yfainontas-thn-eyrwph-sto-mekeio-oikotrofeio
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ΠΑΡΚΟ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ - Από 11 έως 14 Οκτωβρίου

Οι κεντρικές εκδηλώσεις 
της 1ης Μπιενάλε Δυτι-
κών Βαλκανίων θα γίνουν 
από 11 έως 14 Οκτωβρί-
ου, στο πάρκο Λιθαρίτσια 
σε μια εγκατάσταση- 
«φούσκα» των Plastique 
Fantastique. Το εφήμερο 
περίβλημά της επιδρά 
στον περιβάλλοντα χώρο 
με μη επεμβατικό, οικολο-
γικό τρόπο, ενώ ο εσωτε-
ρικός χώρος δημιουργεί 
μια ιδιαίτερη αίσθηση προ-
στατευμένης θέας προς τα 
έξω.

Το WhoLoDancE είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα 
ενταγμένο στο «Horizon 2020. Στόχος του WhoLoDancE είναι η 
ανάπτυξη και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τη δι-
ατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με τον 
χορό, καθώς και η προώθηση της χοροδιδασκαλίας μέσω της 
χρήσης πολυαισθητηριακών προηγμένων τεχνολογικών εργα-

λείων καταγραφής κίνησης, ηλεκτρομυογραφημάτων και βιο-
αισθητήρων, για τη μετατροπή των χορευτικών κινήσεων σε 
ψηφιακά δεδομένα. Στο πλαίσιο της Μπιενάλε το WhoLoDancE 
project θα καταγράψει τις χορευτικές κινήσεις ενός επαγγελμα-
τία χορευτή παραδοσιακών χορών και μέσα από μία παρουσία-
ση θα επιδείξει τις εφαρμογές της έρευνας στο κοινό.

ETHNOFEST
Το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου 
της Αθήνας έρχεται στα Γιάννενα, για να προ-
βάλλει εθνογραφικές ταινίες. Για την Μπιενάλε, 
το Ethnofest έχει επιμεληθεί ένα πρόγραμμα 
ταινιών που σχετίζονται με την άυλη πολιτιστι-
κή κληρονομιά των Δυτικών Βαλκανίων. 

SOUNDTROPE 
(προβολή και ηχητική περφόρμανς)

Το Soundtrope είναι ένα φεστιβάλ ήχου και ει-
καστικών τεχνών που έχει ως βάση την Αθήνα 
και τα Ιωάννινα. Στο πλαίσιο της Μπιενάλε, το 
Soundtrope Festival έχει επιμεληθεί μια παράστα-
ση που πρώτη φορά παρουσιάζεται και συνδυάζει 
τον σύγχρονο κινηματογράφο, την πολυφωνική 
παραδοσιακή μουσική των Δυτικών Βαλκανίων 
και τον ηλεκτρονικό ήχο.

Α PRIORI DANCE 
(περφόρμανς χορού) 

Το νέο έργο της ομάδας A Priori Dance co. με τίτ-
λο ‘form.at’ αποτελείται από ένα χορευτικό ντουέτο 
της Ελεονώρας Ηλίας και Μαρίας Παπαδοπούλου, οι 
οποίες καταδύονται στον πλούτο της παράδοσης και 
αντλούν έμπνευση από τον λαϊκό ηπειρωτικό θρύλο 
«Του γιοφυριού της Άρτας». Η παράσταση εξετάζει τη 
λειτουργία του ατόμου στο εκάστοτε δεδομένο κοινω-
νικο-ιστορικό πλαίσιο σε σύνδεση με το Θέατρο του 
Παραλόγου και συγκεκριμένα τον «Ρινόκερο» του Ευγ. 
Ιονέσκο. Η παράσταση αυτή αποτελεί πρόταση του 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων προς την Μπιενάλε.

WhoLoDancE 
(ερευνητικό πρόγραμ-
μα-περφόρμανς) 
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12 Οκτωβρίου
Πάρκο Λιθαρίτσια, 
17:00-20:30 

Εισαγωγή, Αλέκος Πανταζής από το P2P Lab

Το δημιουργικό «hacking» στην τέχνη, Γιάννης Φαρσάρης-καθηγη-
τής Πληροφορικής και συγγραφέας

Όλοι μπορούν να φτιάξουν zines, Παναγιώτα Θεοφιλάτου και 
Τάσος Παπαϊωάννου

Ενδοσκόπηση ενός εκπαιδευτικού καναλιού στο YouTube. H περί-
πτωσης της Καθημερινής Φυσικής, Στέφανος Βαμβάκος

200 zines της Athens Zine Bibliotheque δομούνται σε κατηγορίες 
και εκτίθενται προς ανάγνωση για τρεις ημέρες από τους These 
are a Few of our Favorite Things.

Μέκειο Οικοτροφείο, 
18:00-19:15

ΥΦΑΝΤΙΚΗ 0.1.: Χειροτεχνία και Επιτέλεση Υπολογιστικών Κωδί-
κων, Αθηνά Αγγελοπούλου 

13 Οκτωβρίου
Πάρκο Λιθαρίτσια, 
17.00-19.30

Εισαγωγή, Αλέκος Πανταζής

Μπορείς να φτιάξεις (σχεδόν) τα πάντα, Κατερίνα Λάμπρου & 
Ιάσων Πανταζής

Ανοιχτός Αστικός Λαχανόκηπος στην Ξούθου (Ομόνοια): Δημι-
ουργώντας Κοινωνικούς Δεσμούς σε μια γειτονιά που μεταμορ-
φώνεται, Γεώργιος Παπαδόπουλος & Bryony Dunne

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Α

11 και 12 Οκτωβρίου: Digi/Cast Εργαστήριο Χύτευσης, FABLAB Ioannina 

13 και 14 Οκτωβρίου: Τρισδιάστατη Εκτύπωση Κεραμικών, FABLAB Ioannina 

14 Οκτωβρίου: Πώς να μιλήσεις για τα Κοινά σε μη ειδικούς, Πάρκο Λιθαρίτσια

Το Μέλλον της Εργασίας - The Future of Work, Πάρκο Λιθαρίτσια 

Η συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια είναι δωρεάν.
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Το Un-co-nference αποτελεί μια σειρά ομι-
λιών και εργαστηρίων που προσεγγίζουν 
την έννοια των Κοινών (Commons) με πα-
ραδείγματα από το αστικό περιβάλλον, τον 
ψηφιακό κόσμο και τις ανοιχτές τεχνολογίες. 

THE OX 
(προβολή ταινίας animation & περφόρμανς)

Το «The OX» είναι μια πολυβραβευμένη σύγχρο-
νη ταινία animation σε σκηνοθεσία του Γιώργου 
Νικόπουλου. Το φιλμ συνδυάζει την τεχνική stop-
motion με τον σύγχρονο χορό, το παραδοσιακό θέ-
ατρο σκιών και τον ζωντανό κινηματογράφο μέσα 
από μια καινοτόμα προσέγγιση με τη χρήση ψηφια-
κών μέσων. Το φιλμ αποτελεί πρόταση του τμήμα-
τος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Ιονίου Πανεπι-
στημίου για την Μπιενάλε. Ο Γιώργος Νικόπουλος 
θα προβάλλει το «The OX», ενώ θα παρουσιάσει τις 
τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν μέσω μιας ζωντα-
νής performance με δύο ηθοποιούς.

OPEN MIC STORYTELLING 
με τον Κρίστοφερ Κινγκ 

Ο Christopher C. King είναι πολυβραβευμένος μου-
σικός παραγωγός με έδρα πια το Ζαγόρι. Στο πλαίσιο 
της Μπιενάλε, έχει επιμεληθεί και θα παρουσιάσει 
μια σειρά από σπάνιες ηχογραφήσεις και ιστορίες 
από θεματικά ταξίδια στην Ήπειρο και τα Δυτικά 
Βαλκάνια.

P2P LAB
 (ομιλίες και εργαστήρια)

Το P2P Lab είναι μια διεπιστημονική ερευνητική 
ομάδα που επικεντρώνεται στα κοινά (commons) 
και την τεχνολογία. Για την Μπιενάλε το P2P Lab, 
με έδρα τα Ιωάννινα, έχει επιμεληθεί ένα πρόγραμ-
μα ομιλιών και εργαστηρίων που συνδέουν τα κοινά 
με τις νέες τεχνολογίες και με σύγχρονες πτυχές της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
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COMMON MYTHS
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους-
Ιστορικό Μουσείο Ηπείρου, στο Σουφαρί Σεράι
Από 12 έως 20 Οκτωβρίου
Περισσότερες πληροφορίες: https://bowb.org/?p=6021

Η ΈΚΘΈΣΗ εξετάζει την έννοια του μύθου, ξεκινώντας από το έργο των 
θεωρητικών του 20ού αιώνα. Παρουσιάζει έργα από τη σύγχρονη τέχνη 
και καλλιτεχνική πρακτική που τοποθετούν τον μύθο στο επίκεντρο 
μιας διεπιστημονικής διερεύνησης, μελετώντας έννοιες όπως η επα-
νερμηνεία, η αναδημιουργία και η αναπαράσταση της άυλης πολιτι-
στικής κληρονομιάς, η εφήμερη φαντασιακή μνήμη, οι αφηγηματικές 
εκφράσεις συναισθηματικών/αισθητικών καταστάσεων, οι επιστημο-
λογίες της μυθολογικής σκέψης και οι σύγχρονες αστικές τελετουργίες. 
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Πολυξένη (Πόλυ) Κασδά, Αργύρης Ζά-
χος, Κωνσταντίνος Αγγέλου, Ηλίας Τολιάδης, Ιλίρ Κάσο από την Αλ-
βανία, Andreja Dugandžić από τη Βοσνία κ.

«Υφαίνοντας την Ευρώπη/Υφαίνοντας τα 
Βαλκάνια» είναι ο τίτλος της έκθεσης που 
«τρέχει» ήδη στο Μέκειο Οικοτροφείο, 
στην οδό Τσακάλωφ. 

Η έκθεση προσεγγίζει την υφαντική τόσο ως μια πρακτι-
κή άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της Ηπείρου και των 
Βαλκανίων αλλά και ως ένα μεταφορικό σχήμα που πε-
ριγράφει την αδιάκοπη προσπάθεια για την οικοδόμηση 
της λεγόμενης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Την επιμέλεια 
της έκθεσης, που θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, 
έχει αναλάβει η αναπληρώτρια καθηγήτρια της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου Κύπρου Έφη Κυπριανίδου, ενώ τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό η Μυρτώ Βορεάκου.
Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα τους οκτώ εικαστικοί. 
Στον ίδιο χώρο, στο Μέκειο Οικοτροφείο, θα γίνουν και 
παράλληλες δράσεις. 
Στις 12 Οκτωβρίου, από τις 18:00 έως τις 19:15, θα γίνει 
μια παρουσίαση με τίτλο «Υφαντική 0.1.: Χειροτεχνία και 
Επιτέλεση Υπολογιστικών Κωδίκων» από την Αθηνά 
Αγγελοπούλου. Στο πλαίσιο της παρουσίασης αυτής, θα 

διερευνηθεί η σχέση μεταξύ αργαλειού και ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, κι έπειτα θα γίνει παρουσίαση επιτε-
λεστικών πρακτικών κωδικοποίησης, οι οποίες σχετίζο-
νται με την υφαντική.
Στις 13 και 14 Οκτωβρίου, το Μέκειο θα φιλοξενήσει τη 
βιωματική περφόρμανς «Resetting Homeland» (2017) 
της θεατρικής ομάδας Lotus Eaters. Η περφόρμανς 
αυτή, η οποία αποτελεί πρόταση του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννί-
νων προς την Μπιενάλε, θα γίνει στους κοιτώνες του 
Μέκειου Οικοτροφείου. «Οι θεατές ξαπλώνουν φορώ-
ντας ακουστικά πάνω στα κρεβάτια, όπου για σχεδόν 
έναν αιώνα κοιμούνταν και ονειρεύονταν εκατοντάδες 
κοπέλες κάθε νύχτα που βρίσκονταν μακριά από τα σπί-
τια τους. Όλοι βρίσκονται σε κοινό τόπο και κοινή συν-
θήκη, όμως ο καθένας ακούει την αφήγηση να ψιθυρίζει 
στο δικό του αυτί. Πρόκειται για έναν χώρο διττό, για τον 
πραγματικό τόπο όπου το σώμα κοιμάται και το φαντα-
σιακό τοπίο όπου το μυαλό ονειρεύεται» σημειώνεται 
σε σχετική ανακοίνωση. Το σαββατοκύριακο 13 και 14 
Οκτωβρίου, θα δοθούν συνολικά 9 παραστάσεις. Στην 
καθεμία από αυτές μπορούν να συμμετάσχουν έξι άτομα. 

«Υφαίνοντας την Ευρώπη» 
και παράλληλες δράσεις

SONIC MINDS: MNEMONIC 
PASSAGES (ΗΧΕΤΗΣ ΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΠΟΛΟΣ)
Διαδρομές στο Νησί, στο Κάστρο, στην πόλη των Ιωαννίνων
Από 11 έως 20 Οκτωβρίου
Δηλώσεις συμμετοχής: https://bowb.org/?p=6062

ΠΡΌΚΈΙΤΑΙ για μια άυλη, ακουστική έκ-
θεση που διερευνάται μέσω της περιπλά-
νησης σε αστικά και φυσικά  μονοπάτια 
της πόλης των Ιωαννίνων, με τη συνδρο-
μή των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων 
του κοινού που θα συμμετάσχει. 
Η έκθεση αυτή εξερευνά τη σχέση του 
ήχου και της μνήμης ως συλλογική και 
πολιτισμική έκφραση μέσω της ηχητικής 

τέχνης και της προφορικής ιστορίας. 
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Δημήτρης 
Καραγεώργος, Haris Sahasic από τη Βο-
σνία, CRVENA Asscociation από τη Βοσνί-
α-Ερζεγοβίνη, Jovana Ivanac από τη Σερ-
βία, Κatalin Ladik από τη Σερβία, Andrija 
Krivokapic από το Μαυροβούνιο, Ντόνικα 
Rudi από το Κόσοβο, ο αμερικανός Κρίστο-
φερ Κινγκ (με έδρα… το Ζαγόρι) κ.ά. 

https://bowb.org/?p=6021
https://typos-i.gr/article/yfainontas-thn-eyrwph-sto-mekeio-oikotrofeio
https://bowb.org/?p=6062
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Ο Οκτώβριος 
της «μουσικής κατάρρευσης»

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 5 Οκτωβρίου του 1981, 13 μέρες πριν 
έρθει η «Αλλαγή» στην Ελλάδα, το παγκό-
σμιο μουσικό στερέωμα κατέρρευσε, για να 
χτιστεί με τα κομμάτια του το καινούργιο 

(οκ, φτάνει με τα στομφώδη). Στις 5 Οκτωβρίου του 
1981, οι Einsturzende Neubauten, που το όνομά 
τους σημαίνει περίπου «κατεδαφίζοντας νεόδμητα 
κτίρια», κυκλοφόρησαν το Kollaps, ήτοι «κατάρ-
ρευση».
Γιατί τόσες κατεδαφίσεις όμως; Τι συνέβαινε με τη 
μπάντα από το (δυτικό, τότε) Βερολίνο; Ποιος στο 
καλό ήταν  ο Μπλίξα με την περίεργη κόμμωση;

Οι EN ήταν μια πειραματική μπάντα (σήμερα είναι 
κάτι άλλο…) που το 1981 τάραξαν κυριολεκτικά 
τα μουσικά νερά, κυκλοφορώντας κάτι που δεν 
ήταν απλά avant garde, αλλά εντελώς καινοτόμο. 
Ο Μπλίξα Μπάργκελντ, που τρία χρόνια αργότερα 
κατέλαβε τη θέση του κιθαρίστα-κομπέρ στους bad 
Seeds του Νικ Κέιβ, δημιούργησε ένα μουσικό ερ-
γοστάσιο, όπου μουσική δεν έβγαινε μόνο από τα 
κλασικά όργανα. Κάθε μέλος της μπάντας είχε και 
ένα μαστορικό στο βιογραφικό του, ενώ όσοι-ες 
τους έχουν δει live γνωρίζουν ότι η ταμπέλα «προ-
σοχή, εργοτάξιο» δεν είναι υπερβολική.
Το Kollaps όμως ήταν αποκάλυψη από μόνο του, 
όντας επηρεασμένο και από τους Pink Floyd που 
αγαπούσε ο Μπάργκελντ και από το γερμανικό (το 

kraut) ροκ, αλλά και από αντίρροπα είδη όπως το 
πανκ και το βιομηχανικό ροκ (το industrial, για να 
τα λέμε όμορφα). 
Ο δίσκος είχε 24 κομμάτια συνολικά, σε όλες τις εκ-
δοχές του (πρώτη και επανεκδόσεις) και πρακτικά, 
ήταν ο πρώτος «κανονικός» του γκρουπ, μετά το… 
πειραματικότερο Stahlmusik. 
Οι αθεόφοβοι περιέλαβαν και μια διασκευή του Je 
t’ aime του Σερζ Γκένζμπουργκ και της Τζέιν Μπίρ-
κιν, καθώς και άλλες απόπειρες, όπως άλλωστε 
ήταν όλη τους η μουσική καριέρα.
Το Kollaps δεν είναι ένα εύκολο άκουσμα. Αλλά εί-
ναι από τα πράγματα που σημάδεψαν με τον τρόπο 
τους τη μουσική και γι αυτό, πρέπει να το «δοκιμά-
σει» κανείς. 

Πριν από 37 
χρόνια κυ-
κλοφόρησε το 
Kollaps των 
Einsturzende 
Neubauten

https://www.youtube.com/watch?v=Hkrv0Q11tWM


[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
είναι ένας φορέας που μπορεί να 
σταθμίσει τα ακαδημαϊκά ιδρύμα-
τα, με λιγότερο ποσοτικό τρόπο 

από ό,τι οι «λίστες αξιολόγησης» που αρ-
κετές από αυτές, είναι αναξιόπιστες.
Η βιβλιομετρική ανάλυση του ΕΚΤ, για 
ένα διάστημα 15 ετών, δείχνει για παρά-
δειγμα ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
καταγράφει αύξηση των αναφορών επι-
στημονικών δημοσιεύσεων, ενώ ο αριθ-
μός τους παραμένει σταθερός, από το 
2010 ως το 2016. 
Επίσης, από το 2012 ως το 2016, το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει 
ένα σημαντικό μερίδιο στις δημοσιεύσεις 
με διεθνείς συνεργασίες, σε ένα ποσοστό 
59,1%, που είναι από τα μεγαλύτερα ανά-
μεσα στα ελληνικά ιδρύματα (το δεύτερο 
πίσω από το Πανεπιστήμιο Κρήτης).
Ψηλά είναι και η απήχηση των δημο-
σιεύσεων, καθώς το 31,1% των επιστη-
μονικών δημοσιεύσεων του ιδρύματος 
των Ιωαννίνων . βρίσκεται ανάμεσα στο 
υψηλότερο 25%. Από την άλλη, είναι κά-
πως… παράξενο ότι καλύτερα ποσοστά 

σε αυτό τον τομέα έχει το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου και το ΠΑΜΑΚ και όχι για 
παράδειγμα αυτό της Κρήτης ή το ΕΜΠ. 
Γενικά και η ποσοτική τάση είναι αυξητι-
κή. Το 2002, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
είχε 475 δημοσιεύσεις και το 2016, 856. Η 
συνεχής ανοδική τάση διακόπηκε το 2013, 
αλλά μετά το 2015, ανεβαίνει και πάλι. 
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι αρκετούς από 
αυτούς τους παράγοντες, λαμβάνουν υπό-
ψη τους και οι διεθνείς λίστες κατάταξης. 
Ωστόσο, μεγαλύτερο βάρος εκεί έχουν οι 
ποσοτικοί δείκτες, καθώς και διοικητικής 
φύσης παράγοντες (όπως ο αριθμός ξέ-
νων φοιτητών) που σε κάποια ιδρύματα, 
ειδικά στην Ασία, είναι εντελώς ασταθής 
και δεν έχει σχέση με ακαδημαϊκά κριτή-
ρια. Επίσης, δεν έχει νόημα ο πανηγυρι-
σμός της κατάταξης στα «1000 καλύτερα 
ιδρύματα του κόσμου», καθότι 1000, είναι 
ήδη πολλά…
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως της έκ-
δοσης, είναι το επιστημονικό πεδίο όπου 
δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων. Αυτό, είναι οι φυσικές επιστή-
μες, σε συντριπτικό ποσοστό. Είναι λογι-
κό, αν σκεφτεί κανείς ότι ερευνητικά, οι 
σχολές αιχμής στο ίδρυμα είναι ακριβώς 

αυτές. Από κοντά ακολουθούν οι ιατρικές 
επιστήμες, ενώ πολύ πίσω βρίσκονται ο 
τομέας της μηχανικής και οι κοινωνικές 
επιστήμες. Στις τελευταίες πάντως, πα-
ρότι ο αριθμός των δημοσιεύσεων είναι 
πολύ μικρός, ο σχετικός δείκτης απήχη-
σης είναι καλύτερος από ό,τι στους υπό-
λοιπους τομείς. 
Η έκδοση περιλαμβάνει και το ΤΕΙ Ηπεί-
ρου. Παρότι είναι φανερή η προσπάθεια 
που γίνεται τα τελευταία χρόνια, ο αριθ-
μός των δημοσιεύσεων είναι πολύ μι-
κρός. Με αυξομειώσεις έχει φτάσει στο 
κορυφαίο του σημείο το 2011 και το 2016, 
ήταν επίσης μια πολύ ανοδική χρονιά.  
Την πενταετία 2012-2016, το ποσοστό 
των δημοσιεύσεων με ελληνικές* συνερ-
γασίες, με διεθνείς* συνεργασίες και χω-
ρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για κάθε 
Πανεπιστήμιο στα επίπεδα που παρουσι-
άζονται στο Διάγραμμα 4.6.3.
Στα περισσότερα Πανεπιστήμια, οι συ-
νεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι 
περισσότερες από αυτές με φορείς του 
εξωτερικού. Έντεκα Πανεπιστήμια έχουν 
ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές συ-
νεργασίες μεγαλύτερα από 50%, ενώ το 
ΕΑΠ επιτυγχάνει το μεγαλύτερο ποσοστό 

(82,5%). Όσον αφορά τις διεθνείς συνερ-
γασίες, οκτώ Πανεπιστήμια βρίσκονται 
πάνω από 50%, ενώ το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης επιτυγχάνει το μεγαλύτερο ποσο-
στό (61,7%).
Τα μεγαλύτερα ποσοστά δημοσιεύσεων 
χωρίς συνεργασίες παρουσιάζουν το Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας (35,6%), το  Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (31,9%), και το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (30,4%).
Η γενική εικόνα του ΕΚΤ για τα ελληνι-
κά πανεπιστήμια πάντως, είναι εντελώς 
αντίθετη από τη συλλήβδην λασπολόγη-
σή τους, είτε στην προσπάθεια να ιδιω-
τικοποιηθεί (και) η δημόσια εκπαίδευση, 
είτε με την εξίσωση της αισθητικής των 
κτιρίων με την επιστημονική δουλειά. 
Λέει το ΕΚΤ ότι «οι ελληνικές επιστημο-
νικές δημοσιεύσεις διακρίνονται για την 
ποιότητα και την πρωτοτυπία τους, λαμ-
βάνοντας συνεχώς περισσότερες αναφο-
ρές από άλλους επιστήμονες σε διεθνές 
επίπεδο» και συμπληρώνει ότι «οι συ-
νολικοί δείκτες και η θέση της Ελλάδας 
στην ΕΕ, τον ΟΟΣΑ και διεθνώς αναβαθ-
μίζονται, η απήχηση των δημοσιεύσεων 
αυξάνεται και οι επιδόσεις των φορέων 
βελτιώνονται». 
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Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
«ακτινογραφείται» από το 
Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Η γενική εικόνα του 
ΕΚΤ για τα ελλη-
νικά πανεπιστήμια 
πάντως, είναι εντε-
λώς αντίθετη από τη 
συλλήβδην λασπο-
λόγησή τους, είτε 
στην προσπάθεια 
να ιδιωτικοποιη-
θεί (και) η δημόσια 
εκπαίδευση, είτε 
με την εξίσωση της 
αισθητικής των κτι-
ρίων με την επιστη-
μονική δουλειά

http://report07.metrics.ekt.gr/el/chapter4.6
http://report07.metrics.ekt.gr/el/chapter4.6
http://report07.metrics.ekt.gr/el/chapter4.6
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Για το… repeat 
με τον Ατρόμητο

Ολοκληρώθηκε χτες η τελευταία προπόνηση του ΠΑΣ, 
πριν από την αναχώρηση για Αθήνα και το παιχνίδι με 
τον Ατρόμητο. Ο Γιάννης Πετράκης ανέλυσε το παιχνίδι 
με βίντεο στα αποδυτήρια και μετά, με εφαρμογή στο 

γήπεδο. Ο ΠΑΣ, πάει στο Περιστέρι με φιλοδοξία να επαναλάβει 
το καλό αποτέλεσμα του Κυπέλλου, πριν από λίγες μέρες. 
Από την αποστολή απουσιάζει ο Λεό, είναι μέσα όμως ο Κρίζμαν 
που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού:
Βελλίδης, Μιχαήλ Ν. Μιχαήλ Α. Τζημόπουλος, Λίλα, Σκόνδρας, 
Σιόντης, Κακούμπα, Ευαγγέλου, Μπουκουβάλας, Τσικάρσκι, Κά-
στρο, Νικολιάς, Βιδάλ, Γιάκος, Κρίζμαν, Κιούζικ, Μυστακίδης, 
Ξύδας, Κλάους

Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου και το πρόγραμμα 
της αγωνιστικής σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΡΗΣ 1-0

19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-1

20:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

17:00 ΛΑΜΙΑ-Ο.Φ.Η ΕΡΤ

18:15 Π.Α.Ο.Κ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. NS2

20:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΕΡΤ

20:30 A.E.K.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Α.Ε.Λ. ΕΡΤ
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα Γιάννενα και πιο συγκεκριμένα, 
το Πέραμα, έχουν άλλη μια ομά-
δα σε πρώτη εθνική κατηγορία 
ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. 

Η Προοδευτική ξεκινάει αυτή την Κυρια-
κή 7 Οκτωβρίου τους αγώνες της στην Α’ 
εθνική γυναικών και οι άνθρωποί της, εί-
ναι πολύ χαρούμενοι γι αυτό.
«Υπολογίζουμε όλες τις μεγάλες ομάδες, 
αλλά δεν τις φοβόμαστε» είπε ο πρόεδρος 
της ομάδας, Κώστας Παύλου, που ευχαρί-
στησε εκτενώς τους χορηγούς της ομάδας 
και το βασικό, το Hall of Brands, όπου 
έγινε η παρουσίαση. Ευχαρίστησε επίσης 
το δήμαρχο Θωμά Μπέγκα για τη στήριξή 

του και δεν τσιγκουνεύτηκε και τις αιχμές: 
«Ίσως αργότερα να αναφερθούνε με σε κά-
ποιους που γύρισαν την πλάτη στο γυναι-
κείο ποδόσφαιρο και τώρα είναι τιμητές 
του» είπε, ενώ ευχήθηκε να πιστοποιηθεί 
η έδρα της Προοδευτικής στο Πέραμα και 
να παίζει εκεί η ομάδα τα παιχνίδια της.
Το κυριακάτικο, πρώτο ματς στην κατηγο-
ρία, θα γίνει στο Epirus sports center που 
παραχωρεί το γήπεδο στην ομάδα. Αντί-
παλες, οι Ελπίδες Καρδίτσας, στις 16.00
O αντιπρόεδρος, Ηλίας Κωτσόβολος, είπε 
ότι «αντί να φεύγουν παίκτριες από εμάς, 
φέρνουμε παίκτριες που έχουν καταγωγή 
από τα Γιάννενα και την περιοχή και παί-
ζουν μπάλα εδώ». Τέλος, ο προπονητής 
Βασίλης Καλτσής είπε ότι είναι μια σημα-

ντική πρόκληση και για τον ίδιο η απο-
στολή του. «Στόχος μας είναι η παραμονή» 
είπε και πρόσθεσε ότι «δεν μας εμποδίζει 
τίποτα να ονειρευόμαστε. Στο τέλος, πι-
στεύω, θα δικαιωθούμε». Επίσης, πρό-
σθεσε ότι από τη μέχρι τώρα εμπειρία 
του στον πάγκο της ομάδας, οι παίκτριές 
του αφομοιώνουν τις οδηγίες πιο γρήγορα 
από τους άνδρες…
Ο μέσος όρος ηλικίας στην ομάδα είναι τα 
21 έτη.
Το γυναικείο τμήμα ιδρύθηκε το 2015 και 
κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Γ’ εθνική, 
στην πρώτη συμμετοχή του. Πέρυσι, νι-
κώντας τις Νεφέλες Πιερίας εκτός έδρας 
με 2-1, κέρδισε την άνοδό του στην πρώ-
τη κατηγορία.

«Τίποτα δεν μας εμποδίζει 
να ονειρευόμαστε»

Το γυναικείο τμήμα 
ιδρύθηκε το 2015 
και κατέκτησε το 
πρωτάθλημα στη Γ’ 
εθνική, στην πρώ-
τη συμμετοχή του. 
Πέρυσι, νικώντας 
τις Νεφέλες Πιερίας 
εκτός έδρας με 2-1, 
κέρδισε την άνοδό 
του στην πρώτη κα-
τηγορία.

https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/what-you-can-do-today
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