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Φτάνει η ώρα του κτηματολογίου
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Κτηματολόγιο: ένα έργο σημαντι-
κό για την οριοθέτηση των ακί-
νητων ιδιοκτησιών στη χώρα, 
που πήγαινε αργούς ρυθμούς 

για αρκετά χρόνια, ξαναπαίρνει μπρος. 
Αυτή τη στιγμή υπό τη σκέπη του Ελ-
ληνικού Κτηματολογίου Α.Ε. «τρέχει» η 
υλοποίηση των συμβάσεων κτηματο-
γράφησης από εταιρίες. Ήδη, η τοπική 
αυτοδιοίκηση συνδράμει το όλο έργο με 
τη στήριξη ενημερωτικών εκδηλώσεων 
σε διάφορες τοπικές κοινότητες, όπως 
είχε γίνει το καλοκαίρι και σε Δήμους 
της Ηπείρου ενόψει της έναρξης υπο-
βολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο τον 
Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος πέρασε, αλλά η 
υποβολή δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων και στο νομό Ιωαννίνων –στην 
Ήπειρο γενικότερα- δεν ξεκίνησε ακόμη.
Στο «μέτωπο» αυτό, υπάρχουν νεότερα σε 
πανελλαδικό επίπεδο. Η έναρξη συλλογής 
δηλώσεων σε όλες τις περιοχές που δεν 
έχουν κτηματογραφηθεί μέχρι σήμερα, θα 
ξεκινήσει σταδιακά από αυτόν τον μήνα 
και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 
2019, με την παράλληλη λειτουργία των 
Γραφείων Κτηματογράφησης στις έδρες 

των Περιφερειακών Ενοτήτων για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών-ιδιοκτητών. 
Εντός του Νοεμβρίου, ξεκινά η συλλογή 
δηλώσεων με τη λειτουργία Γραφείων 
Κτηματογράφησης σε νησιά του Nοτίου 
Αιγαίου, και αμέσως μετά ακολουθεί η 
συλλογή δηλώσεων από τα επόμενα πέ-
ντε Γραφεία Κτηματογράφησης που θα 
λειτουργήσουν. Τρία από αυτά τα Γραφεία 
αφορούν αντίστοιχα τις Περιφερειακές 
Ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας 
(το τέταρτο Γραφείο είναι στο Αγρίνιο και 
το πέμπτο στη Λευκάδα). Στη συνέχεια 
παίρνουν σειρά τα Γραφεία σε άλλες πε-
ριοχές, με την προσδοκία μέχρι τέλος του 
χρόνου να έχουν αναπτυχθεί πλήρως οι 
υποδομές για την κτηματογράφηση.
Οπότε το πολύ σε έναν μήνα, οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων σε Γιάννενα, Άρτα και Πρέβεζα 
θα πρέπει να έχουν τους φακέλους τους 
έτοιμους με όλα τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά (συμβόλαια, δικαστικές αποφά-
σεις, πιστοποιητικά μεταγραφής, έγγραφα 
χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονο-
μιάς, αντίγραφα ταυτότητας, τοπογραφι-
κά διαγράμματα αν υπάρχουν κ.λπ.) για 
την υποβολή τους. Στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων, ο παλιός Δήμος Ιω-
αννιτών, η Ανατολή, ο Κατσικάς και το 

Σταυράκι είχαν κτηματογραφηθεί εν έτει 
2008.  
Και για την ιστορία του κτηματολογίου: 
Το έργο της κτηματογράφησης ξεκίνησε 
πιλοτικά στα μέσα της δεκαετίας του ’90. 
Συνεχίστηκε το 2008, με την κτηματο-
γράφηση των μεγάλων αστικών κέντρων 
της χώρας, ενώ το 2011 δρομολογήθηκε 
η κτηματογράφηση αγροτικών και πε-
ρι-αστικών περιοχών. Η εκκρεμότητα των 
δασικών χαρτών οδήγησε σε ένα μπλοκά-
ρισμα του κτηματολογίου. Με την κύρωση 
των δασικών χαρτών στη μισή χώρα και με 
τους υπόλοιπους χάρτες να βρίσκονται σε 
εξέλιξη, το 2017 υπογράφηκαν, μετά από 
διαγωνισμούς, οι 27 από τις 32 συμβάσεις 
για την κτηματογράφηση. Οι πέντε συμβά-
σεις βρίσκονται σε αναμονή λόγω προσφυ-
γών των ενδιαφερόμενων εταιριών. 
Μέχρι σήμερα, υπάρχει κτηματολόγιο για 
το 29,2% της έκτασης των συνολικών 
εμπράγματων δικαιωμάτων της χώρας. Η 
πολιτεία ευελπιστεί ότι μέχρι την άνοιξη 
του 2021, η Ελλάδα θα αποκτήσει επιτέ-
λους κτηματολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιολογητικά της δήλωσης στην ιστο-
σελίδα www.ktimatologio.gr.

Το πολύ σε έναν 
μήνα, οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων σε Γιάννε-
να, Άρτα και Πρέβεζα 
θα πρέπει να έχουν 
τους φακέλους τους 
έτοιμους με όλα τα 
απαραίτητα δικαι-
ολογητικά για την 
υποβολή τους.
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ανάμεσα από την Ανα-
τολή και τον Κατσικά, 
υπάρχει μια έκταση 
εκατοντάδων στρεμ-

μάτων, που καταλήγει στη λίμνη 
(στο ανάχωμα συγκεκριμένα), η 
οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημό-
σιο. Το μόνο τμήμα της έκτασης 
αυτής που παραμένει «ζωντανό», 
φιλοξενεί τη Γαλακτοκομική Σχο-
λή και το Ινστιτούτο Γάλακτος 
του ΕΛΓΟ «Δήμητρα».
Δίπλα ακριβώς από τις νεότερες 
αυτές δομές, υπάρχουν κτιριακές 
υποδομές που μαρτυρούν ένα 
πιο μακρινό παρελθόν. Τότε, που 
λειτουργούσε ο γεωργικός σταθ-
μός έρευνας με σκοπό τη βελτί-
ωση της κτηνοτροφίας, της τυ-
ροκομίας και της γαλακτοκομίας 
στην Ήπειρο. Προβατοτροφείο, 
ιπποκομείο, στάβλοι, γραφεία, 
εργαστήρια, αρμεκτήρια: κτίρια 
εγκαταλελειμμένα, με εξαίρεση 
κάποια όπου στεγάζονται ο Ιπ-
πικός Όμιλος Ιωαννίνων και η 
Θεραπευτική Ιππασία, αλλά και 
έναν στάβλο με 150 πρόβατα 
ντόπιας φυλής που έχουν απο-
μείνει και τα οποία φροντίζουν 
δύο υπάλληλοι του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 
στην περιοχή αυτή, που κάποτε 
αποτελούσε έναν τόπο έρευνας 
για την προβατοτροφία και την 
αγελαδοτροφία, ένα ερευνητικό 
κτηνοτροφικό πάρκο, υπάρχει μια 
κινητικότητα. Υπεύθυνη για την 
κινητικότητα αυτή είναι η Περι-
φέρεια Ηπείρου, η οποία προχώ-
ρησε σε έναν εντατικό καθαρισμό 
της επίμαχης περιοχής. Σύμφω-
να με την περιφερειακή αρχή, η 
αφορμή για τον καθαρισμό δόθη-
κε από μια καταγγελία πολίτη για 
την κατάσταση του χώρου.
Ωστόσο, η Περιφέρεια Ηπείρου 
επιδίωκε εδώ και χρόνια να απο-
κτήσει μια στενή σχέση με την 
περιοχή. Στο παρελθόν, ο περι-
φερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης 
είχε συνεχείς επαφές με την ηγε-
σία του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» για τη 

δημιουργία ενός κτηνοτροφικού 
πάρκου, χωρίς όμως αποτέλε-
σμα. Το σχέδιο επανέρχεται δρι-
μύτερα το τελευταίο διάστημα, 
με μια παραλλαγή, καθώς γίνε-
ται λόγος πια για τη δημιουρ-
γία μιας αγοράς παραγωγών. Οι 
συζητήσεις φαίνεται ότι προ-
χωρούν. Μάλιστα, ο βουλευτής 
Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν-
νης Στέφος, σε συνάντηση που 
είχε πρόσφατα με τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο 
Αραχωβίτη, ζήτησε να εξεταστεί 
η δυνατότητα του κτιρίου και 
του περιβάλλοντα χώρου «της 
παλιάς Γεωργικής Σχολής στον 
Κατσικά, που ανήκει στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά 
η Περιφέρεια Ηπείρου έχει τη 
χρήση, σε χώρο, όπου οι παρα-
γωγοί θα μπορούν να εμπορεύ-
ονται τα προϊόντα τους» όπως 
αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση. Στην ίδια ανακοίνωση, ο 
κ. Στέφος αναφέρει ότι ο υπουρ-
γός αντιμετώπισε πολύ θετικά 
την πρόταση, δεσμευόμενος ότι 
θα διερευνηθούν οι δυνατότη-
τες μιας τέτοιας παρέμβασης σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια 
Ηπείρου.
Σύμφωνα με τον νόμο 4061/2012, 
τα ακίνητα του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης ανήκουν κατά κυ-
ριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ 
η διαχείρισή τους ασκείται από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
τις Περιφέρειες. Αυτό που δεν γνώ-
ριζε η περιφερειακή αρχή, σύμφωνα 
με την ίδια, είναι ότι τα περί δια-
χείρισης αφορούν και τα κτίρια. Γι’ 
αυτό και συνομιλητής της είναι πια 
απευθείας το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και όχι ο ΕΛΓΟ «Δήμη-
τρα». Βάσει αυτών των δεδομένων, 
η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ξεκινή-
σει τις διαδικασίες νομιμοποίησης 
των κτιρίων, καθώς δεν υπάρχουν 
οικοδομικές άδειες (το κεντρικό κτί-
ριο του γεωργικού σταθμού, με εν-
διαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, 
κατασκευάστηκε σε πρώτη φάση τη 
δεκαετία του ’30).
Για τις υπόλοιπες εκτάσεις του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, που γειτνιάζουν με τη λίμνη, 
ο σχεδιασμός περί δημιουργίας 
οικολογικού πάρκου παραμένει 
σε κάποια χαρτιά…
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Με προοπτικές ο παλιός 
γεωργικός σταθμός

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες 
στην περιοχή, που κάποτε αποτελούσε 
έναν τόπο έρευνας για την προβατοτροφία 
και την αγελαδοτροφία, ένα 
ερευνητικό κτηνοτροφικό 
πάρκο, υπάρχει 
μια κινητικότητα.
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«Είμαι από 
τις περιοχές που 
κάνουν προσευχές...»
Ο ΛΕΞ είναι ο πιο ταξικός mc των ημερών μας, 
παρότι μόνο καινούργιος δεν είναι στο χιπ χοπ 
κουρμπέτι. Στις 16 Νοεμβρίου θα έρθει στα Γιάν-
νενα, στο Stage, σε ένα βράδυ που αναμένεται 
ήδη με προσμονή από τους ρέκτες, αλλά και το 
κοινό που «κάτι έχει ακούσει» και καλό είναι να 
δει από κοντά περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
Στις 16/11 στο Stage λοιπόν (Squeezy Anks στα 
decks), το πάλαι ποτέ μέλος των «Βορεινών 
Αστεριών» έρχεται για να εξηγήσει τι ακριβώς 
συμβαίνει με τους «Ταπεινούς και πεινασμένους», 
αλλά και πότε είναι η «Παγκόσμια ημέρα ΛΕΞ».
Τα εισιτήρια κοστίζουν 6 ευρώ, η προπώληση ξε-
κινάει από τις 29 Οκτωβρίου στον Γερμανό (απέ-
ναντι από Ρολόι) και το Grizzlie Tattoo (Αραβα-
ντινού 6). Πόρτες Ανοίγουν: 21.00.

Αφιέρωμα 
στο σινεμά 
της Κροατίας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον κινηματογράφο της Κροατίας 
διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών στο πλαίσιο του κύκλου «Από τις οθό-
νες του κόσμου». Το αφιέρωμα αυτό θα γίνει από 
16 έως 18 Νοεμβρίου, στον πολιτιστικό πολυχώ-
ρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, σε 
συνεργασία με την πρεσβεία της Κροατίας στην 
Αθήνα.
Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 16 Νοεμβρί-
ου, στις 18:30, παρουσία του αναπληρωτή πρέ-
σβη της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ελλάδα 
Zvonimir Sviben.
Θα προβληθούν συνολικά έξι ταινίες. Η είσοδος 
σε όλες τις προβολές θα είναι δωρεάν, με σειρά 
προσέλευσης, ενώ στις ταινίες υπάρχουν αγγλι-
κοί υπότιτλοι.
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου
• 19:00 Ministry of Love (2016) σε σκηνοθεσία 

Pavo Marinković 
• 21:00 A brief excursion (2017) σε σκηνοθε-

σία Igor Bezinovi
Σάββατο 17 Νοεμβρίου
• 19:00 You carry me (2015) σε σκηνοθεσία 

Ivona Juka
• 21:30 The Reaper (2014)  σε  σκηνοθε-

σία Zvonimir Jurić 2014, 98’
Κυριακή 18 Νοεμβρίου
• 19:00 Night boats (2012) σε σκηνοθεσία Igor 

Mirkovic
• 21:00 Sonja and the Bull (2012) σε σκηνοθε-

σία Vlatka Vorkapić 

Εσείς θέλετε 
μια μωβ ομπρέλα;
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

-«Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν»
-«Ωραία, θα έχουμε πόλεμο με τύμπανα»

Δύο φράσεις, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κό-
σμος των μεγάλων και ο κόσμος των παι-
διών. Στον κόσμο των παιδιών, σε εκείνον 
τον κόσμο όπου ο πόλεμος δεν μπορεί παρά 

να είναι πόλεμος με τύμπανα, με μαξιλάρια, με ξυλα-
ράκια, χωρίς θύματα, και όπου μια ομπρέλα μπορεί 
να βοηθήσει μικρούς (και μεγάλους αν το θέλουν) 
να πετάξουν σε τόπους που ονειρεύονται, σε τόπους 
χωρίς πόλεμο.
Το βιβλίο της Άλκης Ζέη «Η μωβ ομπρέλα» έχει αφή-
σει το στίγμα της στη νεανική λογοτεχνία και στις 
αναμνήσεις πολλών παιδιών που διάβασαν την ιστο-
ρία της Λέτρως, των δίδυμων Σάκη και Νούλη, του 
Μπενουά, μιας παρέας παιδιών που κάνει τις σκα-
νταλιές της με φόντο τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου αλλά και τα στερεότυπα μιας παραδοσια-
κής ελληνικής οικογένειας.
Η Παιδική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων μαζί με 
το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας (συμπαραγωγή) αποφάσισαν 
φέτος να τολμήσουν και να ανεβάσουν αυτό το έργο 
για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι. «Η μωβ ομπρέ-
λα» έκανε τη γενική της πρόβα την Κυριακή 4 Νο-
εμβρίου, στο Καμπέρειο Θέατρο. Μια παράσταση… 
σκανταλιάρικη και συγκινητική, γεμάτη εικόνες, 

που «αγκαλιάζει» το κείμενο της Άλκης Ζέη. Τη δι-
ασκευή του λογοτεχνικού κειμένου έκαναν η Σοφία 
Ευτυχιάδου και η Δήμητρα Λαρεντζάκη, με την ίδια 
τη συγγραφέα να έχει δώσει την έγκρισή της επί του 
θεατρικού κειμένου.
Η Δήμητρα Λαρεντζάκη είναι και η σκηνοθέτης 
της παράστασης. Με τη βοήθεια του καλού σκηνι-
κού και των ψηφιακών μέσων, οι θεατές… εισέρχο-
νται στο παιδικό δωμάτιο και ακολουθούν τα παιδιά 
στον κήπο να ανεβοκατεβαίνουν στην κερασιά και 
να καταστρώνουν σχέδια για την «αρπαγή» της μωβ 
ομπρέλας, να ακούνε για τον πόλεμο, να ανησυχούν 
και να ονειρεύονται. Μια δεμένη παράσταση και 
αναμφίβολα ό,τι καλύτερο έχει παρουσιάσει η Παιδι-
κή Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων τα τελευταία χρό-
νια. Ένα «ζωντανό» έργο, με μουσική, κίνηση, χορό 
και γρήγορο ρυθμό στους διαλόγους, με χιούμορ και 
με ένα γλυκόπικρο χαμόγελο να συνοδεύει το τέλος 
της ιστορίας.
Τη Λέτρω ερμηνεύει η Αρετή Τίλη, τα δίδυμα ο Δη-
μήτρης Μπαμπανιώτης και ο Ευάγγελος Χαλκιαδά-
κης, τον Μπενουά ο Δημήτρης Όντας και τη Βίτω η 
Κωνσταντίνα Εμμανουήλ. Στους ρόλους των μεγά-
λων ο Νίκος Τουρνάκης, η Στέλλα Ράπτη, ο Γιάννης 
Ασκάρογλου, ο Χρήστος Χριστόπουλος. 
«Η μωβ ομπρέλα» ξεκίνησε ήδη να παίζεται για τους 
μαθητές των σχολείων της πόλης. Οι παραστάσεις 
για το ευρύτερο κοινό αναμένεται να ανακοινωθούν 
σύντομα από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. 
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Μια νέα έκθεση θα φιλοξενή-
σει η Δημοτική Πινακοθήκη 
Ιωαννίνων από 12 Νοεμβρί-
ου έως 9 Δεκεμβρίου, Στους 

χώρους της πινακοθήκης θα στηθεί μια 

έκθεση γλυπτικής Τηνίων μαρμαρογλυ-
πτών, η οποία παρουσιάστηκε για πρώ-
τη φορά στην Τήνο με πρωτοβουλία του 
Πνευματικού Κέντρου «Γιαννούλης Χα-
λεπάς» Πανόρμου του Δήμου Τήνου.

Η έκθεση έγινε με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 80 χρόνων από τον θάνατο του 
κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλε-
πά. Η Τήνος έχει μια μεγάλη παράδοση 
στη μαρμαροτεχνία. Από τα τέλη του 
18ου  αιώνα καταγράφεται η παρουσία 
τηνιακών συνεργείων μαρμαρογλυπών 
που εργάζονται εκτός νησιού. Έργα κο-
σμικά, εκκλησιαστικά και επιτύμβια 
υλοποιήθηκαν από σμίλη των τηνιακών 
μαρμαρογλυπτών οι οποίοι, αν και δεν 
διέθεταν ακαδημαϊκή παιδεία, είχαν το 
μεράκι και τη δυνατότητα να αφομοιώ-
σουν τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα του 
ευρωπαϊκού χώρου.
Η παράδοση παραμένει ζωντανή και 
σήμερα. Δεν είναι τυχαίο που το 2015 
η τηνιακή μαρμαροτεχνία εγγράφηκε 
στους καταλόγους της άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της Unesco.
Στην έκθεση, τις δημιουργίες τους θα 
παρουσιάσουν: Μιχάλης Αλβέρτης, 
Ιωσήφ Αρμάος, Φίλιππος Βασιλάκης, 
Θοδωρής Βιδάλης, Μιχαήλ Βιδάλης, 
Γιώργος Γαΐτης, Πέτρος Δελώτης, Νικό-
λαος Δεσύπρης, Ονούφριος Δεσύπρης, 
Μάρκος Θεοτικός, Νικόλαος Κολλάρας, 
Γιάννης Κουσουνάδης, Μανώλης Κου-
σουνάδης, Νικόλαος Κουσουνάδης, Πέ-
τρος Μαρμαρινός, Ιωάννης Ράλλης, Μι-
χαήλ Σαλταμανίκας, Μάκης Τριγώνης, 
Ιάκωβος Φιλίππου, Νίκος Φόρτωμας, 
Παναγιώτης Φόρτωμας, Αντώνης Χον-
δρογιάννης, Ιωάννης Χονδρογιάννης.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη 
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, στις 18:30.
*Στη φωτογραφία έργο του γλύπτη 
Αντώνη Χονδρογιάννη

Ο Φοίβος Δεληβοριάς 
και οι φίλοι του

O Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες ξανασυναντούν στο Stage στις 17 Νοεμβρί-
ου «Εκείνη», ξαναχορεύουν την «Μπόσα Νόβα του Ησαΐα», ξανακοιτιούνται στον 
«Καθρέφτη» και τον σπάνε, γίνονται «Αόρατοι Άνθρωποι» και περνούν από την 
«Όμορφη Πόρτα», πηδούν απ’ την «Ταράτσα», σκοτώνονται, ξανασηκώνονται 

και καταλήγουν στο γνωστό οικουμενικό motto: «Μένω στην Καλλιθέα-κι αγαπάω 
μια Κική-η ζωή μόνο έτσι είν’ ωραία»…
Μαζί με την νέα τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη και το θορυβώδες, αξεπέραστο 
combo Ντούβας, Χριστοδούλου, Παντέλης και Soto, αποδεικνύουν πως είναι άν-
θρωποι και όχι ρέπλικες και παίζουν με τη μουσική του Φοίβου παίζοντας μουσική.
Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ (προπώληση-φοιτητές-άνεργοι-πώληση από το 
stageioannina.gr) και 12 ευρώ (ταμείο).
Προπωληση: Γερμανός (απέναντι από το ρολόι), Vision of Sound (Ναπ.Ζερβα 78)
Giorgio (Στοά Ορφέα), Οπτικά Μάνθος (Αβέρωφ) και στο viva.gr και όλους τους 
συνεργαζόμενους μεταπωλητές (Seven,Wind,Shell, My market)

Μαρμαρογλύπτες 
από την Τήνο 
εκθέτουν στα Γιάννενα

Ο Caveman 
της «Έκφρασης»
ΤΟ ΘΈΑΤΡΟ «Έκφραση» 
ανεβάζει σε συμπαραγωγή με το 
«Μogul Theater» το θρυλικό πια 
έργο του Rob Becker «Caveman».
Τη σκηνοθεσία κάνει ο Γεράσιμος 
Γεννατάς, που ως ηθοποιός έχει 
αφήσει το στίγμα του ερμηνεύ-
οντας στο παρελθόν τον ρόλο 
του Caveman, του ήρωα που 
προσπαθεί να λύσει το γυναικείο 
μυστήριο.
Οι παραστάσεις συνεχίζονται έως 
12 Νοεμβρίου και από 15 έως 
18 Νοεμβρίου, στις 21:15, στο 
θέατρο της «Έκφρασης» (Αραβα-
ντινού 14), στα Γιάννενα.
Στον ρόλο του «ανθρώπου των 
σπηλαίων» στην παράσταση της 
«Έκφρασης» ο Χρήστος Χρή-
στου. Οι υπόλοιποι συντελεστές 
είναι:  Αναστασία Παπαστάθη 
(διασκευή), Σπύρος Γραμμένος 
(μουσική), Γιάννης Κράβαρης 
(σκηνικά-κοστούμια), Μαρία Φλω-
ράτου (βοηθός σκηνοθέτη), Κω-
στής Εμμανουηλίδης (βίντεο) και 
Αντώνης Χρήστου (γραφιστικά).
Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ 
το κανονικό και 8 ευρώ το 
μειωμένο (ανέργων, φοιτητικό, 
μαθητικό, άνω των 65 ετών). 
Κρατήσεις στα τηλ.: 2651554505 
και 6907500710.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του ’60 
ήταν η εποχή των σούπερ γκρουπς. Αν 
υπήρχε όμως μια μπάντα τόσο εφήμερη 
και τόσο τρομερή συνάμα, αυτή ήταν οι 

Derek & The Dominos.
Τέτοιες μέρες (9 Νοεμβρίου συγκεκριμένα), πριν 
από 48 ολόκληρα χρόνια, κυκλοφορούσαν το μο-
ναδικό τους άλμπουμ, το Layla & Other Assorted 
Love Songs, που έμεινε στην ιστορία για το διαβο-
λεμένης έμπνευσης κιθαριστικό σκοπό του (σχε-
δόν) ομώνυμου τραγουδιού.
Δεν ήταν μόνο αυτό όμως, το άλμπουμ.
Καταρχάς, υπάρχει μια γενική σύγχυση και πολλές, 
όχι απλές απαντήσεις στην ερώτηση «τινοσεισε-

σύ;». Το «Layla…» θεωρείται (και είναι σε ένα σημα-
ντικό βαθμό), προσωπικό άλμπουμ του Έρικ Κλά-
πτον, ο οποίος εκείνη την εποχή βολόδερνε μεταξύ 
Cream, Blind Faith κ.α.
Σε κάποια φάση λοιπόν, αποφάσισε να παίξει με 
διάφορους φίλους του, όπως πχ ο Τζωρτζ Χάρισον 
(μέχρι τότε ήταν φίλοι…), ο Ντουέιν Ώλμαν, ο ισο-
βίτης σήμερα Τζιμ Γκόρντον, ο Ντέιβ Μέισον κ.α.
Βασικά, το άλμπουμ ήταν κάτι σαν ροκ εν ρολ σανατό-
ριο. Όλοι τους εκείνη την περίοδο βρίσκονταν σε ανα-
ζήτηση μέλλοντος και κάποιοι εξ αυτών βυθίζονταν 
στις χημειοεξαρτήσεις (και ο Κλάπτον ανάμεσά τους).
Την κατάσταση δεν βοηθούσαν οι απανωτές τρα-
γωδίες: πρώτα ο Χέντριξ, με τον οποίο ο Κλάπτον 
ήταν στενός φίλος και έπειτα ο Ώλμαν, στο τροχαίο 
με τη μοτοσικλέτα του.

Ούτε επίσης ήταν ευνοϊκές οι… μούσες. Ο Κλάπτον 
έγραψε τη Layla για την Πάτι Μπόιντ, η οποία ήταν 
σύζυγος του Χάρισον. Εμπνεύστηκε από το ποίημα 
του Νιζαμί Γκαντζαβί «Η ιστορία της Λεϊλά και του 
Ματζνούν» για ένα ποιητή που τρελάθηκε από τον 
ανεκπλήρωτο έρωτά του.
Τελικά, μερικά χρόνια αργότερα η Μπόιντ χώρισε 
με τον Χάρισον και παντρεύτηκε τον Κλάπτον, με 
τους τρεις να κρατάνε φιλικές σχέσεις.
Μουσικά, το άλμπουμ δεν είναι κάτι το τρομερό, 
αλλά ένα μάλλον μέτριο rhythm and blues έργο 
με εξάρσεις. Η αρχική αποδοχή, κριτικών και αγο-
ραστικού κοινού ήταν νωθρή, αργότερα όμως ο δί-
σκος έγινε επιτυχία. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγο-
νός ότι μόλις η μπάντα πήγε να γράψει το δεύτερο 
δίσκο, διαλύθηκε…

Για την αγάπη της Πάτι

https://www.youtube.com/watch?v=kE3MBuAwukc
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D’ oh: 
30 σεζόν 
Simpsons
[ ΤΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το καλύτε-
ρο (ναι, το 
καλύτερο) 
animation 

όλων των εποχών 
μπαίνει στα τριάντα του 
φέτος και ο Χόμερ, ο κα-
λύτερος (ναι, ο καλύτερος) 
πάτερ φαμίλιας των US of 
A έχει περάσει προ πολλού 
τα τριψήφια κιλά.
Πριν από τριάντα χρόνια 
λοιπόν, ο Ματ Γκρένινγκ, 
ο δημιουργός του κίτρινου 
Σπρίνγκφιλντ, κλήθηκε 
να φτιάξει ένα antimation 
για την 20th Century Fox, 
αλλά εγκατέλειψε το πρό-
τζεκτ όταν διαπίστωσε ότι 
θα παραχωρούσε πλήρη 
δικαιώματα στον κολοσσό.
Ήδη, χρησιμοποιούσε το 
στριπάκι στην εφημερίδα 
του και δεν ήθελε να το 
αποχωριστεί. Ο μύθος λέει 
ότι το ίδιο βράδυ ο Ματ 
έφτιαξε τον… Χόμερ, για 
να πάει με μια διαφορετι-
κή πρόταση στο γραφείο 
του Τζέιμς Λ. Μπρουκς, 
του παραγωγού που θα 
έδινε κίνηση και μέλλον 
στους Simpsons.
Τριάντα χρόνια αργότερα, 
η σειρά παραμένει συνο-
λικά αξεπέραστη σε πικρό 
χιούμορ, γλυκό χιούμορ, 
λίγο κράξιμο της αμερικά-
νικης συντήρησης, λίγο 
κράξιμο της αμερικάνι-
κης διανόησης, με όλους 
σχεδόν τους σοβαρούς 
διάσημους να έχουν δώσει 
τη φωνή τους σε κάποιον 
χαρακτήρα ή να έχουν 
υποδυθεί τον κίτρινο 
εαυτό τους.

ΙΔΟΎ ΜΕΡΙΚΆ ΠΡΆΓΜΆΤΆ 
ΠΟΎ…ΕΞΗΓΟΎΝ ΠΟΛΛΆ:

■ Ο πατέρας του Γκρένιγκ λέγεται Χόμερ, η μητέρα του Μάργκαρετ, το γένος 
Γούιγκαμ. Χόμερ είναι ο βασικός ήρωας, Μαρτζ είναι η σύζυγός του, Γουί-
γκαμ ονομάζεται ο πιο ηλίθιος αστυνομικός του κόσμου, 
με μύτη που παραπέμπει σε χοιρίδιο.

■ Ο Γκρένιγκ έχει δύο αδερφές την Μάγκι (τα είπαμε παραπάνω) και την 
Λίσα. Τα ονόματά τους έχουν οι δύο κόρες του Χόμερ. Έχει επίσης μια θεία, 
τη Σέλμα, η οποία είναι αδερφή της συζύγου του Χόμερ, Μαρτζ.

■ Ο Γκρένινγκ μεγάλωσε στο Πόρτλαντ, δίπλα στο Σπρίνγκφιλντ. 
Μαντέψτε πώς λέγεται η πόλη όπου ζούνε οι Σίμπσονς.

■ Το πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, προβλήθηκε 
στις 17 Δεκεμβρίου του 1989.

■ Το τηλέφωνο στου Μο, όπου ο Μπαρτ, γιος του Χόμερ, παίρνει για φάρσες, 
είναι 76484377. Τα γράμματα αντιστοιχούν στο όνομα του βοηθού του 
μεγαλοβιομήχανου της περιοχής, κ. Μπερνς: «Σίμθερς»

■ Στο καλύτερο επεισόδιο από τα 664 συνολικά, στο (El Viaje Misterioso del 
Nuestro Homer (επεισόδιο 162), ο Τζόνι Κας παίζει το Διαστημικό Κογιότ.

■ Δύο διάσημοι έπαιξαν με ψευδώνυμα: 
Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Ντάστιν Χόφμαν

■ Κάθε εισαγωγή επεισοδίου είναι διαφορετική. 
Για 664 επεισόδια λοιπόν, η οικογένεια Σίμπσον πρωταγωνιστεί 
σε ένα σκετσάκι με τον αγαπημένο της καναπέ.

■ Μόνο δύο χαρακτήρες της σειράς, έχουν χέρι με πέντε δάχτυλα: 
Ο Θεός και ο Ιησούς.

■  Η Μάγκι κοστίζει 847,63 δολάρια. Τόσο «χτυπάει» η ταμειακή 
όταν την περνάει η μαμά της, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. 
To 2009 όμως, η τιμή άλλαξε σε 243,26 δολάρια

■ Το Oxford English Dictionary, από το 2001 περιλαμβάνει τον επιφώνη-
μα  D’oh! (όπως θα λέγαμε «αμάν!») που συνηθίζει να εκστομίζει 
ο Χόμερ όταν κάτι δεν πάει καλά, ως επίσημη «έκφραση απόγνωσης 
άμα τη αντίληψη ότι τα πράγματα πάνε άσχημα ή όχι όπως είχαν 
σχεδιαστεί ή όταν κάποιος λέει ή κάνει κάτι τρελό».

ΣΆΒΒΆΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

17:15 Ά.Ε.Λ.-ΠΆΣ ΓΙΆΝΝΙΝΆ 2-0

19:00 Ά.Ο. ΞΆΝΘΗ-ΠΆΝΙΩΝΙΟΣ 0-1

19:30 ΛΕΒΆΔΕΙΆΚΟΣ-Ο.Φ.Η. 2-1

ΚΎΡΙΆΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

15:00 A.E.K.-ΆΤΡΟΜΗΤΟΣ ΆΘ. NS2

17:15 Π.Ά.Ο.Κ.-ΠΆΝΆΙΤΩΛΙΚΟΣ NS3

19:00 ΛΆΜΙΆ-ΆΣΤΕΡΆΣ ΤΡΙΠ. ΕΡΤ

19:30 ΟΛΎΜΠΙΆΚΟΣ-ΠΆΝΆΘΗΝΆΪΚΟΣ NS1

ΔΕΎΤΕΡΆ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

19:00 ΆΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΆΡΗΣ ΕΡΤ

Στο βάθος ΠΑΣ…
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Δεν είναι τόσο η ήττα 2-0 που υπέστη ο ΠΑΣ στη Λάρι-
σα από την ΑΕΛ, αλλά η αίσθηση ότι όσο και να προ-
σπαθεί, δεν μπορεί να ξεφύγει από την κατιούσα.
Ο ελλιπέστατος χθες ΠΑΣ προσπάθησε, έδειξε κάποια 

μικρά σημεία ανάκαμψης και προσπάθειας. Ωστόσο, η άμυνά 
του τον πρόδωσε και πάλι σε ένα-δύο σημεία και η συνολική 
ανωτερότητα της Λάρισας μέσα στο παιχνίδι, επιβεβαιώθηκε 
με το τελικό σφύριγμα. 
Η Λάρισα πατούσε από την αρχή καλύτερα: στο 15’ ο Μπαργκάν 
έστειλε τη μπάλα πάνω στον Τσικάρσκι και μετά, στον Βελλίδη 
που την έβγαλε κόρνερ με τον ώμο. Στο αμέσως επόμενο λεπτό 
ο Ντέλετιτς έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Βελλί-
δη, με απευθείας φάουλ. Στο 33’΄ο Νούνιτς έστειλε τη μπάλα 
λίγο άουτ και στο 39’ ο Ντόλοβατς ανάγκασε τον Κρίστινσον σε 
δύσκολη απόκρουση.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε άσχημα: στο 48’ αποβλήθηκε ο 
Τσικάρσκι με δεύτερη κίτρινη και δύο λεπτά αργότερα η άμυνα 
του ΠΑΣ δεν κατάφερε να διώξει τη μπάλα, η οποία κατέληξε 
μετά από αποκρούσεις του Βελλίδη και καραμπόλες στον Γκό-
λια, ο οποίος άνοιξε το σκορ.
Στο 76’ το ματς πρακτικά τελείωσε: ο Ντέλετιτς βρέθηκε στην 
πλάτη της άμυνας του ΠΑΣ και νίκησε τον Βελλίδη για το 2-0. 
ΑΕΛ: Κρίστινσον, Νούνιτς, Ζίζιτς, Γκόλιας, Χούμπτσεβ, Κόεφ, 
Καρανίκας, Μιλοσάβλιεβιτς, Φατιόν, Μπαργκάν (65’ Πίτι), Ντέ-
λετιτς (88’ Σαχίτι).
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Βελλίδης, Μιχαήλ, Τζημόπουλος, Λίλα, Σιό-
ντης, Αποστολόπουλος, Τσικάρσκι, Ντόλοβατς, Γιάκος (75’ Κα-
κούμπα), Παμλίδης (83’ Κούζικ), Λουκίνας (61’ Ξύδας).

ΕΧΑΣΕ ΕΎΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΛ
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Αυστροουγγαρία, 9 εκατομμύρια 
στην Μεγάλη Βρετανία (περι-
λαμβανομένων των αποικιών) 18 
εκατομμύρια στην Ρωσία, 6 εκα-
τομμύρια στην Ιταλία, 4 εκατομ-
μύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Δύο εκατομμύρια άνθρωποι επι-
στρατεύονται στην βρετανική 
αυτοκρατορία - κυρίως στην Ιν-
δία - και στις γαλλικές αποικίες 
της υποσαχάριας και της βόρειας 
Αφρικής (600.000 άνθρωποι).

Εκατομμύρια 
νεκροί άμαχοι

Ο πόλεμος κινήσεων στο ανατο-
λικό μέτωπο, η έξοδος των πλη-
θυσμών, οι λιμοί, στη συνέχεια ο 
εμφύλιος πόλεμος στην Ρωσία 
και οι μεταπολεμικές περιφε-
ρειακές συρράξεις προκάλεσαν 
5 έως 10 εκατομμύρια νεκρούς 
μεταξύ του πληθυσμού, σύμφω-
να με τις εκτιμήσεις ορισμένων 
ιστορικών. Σε αυτόν τον αριθμό 
περιλαμβάνεται 1,2 έως 1,5 εκα-
τομμύριο Αρμενίων -ο αριθμός 
αμφισβητείται- στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.

Οι άλλοι αριθμοί

•6 εκατομμύρια αιχμάλωτοι
•20 εκατομμύρια άμαχοι υπό κα-
θεστώς κατοχής. Η γερμανική, 
αυστροουγγρική ή βουλγαρική 
κατοχή αφορά κυρίως το Βέλγιο, 
την Γαλλία, την Πολωνία και την 
Σερβία.
•10 εκατομμύρια πρόσφυγες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.
•3 εκατομμύρια χήρες και 6 εκα-
τομμύρια ορφανά.
•1,3 δισεκατομμύριο οβίδες 
εκτοξεύθηκαν κατά την διάρκεια 
του πολέμου.
•10 δισεκατομμύρια επιστολές 
και δέματα ανάμεσα στους στρα-
τιώτες του δυτικού μετώπου και 
των οικογενειών τους.
Το κόστος του πολέμου αντιπρο-
σωπεύει 3 έως 4 φορές το ΑΕΠ 
των ευρωπαϊκών χωρών που θα 
βγουν ρημαγμένες από αυτόν.

(Πηγή: ΑΠΕ)

Ο πόλεμος ο οποίος συνε-
χίζει να μνημονεύεται 
ως ο πιο θανατηφόρος 
στη σύγχρονη ιστορία 

(και δικαίως) είναι ο Β’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος. Ωστόσο, ο «Με-
γάλος Πόλεμος» είναι ο Α’ Πα-
γκόσμιος, κυρίως εξαιτίας των 
πολιτικών και γεωστρατηγικών 
αλλαγών που προκάλεσε. Σήμε-
ρα, 11 Νοεμβρίου, κλείνουν 100 
χρόνια από τη λήξη του.
Ελλείψει διασταυρωμένων πη-
γών, τα νούμερα του Πρώτου 
Παγκοσμίου είναι δύσκολο να 
πιστοποιηθούν με ακρίβεια και 
μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα 
με τους ιστορικούς. Σε γενικές 
γραμμές παρατίθενται κατά προ-
σέγγιση.

Περισσότερες από 
70 εμπόλεμες χώρες

Ο αριθμός είναι συμβολικός αφού 
οι περισσότερες από τις χώρες 
αυτές δεν ήσαν ακόμη ανεξάρ-
τητες, αλλά είτε ενταγμένες σε 
έξι αυτοκρατορίες ή αποικιακές 
δυνάμεις -Μεγάλη Βρετανία, 
Γαλλία, Ρωσία, Αυστροουγγαρία, 
Γερμανία, Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία- που βρέθηκαν στο κέντρο 
του Α› Παγκοσμίου Πολέμου.
Στην πραγματικότητα, μόνο μία 
δεκαριά ανεξάρτητες χώρες βρί-
σκονται σε πόλεμο το καλοκαίρι 
του 1914. Οι υπόλοιπες εισήλθαν 
σταδιακά στην σύρραξη, όπως η 
Ιταλία το 1915 και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες το 1917.
Ο Μεγάλος Πόλεμος αφορά πλη-
θυσμό 800 εκατομμυρίων, το 
ήμισυ του πληθυσμού της Γης 
εκείνη την εποχή.
Περί τις είκοσι χώρες θα κατορ-
θώσουν να παραμείνουν ουδέ-
τερες, οι περισσότερες στην Λα-
τινική Αμερική και στην βόρεια 
Ευρώπη.

70 εκατομμύρια 
στρατιώτες

Περί τα 20 εκατομμύρια άνθρω-
ποι επιστρατεύονται από τις 
εμπόλεμες χώρες στις αρχές του 
πολέμου, αλλά ο αριθμός αυτός 
αυξάνεται συνεχώς, για να φθά-
σει στα 70 εκατομμύρια για το 
σύνολο της διάρκειας του πολέ-
μου.
Περισσότερα από 8 εκατομμύρια 
άνθρωποι κατατάσσονται στην 
Γαλλία, 13 εκατομμύρια στην 
Γερμανία, 9 εκατομμύρια στην 

100 χρόνια από το τέλος 
του «Μεγάλου Πολέμου»

10 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΝΕΚΡΟΙ

800.000 νεκροί 

Οθ. Αυτοκρατορία: 

Αναλογικά, ο μικρός σερβι-
κός στρατός υφίσταται τις 
τρομακτικότερες απώλειες: 
130.000 νεκροί και 135.000 
τραυματίες, τα τρία τέταρτα 
των δυνάμεών του.
Στις εμβληματικές μάχες 
του Βερντέν και της Σομ, το 
1916, θα σκοτωθούν, τραυ-
ματισθούν, εξαφανισθούν 
770.000 και 1.200.000 άν-
θρωποι αντίστοιχα και από τις 
δύο πλευρές των εμπολέμων.
Ομως, αναλογικά, η έναρξη 
του πολέμου είναι η πλέον 
πολύνεκρη: 27.000 γάλλοι 
στρατιώτες θα σκοτωθούν 
στις 22 Αυγούστου 1914, που 
είναι η πλέον πολύνεκρη ημέ-
ρα σε ολόκληρη την ιστορία 
του γαλλικού στρατού.
Το 70% των νεκρών και των 
τραυματιών είναι θύματα του 
πυροβολικού και 5 έως 6 
εκατομμύρια θα μείνουν ανά-
πηροι. Τα χημικά όπλα, που 
χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 
φορά το 1915 δεν θα προκα-
λέσουν παρά 20.000(!) θανά-
τους. Αλλά θα μείνουν βαθιά 
χαραγμένοι στην μνήμη.

600.000 νεκροί 
1 εκατομμύρια τραυματίες

Ιταλία

960.000 νεκροί 
2 εκατομμύρια τραυματίες

Μ. Βρετανία-Αυτοκρατορία

1,4 εκατομμύρια νεκροί 
3,6 εκατομμύριατραυματίες

Αυστροουγγαρία

1,4 εκατομμύρια νεκροί 
4,2 εκατομμύρια τραυματίες

Γαλλία

2 εκατομμύριανεκροί 
4,2 εκατομμύρια τραυματίες

Γερμανία

2 εκατομμύρια νεκροί 
5 εκατομμύρια τραυματίες

Ρωσία

Ο πόλεμος θα αφήσει πίσω του συνολικά 
10 εκατομμύρια νεκρούς και 20 εκατομ-
μύρια τραυματίες μεταξύ των στρατιω-
τών. Η κατανομή ανά χώρα είναι:
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