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Η ιστορία του κτιρίου Μουλαϊμίδη
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Κτίριο Μουλαϊμίδη: Στη συμβολή 
των πεζοδρόμων Μπότσαρη και 
Μουλαϊμίδη (ή Μουλαϊμίδου), στο 
κέντρο της πόλης. Ένα κτίριο με 

τη δική του διαδρομή στην ιστορία και στην 
αρχιτεκτονική των Ιωαννίνων και που τον 
τελευταίο καιρό τού έχει δοθεί η ευκαιρία 
να αναδείξει τον… καλό του εαυτό. Με ευ-
θύνη του Τμήματος Κληροδοτημάτων του 
Δήμου Ιωαννιτών και με πρωτοβουλία της 
εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου Γωγώς 
Γιώτη, μέρος της πρόσοψης του κτιρίου, με 
αφορμή την ενοποίηση του Γραφείου Τουρι-
στικής Προβολής, έχει αποκατασταθεί. Τις 
τελευταίες ημέρες, προστέθηκε και μια ρά-
μπα για την πρόσβαση των ΑμεΑ. Η μερική 
αυτή αποκατάσταση αυτή αποτελεί και τον 
«οδηγό» για το υπόλοιπο κτίριο.
Το γωνιακό αυτό κτίριο ανήκει στον Δήμο 
Ιωαννιτών -στους χώρους του στεγάζονται 
υπηρεσίες του Δήμου και ένα κατάστημα 
εστίασης. Αποτελεί δε κληροδότημα του 
Γιώργου Μουλαϊμίδη, το όνομα του οποίου 
δόθηκε τη δεκαετία του ’50 στον παρακεί-
μενο δρόμο, πεζόδρομο σήμερα. Είναι ακό-
μα ένα κτίριο της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της πόλης, με το υπουργείο Πολιτισμού να 
το έχει κηρύξει από το 1997 «ιστορικό δια-
τηρητέο μνημείο» με το σκεπτικό ότι αποτε-
λεί «αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 
κτιρίου των Ιωαννίνων, σημαντικό για τη 
μελέτη της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής» 

όπως αναφέρεται στη σχετική υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 708/Β/19-8-1997). Η κήρυξή 
του ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου το 
έσωσε κυριολεκτικά από την κατεδάφιση. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Δήμος 
Ιωαννιτών είχε πάρει το πράσινο φως από 
το Δικαστήριο (απαραίτητη προϋπόθεση η 
δικαστική απόφαση για μείζονα ζητήματα 
κληροδοτημάτων) για την κατεδάφισή του 
με σκοπό την ανέγερση πολυκατοικίας.
Ποιος ήταν όμως ο αρχικός ιδιοκτήτης της 
αρχοντικής αυτής κατοικίας της δεκαετίας 
του ’30; Μια προσέγγιση της προσωπικό-
τητάς του και του έργου του έγινε κατά την 
εκδήλωση για τους ευεργέτες της πόλης που 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, 
στα παλιά σφαγεία. Η πρόεδρος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Ιωαννίνων Μαρία Νάκα και 
ο απόγονος της οικογένειας Μουλαϊμίδη, 
Γιώργος Αλεξίου, εκπαιδευτικός που ζει στην 
Αθήνα, έδωσαν κάποια στοιχεία για τον δικη-
γόρο και άνθρωπο Γιώργο Μουλαϊμίδη.
Ο Μουλαϊμίδης από τα Κάτω Σουδενά Ζα-
γορίου, γεννημένος το 1893, ήταν ένας από 
τους δικηγόρους που άφησε το στίγμα του 
στην πόλη. Το πραγματικό του όνομα ήταν 
Γιώργος Μουλαΐμης, όπως είπε ο κ. Αλεξίου. 
«Επειδή στα τούρκικα όμως το ‘μουλαΐμης’ 
σήμαινε ‘ήσυχος’ και κατ’ επέκταση ‘ύπου-
λος’, αποφάσισε να το αλλάξει» τόνισε.
Στο δικηγορικό επάγγελμα μπήκε το 1919. 
Σύμφωνα με τα όσα είπε η κ. Νάκα, ο Μου-
λαϊμίδης ήταν ένας δεινός ρήτορας, ενώ 
συμμετείχε ενεργά στο διοικητικό συμβούλιο 

του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και 
ήταν από τους πρωτεργάτες για την ίδρυση 
του ταμείου πρόνοιας των δικηγόρων. Ασχο-
λήθηκε με τα κοινά της πόλης ως δημοτι-
κός σύμβουλος επί δημαρχίας Πυρσινέλλα 
(1920-23) και αργότερα έγινε και βουλευτής 
του Λαϊκού Κόμματος. Ο Μουλαϊμίδης άφη-
σε την τελευταία του πνοή τον Αύγουστο του 
1943, σε ηλικία 50 ετών. Στη βιβλιοθήκη του 
Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, υπάρχουν 
σήμερα τα βιβλία που δώρισε με τη διαθήκη 
του ο Μουλαϊμίδης.
Ο κ. Αλεξίου, από την πλευρά του, επικα-
λούμενος τις αφηγήσεις της οικογένειάς του 
αλλά και κάποια ιστορικά στοιχεία (ιδίως από 
τα βιβλία του Γιάννη Νικολαϊδη), ανέφερε 
ότι οι αγορεύσεις του Μουλαϊμίδη «συζητιού-
νταν στην πόλη, ενώ βρισκόταν στο πλευρό 
κυρίως των κατατρεγμένων και όσων δεν 
είχαν χρήματα για την υπεράσπισή τους στο 
δικαστήριο». Πρόσθεσε δε ότι ο πρόγονός του 
ήταν συνήγορος ενός από τους συνεργάτες 
των περίφημων ληστών Ρετζαίων.
Για την κατοικία του Μουλαϊμίδη, ο κ. Αλεξί-
ου επεσήμανε ότι το οικόπεδο αγοράστηκε το 
1930. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε, σύμφωνα 
πάντα με τον ίδιο, την ανέγερση μιας κατοι-
κίας βάσει σχεδίων του Περικλή Μελίρρυ-
του, τα οποία τελικά δεν υλοποιήθηκαν.
Σύμφωνα με τη διαθήκη του Μουλαϊμίδη, 
το κτίριο πέρασε στην κυριότητα του Δήμου 
Ιωαννιτών με τον όρο τα έσοδα από τα μι-
σθώματα να διατίθενται για την προστασία 
των παιδιών και των ηλικιωμένων.

Είναι ακόμα ένα 
κτίριο της πολιτι-
στικής κληρονομιάς 
της πόλης, με το 
υπουργείο Πολι-
τισμού να το έχει 
κηρύξει από το 1997 
«ιστορικό διατηρη-
τέο μνημείο» με το 
σκεπτικό ότι απο-
τελεί «αξιόλογο και 
αντιπροσωπευτικό 
δείγμα κτιρίου των 
Ιωαννίνων, σημα-
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της Ιστορίας της 
Αρχιτεκτονικής»
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Με εκατοντάδες ασυ-
νόδευτα ανήλικα 
παιδιά από τη Συρία 
κι άλλες χώρες να 

βρίσκονται ακόμα σε ακατάλ-
ληλες δομές και κέντρα φιλο-
ξενίας, το Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου 
ετοιμάζεται να λειτουργήσει δύο 
δομές για τα παιδιά αυτά. Όπως 
είχε ανακοινωθεί από την πρό-
εδρο του Κέντρου Κατερίνα Μι-
τοπούλου από το καλοκαίρι ήδη, 
οι δημόσιες δομές παιδικής προ-
στασίας στην Κόνιτσα και στην 
Πωγωνιανή –οι οποίες αυτές τις 
στιγμές δεν φιλοξενούν κανένα 
παιδί- θα γίνουν δομές για ασυ-
νόδευτα παιδιά πρόσφυγες ή με-
τανάστες.
Η λειτουργία των εξειδικευμέ-
νων αυτών δομών θα γίνει σε 
συνεργασία με τον Διεθνή Ορ-
γανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), 
κλιμάκια του οποίου επισκέφθη-
καν αυτές τις ημέρες τις κτιρια-
κές εγκαταστάσεις στην Κόνιτσα 
και στην Πωγωνιανή προκειμέ-
νου να ελέγξουν την κατάστασή 
τους αλλά και να καταθέσουν τις 
προτάσεις για τις απαιτούμενες 
παρεμβάσεις. «Έχουν ξεκινήσει 
οι διαδικασίες για τις δύο δομές. 
Στην παρούσα φάση, μηχανι-
κοί-συνεργάτες του ΔΟΜ διερευ-
νούν τις προϋποθέσεις και τις 
προδιαγραφές για τη λειτουργία 
των δομών. Στη συνέχεια, αναμέ-
νεται η υπογραφή της προγραμ-
ματικής σύμβασης με τον ΔΟΜ η 
οποία θα περιλαμβάνει τις υπο-
χρεώσεις των δύο μερών» ανα-
φέρει στον «Τύπο Ιωαννίνων» η 
κ. Μιτοπούλου. Το Κέντρο Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Ηπείρου, αν και διαθέτει προ-
σωπικό, θα χρειαστεί κι άλλο. 
Κι αυτό επειδή τις δομές για τα 
ασυνόδευτα ανήλικα τις διέπει 
νομικό πλαίσιο, το οποίο καθορί-
ζει συγκεκριμένο εξειδικευμένο 
προσωπικό ανά 25 παιδιά. Μέχρι 
στιγμής, δεν είναι γνωστό πόσα 
παιδιά θα φιλοξενηθούν στο κέ-
ντρο παιδικής προστασίας της 
Κόνιτσας, η οποία είναι και μεγα-
λύτερη από αυτή της Πωγωνια-
νής. Το σίγουρο είναι, όπως μας 

λέει και η κ. Μιτοπούλου, ότι θα 
πρόκειται για ένα μικρό σχήμα.
Το κέντρο παιδικής προστασίας 
της Κόνιτσας, από τον Φεβρουά-
ριο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 
2018, είχε μετατραπεί σε δομή 
φιλοξενίας προσφύγων, αποτε-
λώντας ένα παράδειγμα προς 
μίμηση. Λίγα χρόνια πιο πριν, το 
2009, στο ίδιο κέντρο διέμεναν 
δεκάδες ανήλικοι από το Αφγα-
νιστάν και το Πακιστάν. Η εμπει-
ρία λοιπόν  υπάρχει… και ο ΔΟΜ 
έρχεται να συνδράμει.
Όσον αφορά τον ΔΟΜ, φαίνε-
ται ότι είναι ο οργανισμός που 
άρχισε να εμπλέκεται πιο ενερ-
γά στο κομμάτι της στέγασης 
των ασυνόδευτων ανηλίκων σε 
εξειδικευμένες δομές. Η  ανα-
πληρώτρια υπουργός Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ 
Φωτίου ανακοίνωσε πρόσφατα 
ότι ο ΔΟΜ θα αναλάβει από 1 Ια-
νουαρίου του 2019 τη λειτουργία 
των δομών φιλοξενίας ασυνό-
δευτων ανηλίκων σε Γλυφάδα, 
Κυψέλη, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, 
Ίλιον, Εξάρχεια, Χαλάνδρι και 
Πεντέλη. Τις δομές αυτές τις 
διαχειριζόταν μέχρι πρόσφατα 
η μη κυβερνητική οργάνωση 
Praksis, η οποία λόγω μη ομα-
λούς χρηματοδότησης από το 
Εθνικό Ταμείο Μετανάστευσης, 
Ασύλου και Ένταξης είχε ανακοι-
νώσει την αναστολή λειτουργίας 
των δομών. Σημειωτέον ότι και 
ο ΔΟΜ για τη διαχείριση και λει-
τουργία των δομών θα χρηματο-
δοτηθεί από το ίδιο ταμείο…

Δύο δομές για τα ασυνόδευτα ανήλικα

Το κέντρο παιδικής προ-
στασίας της Κόνιτσας, από 
τον Φεβρουάριο του 2016 
μέχρι τον Ιούλιο του 2018, 
είχε μετατραπεί σε δομή φι-
λοξενίας προσφύγων, απο-
τελώντας ένα παράδειγμα 
προς μίμηση. Λίγα χρόνια 
πιο πριν, το 2009, στο ίδιο 
κέντρο διέμεναν δεκάδες 
ανήλικοι από το Αφγανι-
στάν και το Πακιστάν



Την παράσταση «Romeo + 
Ιουλιέτα», βασισμένη στο 
κλασικό έργο του Σαίξ-
πηρ, του Δημοτικού Περι-

φερειακού Θεάτρου Κοζάνης και 
του Istrian Εθνικού Θεάτρου της 
Κροατίας φέρνει το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών στις 
19 Δεκεμβρίου.
Στην παράσταση αυτή, που σκη-
νοθετεί ο Λευτέρης Γιοβανίδης, 
η ερωτική ιστορία αφορά τον 
Κροάτη Romeo και την Ελληνί-
δα Ιουλιέτα. Οι δύο νέοι σε μια 
πόλη κάπου στα Βαλκάνια, όπου 
υπάρχουν άνθρωποι διαφορετι-
κών εθνικοτήτων, κουλτούρας 
και θρησκείας. Οι δυο οικογένει-
ες, η μία ελληνική και η άλλη 
κροατική είναι αναγκασμένες να 
ζουν μαζί. Τους χωρίζουν πολλά. 
Η εγκληματικότητα βρίσκεται σε 
έξαρση. Ο ήχος των χάλκινων ορ-
γάνων αλλά και η θρησκεία είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
αυτών των ανθρώπων. Γλεντά-
νε άγρια, ζούνε άγρια. Η βία είναι 
μέσα στην καθημερινότητά τους. 
Οι ήρωες είναι όλοι στα όριά τους, 
βουτηγμένοι στην παρακμή τους. 
Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα του 
φόβου και της παρακμής γεννιέ-
ται ο έρωτας του Κροάτη Romeo 
με την Ελληνίδα Ιουλιέτα. 
Στον ρόλο του Romeo ο Petar 
Cvim και στον ρόλο της Ιουλιέ-
τας η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη. 
Παίζουν ακόμη Χρύσα Ρώπα 
(παραμάνα), Τάκης Μόσχος 
(πατέρας Λαυρέντιος), Πανα-
γιώτης Κλίνης (Καπουλέτος), 
Πηνελόπη Μαρκοπούλου (Λαί-
δη Καπουλέτου), Dominic Bajo 
(Μερκούτιο), Deni Sankovic 
(Μπενβόλιο), Ευθύμης Χαλκίδης 
(Τυβάλδος), Πέτρος Σκαρμέας 
(Πάρης), Δημήτρης Συνδουκάς 
(Σαμψών/Υπηρέτης). Ακούγεται 
επίσης η φωνή του Γιώργου Κι-
μούλη στον ρόλο του πρίγκιπα.
Τη μετάφραση του κειμένου στα 
ελληνικά έχει κάνει ο Γιώργος 
Μπλάνας ενώ στα κροατικά ο 
Nick Jeftic (έχει προβλεφθεί η 

χρήση υπέρτιτλων).
Η παράσταση που θα ανέβει στις 
20:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσι-
νέλλας», είναι ακατάλληλη για 
παιδιά κάτω των 16 ετών.
Η προπώληση των εισιτηρίων 
ξεκίνησε ήδη στο ταμείο του τα-
μείο του Πνευματικού Κέντρου 
(11:00-13:00 & 18:00-21:00), στα 
καταστήματα κινητής τηλεφω-
νίας Wind, στα Seven Spots, στο 
viva.gr & στο 11876. 

Τιμή εισιτηρίου: 12€ κανονικό, 
10€ εκπτωτικό, (φοιτητές, άνερ-
γοι, πολύτεκνοι, Α.με.Α με την 
επίδειξη της σχετικής κάρτας). 
Για μέλη συλλόγων -με συμμε-
τοχή άνω των 10 ατόμων- 10€ το 
άτομο. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ. 
Η παράσταση πραγματοποιείται 
υπό την αιγίδα του Πνευματικού 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
και με την υποστήριξη του ΔΗ-
ΠΕΘΕ Ιωαννίνων. 
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«Romeo + Ιουλιέτα» 
στο Πνευματικό Κέντρο

ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών ανεβαίνουν την Τρίτη 18 Δε-
κεμβρίου, στις 21:00, τρία ονόματα της standup comedy. Ο Σίλας Σεραφείμ, ο Αριστοτέλης Ρήγας 
και ο Δημήτρης Δημόπουλος θα παρουσιάσουν την παράσταση «No Filter».
Το εισιτήριο κοστίζει 13 ευρώ στην είσοδο και 10 ευρώ στην προπώληση. Προπώληση εισιτηρίων 
στο ταμείο του Πνευματικού Κέντρου.

Standup comedy στο Πνευματικό Κέντρο

Στην παράσταση αυτή η ερω-
τική ιστορία αφορά τον Κρο-
άτη Romeo και την Ελληνίδα 
Ιουλιέτα. Οι δύο νέοι σε μια 
πόλη κάπου στα Βαλκάνια, 
όπου υπάρχουν άνθρωποι 
διαφορετικών εθνικοτήτων, 
κουλτούρας και θρησκείας. 
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Οι χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις της εβδομάδας

Το πρόγραμμα των χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεων από τον 
Δήμο Ιωαννιτών έχει ως εξής:
16 Δεκεμβρίου, 12:00, κεντρική 

πλατεία: Χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
από την παιδική ορχήστρα Do Re Mi του 
Δημοτικού Ωδείου και από τη Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα
■17 Δεκεμβρίου, 20:00, παλιά σφα-
γεία: Μαθητική χριστουγεννιάτικη εκ-
δήλωση του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννί-
νων-Παράρτημα Ανατολής με ελεύθερη 
είσοδο,
■19 Δεκεμβρίου, 19:00, κεντρική 
πλατεία: Θεατρική αφήγηση από το 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων του έργου του 
Όσκαρ Γουάιλντ «Ο ευτυχισμένος πρί-
γκιπας». Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: 
Κωνσταντίνα Εμμανουήλ, Δημήτρης 
Μπαμπανιώτης, Ευάγγελος Χαλκιαδά-
κης, Νίκος Τουρνάκης, Χρήστος Χρι-
στόπουλος, Ελένη Δημοπούλου
■19 Δεκεμβρίου, 20:30, κεντρική 
πλατεία: Συναυλία των Goin’ Through 
μαζί με τον dj Sparky T
20 Δεκεμβρίου, 18:00, κεντρική πλα-
τεία: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από 
το ΚΔΑΠ «Ρόδα»
■20 Δεκεμβρίου, 19:30: Η Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα στους πεζόδρομους της 
πόλης
■20 Δεκεμβρίου, 20:30, κεντρική 
πλατεία: Εμφάνιση παιδικών τμημά-
των του Τμήματος Παραδοσιακών Χο-
ρών του Πνευματικού Κέντρου
■21 Δεκεμβρίου, 18:00-20:00, κε-
ντρική πλατεία: «Τα Χριστούγεννα των 
παιδιών», ένα δρώμενο από τη Σχολή 
Κλασικού και Σύγχρονου Χορού του 
Πνευματικού Κέντρου
■22 Δεκεμβρίου, 13:00-15:00, κε-
ντρική πλατεία: Η μπάντα «Κρουστό-
φωνο» θα παίξει χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια από όλον τον κόσμο
■22 Δεκεμβρίου, 20:30, αίθουσα 
Πνευματικού Κέντρου: «Χριστούγεννα 
των παιδιών», η καθιερωμένη χριστου-
γεννιάτικη συναυλία της Συμφωνικής 
Ορχήστρας μαζί με τα μουσικά σύνολα 
του Δημοτικού Ωδείου
■23 Δεκεμβρίου, 12:00-14:00, κε-
ντρική πλατεία: Αφήγηση χριστου-
γεννιάτικων παραμυθιών με τη Μαρία 
Μαχαίρα και τον Αντώνη Καρασταμάτη
■23 Δεκεμβρίου, 18:00-20:00, Κα-
μπέρειο Θέατρο: Κατασκευή και εμ-
ψύχωση κούκλας καλικάντζαρου για 

παιδιά από 6 ετών και άνω (απαραίτητη 
η κράτηση θέσης).
■23 Δεκεμβρίου, 20:00, κεντρι-
κή πλατεία: «Αν έχεις αγάπη…», ένα 
αφηγηματικό δρώμενο από την ομάδα 

Αφηγηματικού Θεάτρου του ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων σε καλλιτεχνική επιμέλεια 
Ελένης Δημοπούλου, σε σκηνοθεσία 
Γιάννας Κούλα και με μουσική του Δη-
μήτρη Καραγεώργου.

«Λούνα», 
ένα βιβλίο 
στο Πορτραίτο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ βιβλίου της Ρίκας 
Μπενβενίστε «Λούνα. Δοκίμιο 
ιστορικής βιογραφίας» την Τετάρτη 
19 Δεκεμβρίου και ώρα 20.30 στο  
«Θυμωμένο Πορτραίτο»
(Καποδιστρίου 20). Με τη συγ-
γραφέα θα συζητήσουν οι Άννα 
Μαχαιρά, ιστορικός, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Λήδα Παπαστεφανάκη, 
ιστορικός, Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, Έστερ Σολομών, μουσειολό-
γος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημήτρης Υφαντής 
& οι Funday 
στο Stage Ioannina 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Δεκεμβρίου, 
το Stage παρουσιάζει τον Δημήτρη 
Υφαντή και τους Funday. Συμμετέ-
χουν οι μουσικοί Νίκος Τάσσης: 
κλαρίνο, Παναγιώτης Βούλγαρης : 
υπεύθυνος ορχήστρας – πλήκτρα, 
Γεωργία Βακάλη: κρουστά, τραγού-
δι, Δημήτρης Σταύρου : έγχορδα, 
πνευστά

«Κραυγές 
και ψίθυροι» 
από την Εξαύδα
TO ΑΦΙΕΡΩΜΑ του στον Ίν-
γκμαρ Μπέργκμαν ολοκληρώνει το 
καλλιτεχνικό σωματείο Ιωαννίνων 
«Εξαύδα», με την προβολή της ται-
νίας «Κραυγές και ψίθυροι» στις 16 
και 17 Δεκεμβρίου, στις 20:15, στο 
θεατράκι του σωματείου (Κουντου-
ριώτη 31, οικονομική ενίσχυση 2 
ευρώ, τηλ. 6945377240).
Στην ταινία αυτή του 1972, ο 
Μπέργκμαν θίγει αγαπημένα του 
θέματα, όπως ο γάμος, η οικογέ-
νεια, η επιστροφή στη μήτρα, τα 
γηρατειά… Η υπόθεση: Η Κάριν και 
η Μαρία εγκαθίστανται στο σπίτι 
της αδελφής τους Άγκνες, η οποία 
πάσχει από καρκίνο στο τελευταίο 
στάδιο. Μαζί τους μένει και η πιστή 
υπηρέτρια της Άννα. Ενώ προσπα-
θούν να συμπαρασταθούν στην 
ετοιμοθάνατη αδελφή τους, έρχο-
νται στην επιφάνεια θραύσματα του 
παρελθόντος που αποκαλύπτουν 
ότι οι ζωές τους είναι γεμάτες 
ψέματα, υποκρισία και απαγορευμέ-
νους έρωτες.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 14 Δεκεμβρίου του 1979, χτύπησε το τη-
λέφωνο και ήταν το Λονδίνο.
Μια από τις μεγαλύτερες εκρήξεις στην 
ιστορία της μουσικής, καταγράφηκε εκείνη 

τη μέρα, όταν οι Clash έβγαλαν το τρίτο κατά σειρά 
άλμπουμ τους.
Οι Clash ήταν ήδη γνωστοί και ζόρικοι, μια συνει-
δητοποιημένη πανκ μπάντα με πολιτικό στίχο και 
όχι γενικό, μοδάτο σιχτίρι στο οποίο επιδίδονταν 
άριστα οι Sex Pistols.
Εκείνος ο Δεκέμβριος ήταν το επιστέγασμα έξι πε-
ρίπου εβδομάδων ηχογραφήσεων της τετραμελούς 
μπάντας προλεταρίων στα Wessex Studios.
Χωρίς πολλά-πολλά, η μπάντα έγραψε πολλά από 
τα τραγούδια του δίσκου στη δεύτερη, το πολύ 
εκτέλεσή τους, γιατί έτσι και αλλιώς, δεν ήθελαν 
και παραπάνω.

Ανάμεσά τους, εκτός από το υπερκλασικό ομώνυ-
μο, μερικές από τις λαμπρότερες στιγμές του χωρίς 
περιστροφές ροκ εν ρολ, με επιστέγασμα το Brand 

New Cadillac. Αυτό ήταν και το πρώτο τραγούδι 
που γράφτηκε σε μάστερ, παρότι αρχικά ήταν το… 
ζέσταμα της μπάντας.
Ο δίσκος δεν έχει ούτε ένα κομμάτι που να μειο-
νεκτεί, κατόρθωμα που δεν το έχουν στο παλμα-
ρέ τους μπάντες με μεγαλύτερες μουσικές περγα-
μηνές από τους Clash: Clampdown, Lost in the 
supermarket, Guns of Brixton, Death or Glory, 
Spanish Bombs, αλλά και οι Τζίμι/Ρούντι, το Train 
in Vain… Όλα τους προσφέρονται για ελεγείες.
Οι Clash όμως δεν ήταν ελεγειακοί τύποι. Ήταν 
πρώην (και νυν) φτωχοδιάβολοι, αταίριαστοι, ταξι-
τζήδες, λιμενεργάτες, ψιλουπόδικοι που αποφάσι-
σαν ότι δεν τους φτάνει ένα πάιντ κάθε βράδυ και 
μερικά μπινελίκια με την αστυνομία.
Στα 39 του σήμερα, με τον Στράμερ, το βασικό του 
δημιουργό απόντα, το London Calling παραμένει 
ένα από τα τρία, άντε πέντε, κορυφαία άλμπουμ 
του ροκ εν ρολ.

Έχετε μια κλήση από Λονδίνο

https://www.youtube.com/watch?v=8nHAGAd0jIg
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«Η Μωβ Ομπρέλα» στο Καμπέρειο
ΣΤΙΣ 21 ΚΑΙ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Δύο παραστάσεις του έργου της Άλκης Ζέη 
«Η Μωβ Ομπρέλα» για το κοινό θα κάνει 
το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων στις 21 και 22 Δε-
κεμβρίου, στις 19:00, στο Καμπέρειο Θέα-

τρο.
Η «Μωβ Ομπρέλα» σε σκηνοθεσία Δήμητρας Λα-
ρεντζάκη, ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θεατρικό 
σανίδι από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε συμπαραγω-
γή με το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας. Από τις 5 Νοεμβρίου 
ξεκίνησε να παίζεται για τους μαθητές.
Στην παράσταση παίζουν: Αρετή Τίλη, Δημήτρης 
Μπαμπανιώτης, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Νίκος 
Τουρνάκης, Στέλλα Ράπτη, Γιάννης Ασκάρογλου, 
Δημήτρης Όντος, Χρήστος Χριστόπουλος, Κων-
σταντίνα Εμμανουήλ.
Λίγα λόγια για το έργο: Η Ελευθερία ή αλλιώς Λέ-
τρω, ένα δεκάχρονο κορίτσι, ζει με τους γονείς της 

και τα δύο δίδυμα μικρότερα αδέρφια της στο Μα-
ρούσι. Τότε, το τελευταίο καλοκαίρι πριν από τον 
πόλεμο του 1940. Λιγοστά τα παιχνίδια τους: βό-
λοι, σκοινάκι, γιο-γιο, κι ένα ζευγάρι πατίνια, που 
τους τα δάνειζε το ξένο παιδί από τη Γαλλία, που 
ήρθε να μείνει στο πάνω πάτωμα του σπιτιού τους 
κι έγινε ο αχώριστος φίλος τους. Παίζουν όλοι μαζί 
και σκαρώνουν με τη φαντασία τους ένα σχέδιο 
για να κατορθώσουν να πάρουν στα χέρια τους μια 
πολυπόθητη μωβ ομπρέλα και να πετάξουν σε κό-
σμους μακρινούς. Θα τα καταφέρουν;
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (κανονικό), 5 ευρώ 
(μαθητικό, φοιτητικό, ΑμεΑ), άνεργοι (δωρεάν). 
Πληροφορίες- κρατήσεις: 2651025670 (ώρες γρα-
φείου). Προπώληση εισιτηρίων: Στα γραφεία του 
ΔΗΠΕΘΕ (Παπάζογλου 5 - Αρχοντικό Πυρσινέλ-
λα), 11.00 π.μ. έως 2.30 μ.μ.

Tην περιοδική έκθεση «Αρμονικές Χα-
ράξεις: Ο αρχιτέκτων Βασίλειος Κου-
ρεμένος στο Παρίσι» εγκαινιάζουν η 
Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων και 

η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων τη Δευτέρα 
17 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στη Δημοτική Πινα-
κοθήκη.
Οι δύο φορείς αποφάσισαν, ως ελάχιστο φόρο 
τιμής στον ηπειρώτη αρχιτέκτονα, να φωτίσουν 
τα χρόνια της νεότητάς του και της εποχής του 
μέσα από το Αρχείο του, το οποίο ο Κουρεμένος 
(1875-1957) κληροδότησε στον Δήμο Ιωαννιτών.
Οι «Αρμονικές Χαράξεις», τις οποίες εισήγαγε 
ο αρχιτέκτονας Gustave Umbdenstock (1866 
-1940), ήταν σχέδια σε χαρτί, με μελέτες της 
διαρκούς ρυθμικής σταθερότητας των βασικών 
σχημάτων, κύκλων, τριγώνων και τετραγώνων, 

προκειμένου να γίνει κατανοητό το υπόβαθρο 
της αισθητικής κλασικών έργων, όπως η ζω-
φόρος του Παρθενώνα. Δεκατρία τέτοια σχέδια 
σε χαρτί παρουσιάζονται στην περιοδική έκ-
θεση, από αυτά που ο Κουρεμένος φύλαγε ως 
κόρη οφθαλμού στο Αρχείο του.
Ο Κουρεμένος, που μεγάλωσε στα Γιάννε-
να μεταξύ 1887 και 1889, εκπροσωπούσε την 
Ήπειρο και την ελληνική παιδεία συνάμα με τη 
γαλλική παιδεία του 19ου και των αρχών του 
20ού αιώνα.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου.
Ώρες λειτουργίας της Πινακοθήκης: Δευτέρα, 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 08:00-15:00, Παρα-
σκευή: 08:00-21:00, Σάββατο: κλειστά και Κυ-
ριακή: 10:00-13:00 & 18:00-21:00. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

«Αρμονικές Χαράξεις» από το αρχείο του Β. Κουρεμένου

TO ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Κέντρο Δήμου Ιωαννι-
τών παρουσιάζει τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 
στις 20.00, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας», τον 
πιανίστα Μιχάλη Τάγκα, σε ένα ρεσιτάλ με έργα 
Μozart, Haydn & Chopin.
Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής 
έργα: W. A. Mozart: Fantasy in D minor K.397, 
J. Haydn: Variations in F minor, F. Chopin: Prelude 
in F sharp minor, Mazurka Op.17 No.2, Mazurka 
Op.17 No.4 και Nocturne Op.72 No.1
Ο Μιχάλης Tάγκας έχει υπάρξει υπότροφος του 
«Fulbright Art Serie» και προσκλήθηκε από τον 
Dr. Vitaly Margulis για μεταδιδακτορικό στο Πα-

νεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες 
{UCLA} και αργότερα δούλεψε με το Jura Margulis, 
σε μια συνεργασία που συνεχίζεται ακόμη ενεργά 
στις ΗΠΑ Αμερικής. Έχει πάρει μέρος σε master 
courses με τους: Aquilles Delle-Vigne, George 
Kern, Peter Lang, Sulamita Aronovsky, Christopher 
Elton, Pierre-Laurent Aimard, Andras Schiff, Dame 
Fanny Waterman, Fou Ts’ong και Dmitri Bashkirov.
Το 2015 ηχογράφησε το πρώτο του CD στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με έργα Haydn, 
Beethoven.
Είσοδος: 10€ (ελεύθερη είσοδος για μαθητές 
έως 18 ετών) 

Ο Μιχάλης 
Τάγκας 
στο 
Πνευματικό 
Κέντρο 
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Ο ορφανός από 
το Γραμμένο και ένα 
σχολείο στο κέντρο 

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στο πλάι ακριβώς της Καπλάνειου σχο-
λής υπάρχει η ταμπέλα που οδοση-
μαίνει το δρόμο του Ζώη Καπλάνη, 
παρότι δεν ήταν αυτός που ίδρυσε το 

σχολείο.
Ένας από τους ιστορικότερους δρόμους των 
Ιωαννίνων καταλήγει στο «τρίστενο» με μερι-
κά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά δείγματα 
του ιστορικού κέντρου της πόλης. Παρότι συ-
χνά το όνομά του αναφέρεται λάθος στη σύγ-

χρονη εποχή (δείτε για παράδειγμα το Google 
maps…), ο Ζώης Καπλάνης από το Γραμμένο, 
υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους, αυ-
τοδημιούργητους εμπόρους των Ιωαννίνων. Το 
σημερινό κτίριο όμως της Καπλάνειου σχολής 
είναι μεταγενέστερο του σχολείου που ίδρυσε ο 
Καπλάνης το 1797.
Τότε, ήταν ήδη εγκατεστημένος στη Μόσχα, 
από 25ετίας σχεδόν. Πήγε εκεί το 1771, μετά 
από μια περίοδο που πέρασε στο Βουκουρέ-
στι. Ο Καπλάνης ήταν παιδί του Κωνσταντί-
νου, από το Γραμμένο. Έμεινε ορφανός σε 
νεαρή ηλικία και ήρθε από το Γραμμένο στα 
Γιάννενα, όπου έγινε παραγιός του Παναγιώ-
τη Χατζηνίκου, μεγαλεμπόρου της εποχής. Ο 
Καπλάνης πήγε μαζί με τον, αρχικά εργοδότη 
του, στην πορεία όμως συνέταιρό του, στο 
Βουκουρέστι και έπειτα, κατέληξε στη Μόσχα 
όπου έζησε την υπόλοιπη ζωή του.
Ο Καπλάνης διέθεσε ένα μεγάλο μέρος της 
περιουσίας του, στη δημιουργία της Καπλά-
νειου σχολής, όπου τοποθέτησε διευθυντή 
τον Αθανάσιο Ψαλίδα, ίσως τον προοδευτικό-
τερο των δασκάλων εκείνη την εποχή.
Το σημερινό κτίριο, χτίστηκε αργότερα, το 

1926 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Περικλή 
Μελίρρυτου και χρηματοδότηση από το 

κληροδότημα Ζωσιμά. Εκτός όμως 
από την Καπλάνειο, ο ευεργέτης 

διέθεσε ποσά για το νοσοκομείο 
των Ιωαννίνων και τη στήρι-

ξη και νοσηλεία απόρων στα 
Γιάννενα και στο Γραμμένο.

Πέθανε το 1807 στη Μό-
σχα. Δρόμοι με το όνομά 
του υπάρχουν επίσης 
στη Λάρισα και στο 
Ηράκλειο
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Εορταστικό ωράριο 
στα καταστήματα
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 Ιανουαρίου ξεκινάει το 
εορταστικό ωράριο στην αγορά της πόλης:

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 
9.00-14.30 και 17.30-21.00

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 
9.00-14.30 και 17.30-21.00

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 
9.00-14.30 και 17.30-21.00

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 
9.00-14.30 και 17.30-21.00

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 
9.00-14.30 και 17.30-21.00

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 
9.00-15.30

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 
11.00-15.30

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 
9.00-16.00

Τρίτη 25-Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 
κλειστά

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 
9.00-14.30 17.30-21.00

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 
9.00-14.30 και 17.30-21.00

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 
9.00-15.30

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 
11.00-15.30

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 
9.00-16.00

Τρίτη 1η Ιανουαρίου-Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 
κλειστά

https://typos-i.gr/article/kallimorfo-oikodomhma-ths-kaplaneioy-sxolhs
https://typos-i.gr/article/kallimorfo-oikodomhma-ths-kaplaneioy-sxolhs
https://www.google.com/maps/place/Ζωής+Καπλάνη,+Ιωάννινα+454+44/data=!4m2!3m1!1s0x135be9cb59d50a49:0x92dfe4405775a39d?ved=2ahUKEwicqpf9kaDfAhUpyoUKHabqAxEQ8gEwAHoECAAQAQ
https://www.google.com/maps/place/Ζωής+Καπλάνη,+Ιωάννινα+454+44/data=!4m2!3m1!1s0x135be9cb59d50a49:0x92dfe4405775a39d?ved=2ahUKEwicqpf9kaDfAhUpyoUKHabqAxEQ8gEwAHoECAAQAQ


25+1 
ρετρό ιστορίες

σάς περιμένουν 
σε βιβλιοπωλεία 
και σε επιλεγμένα 
σημεία

Οι

Ένα 
λεύκωμα 

με ιστορίες για 
την πόλη των 

Ιωαννίνων
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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]

Σε ένα απότα πιο βρο-
χερά ποδοσφαιρικά 
απογεύματα αυτής της 
έτσι και αλλιώς βρο-

χερής πόλης, ο ΠΑΣ πήρε μια 
ζωτική νίκη.
Μετά από ένα σχεδόν ανύπαρ-
κτο και ταλαιπωρημένο ημί-
χρονο, στο δεύτερο μπήκαν 
τέσσερα γκολ, τα τρία μετά το 
80ο λεπτό.
Επίσης, ένας από τους ανα-
πάντεχους και όχι συνηθισμέ-
νους ήρωες, ήταν ο Ευριπίδης 
Γιάκος, ο οποίος σφράγισε τη 
νίκη του ΠΑΣ με δύο γκολ.
Το σκορ άνοιξε ο Νικολιάς με 
ωραία πάσα του Κλάους και 
ωραίο πλασέ. Στο 82'όμως ο 
Ντουρμισάι κοψοχόλιασε τους 
«Ζωσιμάδες» ισοφαρίζοντας, 
μετά από ασίστ του Μασούρα.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό 
όμως χτύπησε ο Γιάκος με 
τρομερό πλασέ και πέντε λε-
πτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης 
έκανε το 3-1 εκτελώντας πέ-
ναλτι που κέρδισε ο Κλάους, 
ένας από τους καλύτερους, αν 
όχι ο καλύτερος του ΠΑΣ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΣ Γιάννινα (Πετράκης): 
Μιχαήλ, Λίλα (67’ Σιόντης), 
Νικολιάς, Μιχαήλ Α., Τζημό-
πουλος, Αποστολόπουλος, 
Γιάκος (89’ Σκόνδρας), Μπου-
κουβάλας, Κρίζμαν, Παμλίδης 
(90’+1’ Βιδάλ), Αθανασιάδης.
Πανιώνιος (Μάντζιος): 
Κότνικ, Τσιλούλης (85’ Οι-
κονομίδης), Μασούρας, Πα-
παγεωργίου (80’ Αλμπεργκ), 
Κούρντι, Ντομίγκες, Κόρμπος, 
Σαραμαντάς, Σταυρόπουλος, 
Σπιριντόνοβιτς (75’ Σίντι Αλι), 
Ντουρμισάι.

3-1 ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ

Ζωτική νίκη για τον ΠΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

17:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3-1

19:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-2

19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-Ο.Φ.Η. 2-1

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

16:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΕΡΤ

17:15 Α.Ε.Λ.-A.E.K. NS2

19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. ΕΡΤ

19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. NS2

Σε ένα απότα πιο βροχερά ποδο-
σφαιρικά απογεύματα αυτής της 
έτσι και αλλιώς βροχερής πόλης, 
ο ΠΑΣ πήρε μια ζωτική νίκη.

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
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