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Η οδός ενός περιηγητή
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Φρανσουά Σαρλ Ιγκ Λω-
ρέν Πουκεβίλ, γεννή-
θηκε το 1770 στη Νορ-
μανδία και ήταν ένας 

γόνος καλής οικογένειας. Πώς 
έφτασε από το Μερλερώ της 
βόρειας Γαλλίας στην αυλή του 
Αλή Πασά και σε ένα δρόμο, που 
συνδέει σήμερα την οδό Παύλου 
Μελά  με το Άλσος και την 28ης 
Οκτωβρίου;
Ο νεαρός Πουκεβίλ ξεκίνησε τη 
σταδιοδρομία του ως κληρικός. 
Το 1791 ήταν ήδη επίσκοπος της 
εκκλησίας του τόπου καταγωγής 
του. Από νωρίς έδειξε ότι ήταν… 
προσαρμοστικός, καθότι από 
μοναρχικός, το 1793 προέκυψε 
γραμματέας του συνταγματικού 
συμβουλίου του Μερλερώ, δηλα-
δή υποστηρικτής της Γαλλικής 
Επανάστασης, πρακτικά. Σχεδόν 
ταυτόχρονα, παραιτήθηκε από 
τον κλήρο και έγινε σκληρός 
επικριτής του παπισμού.
Στα 28 του χρόνια ήταν ειδικευ-
όμενος γιατρός και έπλεε με το 
στόλο του Ναπολέοντα προς την 

Αίγυπτο, ως μέλος της ιατρικής 
αποστολής του Βοναπάρτη.
Αναγκάστηκε να επιστρέψει στη 
Γαλλία, όντας ασθενής, με το 
ιταλικό εμπορικό πλοίο «Η Μα-
ντόνα του Μαυροβουνίου». Κά-
που εκεί ξεκίνησε η σχέση του 
με την Ανατολή. Το πλοίο κατέ-
λαβαν πειρατές και ο Πουκεβίλ 
έμεινε αιχμάλωτος στο Ναυα-
ρίνο, στην Τρίπολη και τελικά, 
στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, 
ως γιατρός, αποδείχθηκε χρήσι-
μος στην αυλή του Σουλτάνου. 
Στην Κωνσταντινούπολη άρχισε 
να έρχεται σε επαφή με τα ελλη-
νικά γράμματα, μαθαίνοντας τη 
γλώσσα και όντας μάλλον… επι-
φυλακτικός απέναντι στους Έλ-
ληνες. Ωστόσο, η πολιτική του 
ταύτιση με το ανθρωπιστικό ιδε-
ολογικό κομμάτι της Γαλλικής 
Επανάστασης και η στροφή του 
προς τη λαογραφική παρατήρη-
ση και καταγραφή, τον έκαναν 
σταδιακά έναν υποστηρικτή των 
δικαιωμάτων των Ελλήνων και 
τελικά, της πάλης του για ανε-
ξαρτησία.
Όταν ο Πουκεβίλ ήρθε στην 

Ήπειρο και στα Γιάννενα το 
1806, είχε ήδη δημοσιεύσει το 
πρώτο του σχετικό βιβλίο: «Τα-
ξίδια εις Μωρέα, Κωνσταντινού-
πολιν, Αλβανίαν και πολλά άλλα 
μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας κατά τα έτη 1798-1801». 
Ο Ναπολέοντας, στον οποίο 
αφιέρωσε το βιβλίο ο Πουκεβίλ, 
διέγνωσε τη δυνατότητα να χρη-
σιμοποιήσει το νεαρό γιατρό ως 
διπλωμάτη, καθότι γνώριζε ήδη 
καλά την οθωμανοκρατούμενη 
Ελλάδα. Έτσι λοιπόν τον «αντά-
μειψε» με τη θέση του γενικού 
προξένου στα Γιάννενα, καθώς 
ήθελε να αποκτήσει σχέσεις με 
τον Αλή Πασά.
Ο Πουκεβίλ δεν είδε αρχικά με 
καλό μάτι το διορισμό του. Μαζί 
με τον Ζυλιέν Μπεσιέρ έφτασαν 
την 1η φεβρουαρίου του 1806 
στην Χειμάρα και από εκεί, με τη 
συνοδεία της φρουράς του Αλή 
Πασά, ταξίδεψαν μέχρι τη Ζίτσα 
και τη μονή του Προφήτη Ηλία, 
όπου τους περίμενε ο ίδιος ο Τε-
πελενλής.
Η ιατρική βοήθησε τον Πουκε-
βίλ να βελτιώσει σημαντικά τις 

σχέσεις του με τον Αλή, οι οποίες 
πάντως πέρασαν από διάφορες 
διακυμάνσεις, ανάλογα με τις 
παραχωρήσεις της Γαλλίας και 
τις ευρύτερες σχέσεις του Αλή 
με τη ώρα. Μάλιστα, το 1807 ο 
Πουκεβίλ τέθηκε  υπό περιορι-
σμό από τον Αλή, ως αποτέλε-
σμα του ναυαγίου των διαπαραγ-
ματεύσεων για την Πρέβεζα και 
την Πάργα.
Ο Πουκεβίλ έμεινε σχεδόν μια 
δεκαετία στα Γιάννενα, πριν με-
τατεθεί στην Πάτρα και τελικά, 
ανακληθεί στη Γαλλία με την 
παλινόρθωση της μοναρχίας.
Αυτή η δεκαετία ήταν από τις 
πιο παραγωγικές για τον Που-
κεβίλ στην καταγραφή της «αν-
θρωπογεωγραφίας», των ηθών 
και των χαρακτηριστικών της 
ελληνικής ενδοχώρας και ιδιαί-
τερα της Ηπείρου.
Πέθανε το 1838 στο Παρίσι. Στον 
τάφο του αναγράφεται, στα ελ-
ληνικά και στα γαλλικά το εξής: 
«Με τα γραπτά του συνέβαλε δυ-
ναμικά στην επιστροφή της αρ-
χαίας τους ιθαγένειας, στους κα-
ταπιεσμένους Έλληνες».

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ ]

Την εβδομάδα αυτή, 
το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων βίωσε τις 
δικές του καβαφικές 
ημέρες. Το Ίδρυμα 
Ωνάση συνεργάστη-
κε με το Εργαστήριο 
Νέας Ελληνικής 
Φιλολογίας με υπεύ-
θυνο τον καθηγητή 
Νεοελληνικής Ιστο-
ρίας Τάκη Καγιαλή 
και το Εργαστήριο 
Ιστορίας της Τέ-
χνης με υπεύθυνο 
τον αναπληρωτή 
καθηγητή Ανθρωπο-
λογίας της Τέχνης 
Χρήστο Δερμεντζό-
πουλο. Όλοι μαζί 
δοκίμασαν τις δυ-
νάμεις τους, μαζί με 
τους φοιτητές, πάνω 
σε ένα διαφορετικό 
πρότζεκτ, σε ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα 
με τίτλο «Το Αρχείο 
Καβάφη πάει πανε-
πιστήμιο» (διαβάστε 
περισσότερα εδώ). 
Ο «Τύπος Ιωαννί-
νων» μίλησε με τον 
καθηγητή και μέλος 
της επιστημονικής 
επιτροπής του Αρ-
χείου Καβάφη Τάκη 
Καγιαλή και με τη 
βοηθό ερευνητικού 
έργου του Αρχείου 
Καβάφη Αγγελική 
Μούσιου.
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Το Αρχείο Καβάφη έχει απο-
κτήσει σχεδόν μυθολογικά 
χαρακτηριστικά. Πού οφείλε-
ται αυτό;
Τάκης Καγιαλής: Πρώτα απ’ 
όλα, είναι η  ίδια η ιστορία του 
Αρχείου Καβάφη. Από την ώρα 
που δημοσιοποιήθηκε η ύπαρ-
ξή του το 1963 αλλά και μέσα 
από τις διάφορες φάσεις της 
διαχείρισής του, το Αρχείο ήρθε 
να συνδεθεί άμεσα με την αινιγ-
ματικότητα της περίπτωσης Κα-
βάφη. Το Αρχείο πήρε μια αίγλη 
ενώ προοδευτικά ο Καβάφης 
ηρωοποιήθηκε και εθνικοποιή-
θηκε. Ειδική σημασία απέκτη-
σε το Αρχείο και από τη στιγμή 
που ο Καβάφης απέκτησε διε-
θνή απήχηση και αναδείχθηκε 
σε έναν ποιητή της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας. Νομίζω ότι ο μύθος 
ώς έναν βαθμό αφορά τα περιε-
χόμενα του αρχείου και το ίδιο το 
Αρχείο ως μνημείο του ποιητή.

Ως συνεργάτες του Αρχείου 
Καβάφη πώς βιώσατε την όλη 
«διαδρομή»;
Αγγελική Μούσιου: Από την 
πλευρά του Ιδρύματος Ωνάση, το 
πρώτο βήμα ήταν να αποκτηθεί 
το αρχείο και να παραμείνει στην 
Ελλάδα, ώστε να αποφευχθεί 

και η πιθανότητα κατακερματι-
σμού του. Στη συνέχεια, προτε-
ραιότητα αποτέλεσε να βρεθούν 
το πλαίσιο και οι άνθρωποι με 
τους οποίους θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί μια επιστημονική 
επιτροπή. Επιδίωξή μας ήταν να 
αναδειχθεί το ψηφιακό υλικό με 
τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει 
τις ανάγκες της επιστημονικής 
αρτιότητας και να μην είναι κάτι 
μνημειακό, αλλά «ζωντανό» και 
σημερινό. Είχαμε εξαρχής τη συ-
ναίσθηση ότι τα πράγματα πρέ-
πει να γίνουν σωστά.

Υπήρχαν ιδιαίτερες προκλή-
σεις δεδομένου ότι το Ίδρυμα 

Ωνάση δεν είχε εμπειρία στη 
διαχείριση αρχείων;
Τάκης Καγιαλής: Η πρώτη και 
βασική καινοτομία που έκανε 
τη διαφορά στη διαχείριση του 
Αρχείου –μία καινοτομία που 
φαντάζομαι ότι δεν θα την είχα-
με αν το αρχείο δεν βρισκόταν σε 
ένα τέτοιο ίδρυμα- είναι η αρχει-
ονομική τεκμηρίωση. Γενικά, τα 
λογοτεχνικά αρχεία δεν δουλεύο-
νται με έναν συστηματικό τρόπο. 
Συνήθως δεν είναι αντικείμενο 
αρχειονόμων αλλά φιλολόγων. 
Το γεγονός ότι στο αρχείο Καβά-
φη δούλεψαν οι αρχειονόμοι κι 
εμείς οι φιλόλογοι ακολουθήσα-
με, αφενός μεν απελευθέρωσε 

εμάς τους φιλόλογους από το 
τεράστιο άγχος της αρχειονο-
μικής δουλειάς και αφετέρου 
πρόσφερε στο ίδιο το αρχείο ένα 
μέλλον ανοιχτών και ποικίλων 
χρήσεων. Πρόκειται για μια πα-
ράμετρο, η οποία προϋποθέτει 
προγραμματισμό, κόστος και 
εμπλοκή πολλών ανθρώπων σε 
μια τέτοια αποστολή.
Η δεύτερη καινοτομία είναι η 
προφανής: Το Αρχείο «ανέβηκε» 
πλήρως στο διαδίκτυο με ελεύ-
θερη πρόσβαση. Κάτι πολύ γεν-
ναίο.

Εκτιμάτε ότι η πρωτοβουλία 
αυτή θα θέσει έναν προβλημα-
τισμό για το μέλλον πολλών 
αρχείων που δεν είναι και 
τόσο ανοιχτά, ακόμα και σε 
βιβλιοθήκες;
Τάκης Καγιαλής: Το ελπίζω. 
Ελπίζω να υπάρξουν και συνέρ-
γειες, μπορούν να υπάρξουν. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι το μέλλον 
των αρχείων είναι η ψηφιοποίη-
σή τους και η ανοιχτή πρόσβαση 
σε αυτά. Κάτι τέτοιο σκαλώνει 
στο κόστος της όλης δουλειάς 
αλλά και στις αναστολές που 
αφορούν την ίδια την ελεύθερη 
πρόσβαση. Το βήμα από τη συλ-
λεκτική αξία του αντικειμένου 

ή του τεκμηρίου στο ψηφιακό 
άνοιγμά του και στη μετατροπή 
του σε κοινό κτήμα είναι μεγάλο.

Ποια είναι τα μηνύματα που 
παίρνετε μέχρι στιγμής από 
το πιλοτικό πρόγραμμα «Το 
Αρχείο Καβάφη πάει Πανεπι-
στήμιο»;
Αγγελική Μούσιου: Ένα από τα 
σημαντικά πράγματα που παρα-
τηρώ, είναι ότι καλλιεργείται ένα 
ενδιαφέρον. Και καλλιεργείται 
εδώ. Εκτός από το να δούμε το 
καβαφικό έργο με διαφορετικό 
τρόπο ή να δούμε δύο διαφορε-
τικές πειθαρχίες, δύο διαφορετι-
κές επιστήμες, να συμπράττουν, 
βλέπουμε και τι είναι το αρχείο, 
τι μπορεί να σημαίνει για μας. 
Το αρχείο μπορεί να αποτελέσει 
πηγή έμπνευσης πέραν του αυ-
στηρού ακαδημαϊκού πλαισίου ή 
πηγή μελέτης αλλά μπορεί να εί-
ναι κάτι προσωπικό. Και σίγουρα 
μια αφορμή για εμπειρίες.
Τάκης Καγιαλής: Και παράλ-
ληλα και ένα καταπληκτικό 
εργαλείο για να αναθεωρήσεις 
πολλά πράγματα που θεωρού-
σες αυτονόητα. Έχει ενδιαφέρον 
ότι κάποιος έρχεται σε επαφή με 
τις διαδοχικές και εναλλακτικές 
γραφές ενός καβαφικού ποιήμα-
τος. Βλέπει το αβέβαιο χέρι του 
ποιητή, που δοκιμάζει, κάνει λά-
θος, σβήνει και γράφει, τη γενε-
τική πορεία ενός ποιήματος –τις 
σημειώσεις, τα σβησίματα, τις 
διορθώσεις- έχοντας άμεση κι 
όχι καθοδηγημένη επαφή. 
Ειδικά στην περίπτωση του Κα-
βάφη ο οποίος ένα ποίημα μπο-
ρεί να το δούλευε πολλά χρόνια 
και στο τέλος είτε να το εγκα-
τέλειπε είτε να το ολοκλήρωνε, 
έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ 
διδακτικό. Υπάρχει μια πρόσβα-
ση στις αληθινές συνθήκες πα-
ραγωγής του καβαφικού έργου 
τις οποίες δεν είναι εύκολο να 
τις μεταφέρει κάποιος μέσα από 
μια αφήγηση ή να τις διδάξει. 
Ακόμα και παίζοντας ή φυλλο-
μετρώντας το αρχείο, καταλα-
βαίνει κανείς ότι ο πιο σημαντι-
κός έλληνας ποιητής του 20ου 
αιώνα έγραφε πολύ συχνά στα 
αγγλικά. Κρατούσε σημειώσεις 
στα αγγλικά για τα ελληνικά του 
ποιήματα.
Αυτό το ψηφιακό αρχείο είναι 
εργαλείο για να ανακαλύψει κα-
νείς πράγματα που δεν αφορούν 
μόνο φιλολόγους αλλά ένα ευρύ-
τερο κοινό.
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Αρχείο Καβάφη: 
Ανοιχτό και με προσδοκίες

Επιδίωξή μας ήταν να αναδειχθεί το ψηφι-
ακό υλικό με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύ-
πτει τις ανάγκες της επιστημονικής αρτι-
ότητας και να μην είναι κάτι μνημειακό, 
αλλά «ζωντανό» και σημερινό
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ΘΕΑΤΡΟ

27-31 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Μαμά! Το δωμάτιο 
των θαυμάτων» 
στο Καμπέρειο

Η Πειραματική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαν-
νίνων ανεβάζει στο Καμπέρειο Θέατρο το 
νεοελληνικό έργο «Μαμά! Το δωμάτιο των 
θαυμάτων» (πρώτη πανελλήνια παρουσία-

ση), της Ελένης Ευθυμίου και της Σοφίας Ευτυχιά-
δου, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου.
Το έργο «Μαμά! Το δωμάτιο των θαυμάτων»: ένα 
έργο φόρος τιμής στη μητρότητα και το μυστήριο της 
ζωής. Τρεις γυναίκες. Τρεις διαφορετικές γενιές. Που 
τις ενώνει ένας ομφάλιος λώρος. Μια παράσταση για 
τη ζωή, που «συμβαίνει όταν άλλα προγραμμάτιζες 
εσύ», για την προσμονή, τον φόβο ή και την άρνηση 
της μητρότητας. Παίζουν: Ελένη Δημοπούλου, Χαρά 
Ζησιμάτου, Σοφία Μπλέτσου. 
Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη (7.00 μ.μ.), Πέμπτη (9.00 
μ.μ.), Παρασκευή (9.00 μ.μ.), Σάββατο (9.00 μ.μ.) και 
Κυριακή (7.00 μ.μ.), στο «Καμπέρειο» Θέατρο.
Πωλήσεις εισιτηρίων: Στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων (Παπάζογλου 5, Αρχοντικό Πυρσινέλλα, 
09.00-14.30). Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (κανονικό), 7 
ευρώ (μαθητές, φοιτητές, στρατευμένοι, πολύτεκνοι, 
μέλη ΚΑΠΗ), άνεργοι δωρεάν.
Πληροφορίες-κρατήσεις: 2651025670 και 6972445707 
(ώρες γραφείου).

30 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Η Σονάτα 
του Σεληνόφωτος» 
στο Πνευματικό 
Κέντρο

Η θεατρική παράσταση «Η Σονάτα του Σε-
ληνόφωτος (Venceremos)» με τον Μάριο 
Ιορδάνου και τη Σοφία Καζαντζιάν ανεβαί-
νει το Σάββατο 30 Μαρτίου, στις 21:00, στο 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Πρόκει-
ται για μία παράσταση, στην οποία το έργο του Έλ-
ληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου συναντά επί σκηνής τους 
στίχους των Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Πάμπλο Νε-
ρούδα, Ναζίμ Χικμέτ και Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
Το έργο πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα 
του στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία. 
Στη συνέχεια, ανέβηκε στο Παρίσι. Η ελληνική της 
πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του Γιάννη Ρίτσου, στη Μονεμβασιά.
Ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν, η οποία 
υπογράφει τη θεατρική διασκευή και τις χορογραφί-
ες, έχουν βραβευτεί από την Unesco για την ανάδειξη 
του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό έχοντας στο 
ενεργητικό τους μία ευρωπαϊκή πορεία με τις παρα-
στάσεις τους «Δε φοβάμαι. Δεν ελπίζω. Είμαι...» για 
τον Νίκο Καζαντζάκη και «Ο Κρητικός» για τον ποιη-
τή Διονύσιο Σολωμό.
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Μάριος Ιορδάνου. Η διάρ-
κεια της παράστασης είναι 80’.
Το εισιτήριο κοστίζει 13 ευρώ (ειδικές τιμές για 
γκρουπ άνω των 15 ατόμων, πληροφορίες στο τηλ. 
6974876024). Προπώληση 10 ευρώ –στο ταμείο του 
Πνευματικού Κέντρου και στο βιβλιοπωλείο «Αναγνώ-
στης».

28-31 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Άνδρας με την πουά 
γραβάτα» 
στο θέατρο Έκφραση

Η ομάδα «Σφάλμα Χ Γκοντώ» ανεβάζει τον 
«Άνδρα με την πουά γραβάτα» στο θέατρο 
Έκφραση. Ο Ιάκωβος Λέδερμαν, υπάλλη-
λος σε μια τραπεζική εταιρεία, αποφασίζει 

να βάλει τέλος στη ζωή του πηδώντας από τον 24ο 
όροφο της τράπεζας που δουλεύει. Καθώς βυθίζεται 
στο κενό και λίγο πριν σκάσει με δύναμη στο έδαφος, 
χιλιάδες σκέψεις πλημμυρίζουν το μυαλό του. Πώς 
είναι, άραγε, να πέφτεις από 75 μέτρα ύψος;
Το έργο του Βασίλη Κωστάκη (ως Ελ Ρόι) και του 
ΑΒΓ, είναι μια συλλογική δουλειά που κυκλοφόρησε 
με άδεια creative commons πριν από επτά χρόνια.
Το έργο θα ανέβει από 28 ως 31 Μαρτίου στις 21.30. 
Στις 30/3 θα δοθεί μεταμεσονύχτια παράσταση.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι εκδόσεις «Ο Μωβ Σκίουρος» παρουσιάζουν 
στο Θυμωμένο Πορτραίτο στις 27 Μαρτίου, 
στις 20.30 το βιβλίο του Ιάσονα Χανδρινού 
«Πόλεις σε Πόλεμο 1939-1945: Ευρωπαϊκά 

αστικά κέντρα υπό γερμανική κατοχή» .Με το 
συγγραφέα θα συζητήσουν οι Άννα Μαχαιρά, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια ευρωπαϊκής ιστορίας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Λήδα Παπαστεφανά-

κη, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικονομικής και 
κοινωνικής ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
και Λάμπρος Φλιτούρης, επίκουρος καθηγητής 
ευρωπαϊκής ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παρουσίαση του βιβλίου «Πόλεις σε πόλεμο»

31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μια μουσική βραδιά 
για την άνοιξη

Μια μουσική βραδιά με τίτλο «…φύσα το 
χρυσαλιφούρφουρο την Άνοιξη να φέρει» 
διοργανώνουν το Πνευματικό Κέντρο και 
το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων την Κυρια-

κή 31 Μαρτίου, στις 19:00, στην αίθουσα «Βασίλειος 
Πυρσινέλλας».
Θα συμμετάσχουν η Μαθητική Ορχήστρα Do-Re-Mi, 
η Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου και η Παι-
δική Χορωδία Junior και το γυναικείο φωνητικό σύ-
νολο Cantus. Θα παρουσιαστούν συνθέσεις των: G.F. 
Haendel, J. Pachelbel, F. Schubert, J. Offenbach, Δ. 
Μαραγκόπουλου, Λ. Πλάτωνος, Ν. Κυπουργού, Μ. 
Χατζιδάκι, Μ. Θοδωράκη, Ν. Τέλφερ και J. Hadar. 
Ενορχηστρώσεις: Γ. Γιακουμή, Γ, Χλίτσιος, Γ. Λώλης, 
συνοδεία πιάνου: Π. Λιαροστάθη, επιμέλεια-διεύθυν-
ση ορχήστρας: Γεράσιμος Λώλης, επιμέλεια-διεύθυν-
ση χορωδιών: Κωνσταντίνα Μήλια.
Είσοδος ελεύθερη.

27 ΜΑΡΤΙΟΥ

Los Tre στο Beatnik

Οι los tre είναι ένα τρίο που δημιουργήθηκε 
το 2012 από τους Άγγελο Αγγελίδη στην κι-
θάρα, το Βασίλη Παπασταμόπουλο στο μπά-
σο και το Λέανδρο Φράτνικ στα τύμπανα. 

Παίζουν στις 27 Μαρτίου στις 22.30 στο Beatnik με 
είσοδο 4 ευρώ.  Οι los tre βρίσκονται σε μια συνεχή 
αναζήτηση του ήχου κ του groove πειραματιζόμενοι 
με τα μονά μέτρα. Το εύρος των επιρροών τους είναι 
από jazz, funk, μουσική της Εγγύς ανατολής και της 
Αφρικής, την Ελληνική μουσική παράδοση, την ψυ-
χεδελική μουσική των 70’s, τα χελιδόνια, τις τιγρεις 
και τις καμήλες.

30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μπλε στο Stage 
Ioannina

Οι Μπλε έρχονται στο Stage Ioannina μαζί με 
τον Georges Perin, στις 30 Μαρτίου. Με το 
δικό τους ιδιαίτερο ήχο και τις εκρηκτικές 
συναυλίες συνεχίζουν ακάθεκτοι την πορεία 

τους: Επτά albums και ένα διπλό best off, με πολ-
λά από τα τραγούδια τους να είναι πλέον διαχρονικά, 
τους έχουν καθιερώσει ως ένα από τα μακροβιότε-
ρα και πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής 
μουσικής σκηνής. 
Φέτος με τους Μπλε συνυπάρχει, ως special guest, 
ο ελληνογάλλος Georges Perin, ένας soul - funk 
performer με πλούσιο βιογραφικό και δισκογραφία, 
που έχει ανοίξει συναυλίες ξένων καλλιτεχνών όπως 
James Brown, Nina Simone, Mick Taylor.
Εισιτήρια: 10 ευρώ προπώληση, 12 ταμείο. Ση-
μεία Προπώλησης Γερμανός (απέναντι από Ρολόι), 
Giorgio (στοά Ορφέα), Vision of Sound (Ν. Ζέρβα 78)
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1982, τα πράγματα ήταν κάπως διφορού-
μενα και θολά στη μουσική. Το πανκ είχε 
προλάβει να περάσει από τη γέννηση στην 
αποθέωση και άρχιζε την κάθοδο, οι «δει-

νόσαυροι» ήταν σε περίοδο παρακμής και αυτοί 
δεν αισθάνονταν και πολύ καλά. 
Τότε λοιπόν, ήρθε να πλασαριστεί στον «κενό 
χώρο» που δημιουργήθηκε, το «αγνό» μέταλ, με 
τις χαίτες, τα στενά παντελόνια και τα παπούτσια 
μπάσκετ, την άφθονη ποζεριά στα live και μερι-
κά από τα καλύτερα άλμπουμ που ανέδειξε ποτέ 
η μουσική τέχνη, άσχετα αν μερικοί επιμένουν να 

εθελοτυφλούν. 
Ένα από αυτά, βγήκε στις 22 Μαρτίου του 1982 και 
είναι το Number of the beast.
Οι Iron Maiden είχαν ήδη μια ενδιαφέρουσα προ-
ϋπηρεσία με το πολύ καλό ομώνυμο, πρώτο και 
το εξίσου καλό Killers στη συνέχεια. Κάπου εκεί 
όμως, τα «έσπασαν» με τον Πωλ ντι Άνο, τον μερα-
κλή και ατίθασο τραγουδιστή τους. Στη θέση του, 
ήρθε ένας πληθωρικός τύπος που έμελλε να κα-
θορίσει τον τρόπο που θα συμπεριφέρονταν όλοι οι 
φρόντμεν του μεταλλικού χώρου: Ο Μπρους Ντί-
κινσον.
 Το Number of the beast ήταν μια αλλαγή επιπέδου 
γενικώς, για το συγκρότημα. Ο Ντίκινσον «μπήκε» 

στη σύνθεση, παρότι αρχικά δεν αναφερόταν λόγω 
γραφειοκρατικών προβλημάτων και ο Στιβ Χάρις, 
φυσικός ηγέτης ηγεμόνας της μπάντας λειτουρ-
γούσε παραπληρωματικά με τον Άντριαν Σμιθ, βά-
ζοντας σφραγίδα σε μερικά από τα καλύτερα κομ-
μάτια του ροκ εν ρολ, το Hallowed by thy name, 
ανάμεσα σε άλλα.
Φυσικά, οι πρώτες αντιδράσεις ήταν τύπου «είστε 
σατανιστές». Οι Maiden μάλλον χάρηκαν με αυτές 
τις κατηγορίες, αφενός γιατί δεν ίσχυαν, αφετέρου 
γιατί δημιουργούσαν θόρυβο γύρω από το όνομά 
τους, που τους έκανε γνωστούς.
Ακόμα και ο Eddie, η μασκότ που σχεδίασε ο Ντέ-
ρεκ Ριγκς για τη μπάντα, είχε μπει σε άλλη εποχή…

Όταν οι Maiden 
αντιμετώπισαν το Θηρίον

https://www.youtube.com/watch?v=J51LPlP-s9o
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα 18 μικρά έως πολύ μι-
κρά επεισόδια του νέου 
«παιδιού» του Netflix 
Love death and robots 

είναι το μεγαλύτερο «μπαμ» 
στην τηλεοπτική αγορά τον τε-
λευταίο μήνα. 
Όχι τόσο εμπορικά, αλλά στυλι-
στικά και θεματικά, η σειρά την 
οποία επιμελούνται μια σειρά 
βαρύτατα χαρτιά του Χόλυγουντ, 
συνιστά ένα μοναδικό δημιουρ-
γικό αποτέλεσμα, τόσο στο σχέ-
διο, όσο και στα τεχνολογικά, 

αλλά και σεναριακά σημεία της.
Καταρχάς, το LD&R έρχεται κα-
τευθείαν από το Heavy metal. 
Ναι, το περιοδικό με τη θεϊκή 
επιστολογραφία στη δεκαετία 
του ΄80 και φυσικά, με τη συ-
γκεκριμένη μουσική θεματι-
κή.  To Heavy Metal ως ταινία 
animation, παρουσίαζε μια σει-
ρά ιστορίες από το περιοδικό, 
στο κλίμα του περιοδικού και 
φυσικά, στον… ήχο του περιοδι-
κού.
Σήμερα λοιπόν, ο Τιμ Μίλερ και 
ο Ντέιβιντ Φίντσερ, αποφάσι-
σαν να «επανεκκινήσουν» το 
HM. Αν δεν τους ξέρετε, ο ένας 
είναι ο τύπος που «κρύβεται» 

πίσω από ό,τι πιο επιτυχημένο 
σε animation και γουστόζικο 
(μεταξύ των οποίων το πρώτο 
Deadpool και το Scott Pilgrim 
vs the World) και ο άλλος, εί-
ναι ένας από τους μεγαλύτερους 
σύγχρονους αμερικάνους  σκη-
νοθέτες. 
Το LD&R είναι έξυπνο, αιματο-
βαμμένο, τρομακτικό και σέξι, με 
όλα αυτά τα συστατικά σε αρκετά 
μεγάλες δοσολογίες (οπότε, δεν 
είναι «μίκυ μάους») και απευ-

θύνεται ξεκάθαρα σε ενήλικες. 
Συνδυάζει το χιούμορ και την 
τρομακτική μελλοντολογία, συν 
τα τέρατα που την πέφτουν με 
ρυθμούς μπόρας στα Γιάννενα, 
στα μισά του καλοκαιριού, ενώ 
κάθε επεισόδιο έχει διαφορετική 
τεχνοτροπία. Το σχεδιάζουν, του 
δίνουν ζωή και το «ρεντάρουν» 
ομάδες από διάφορες χώρες, με 
το αποτέλεσμα να είναι εμφανές, 

σε ό,τι αφορά την ποικιλία και τη 
διαφορά. 
Επίσης, δεν το βαριέσαι, καθώς 
το μεγαλύτερο επεισόδιο δεν ξε-
περνά τα 15 λεπτά, ενώ όλα είναι 
αυτοτελή.  

Όχι απλώς «κινούμενα σχέδια»
LOVE, DEATH AND ROBOTS: 



8|Οικονομία ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Η αγορά ακινήτων ανακάμπτει 
σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

Σημάδια ανάκαμψης συ-
νεχίζει να εμφανίζει η 
αγορά ακινήτων, με τις 
τιμές να αντικατοπτρί-

ζουν την τάση που επικρατεί και 
κυρίως την χρόνο με το χρόνο 
αυξανόμενη ζήτηση, σύμφωνα 
με τα συμπεράσματα πανελλαδι-
κής έρευνα της RE/MAX Ελλάς 
για την περυσινή χρονιά.
Στα Γιάννενα και στην Ηγουμενί-
τσα, δύο πόλεις της Ηπείρου όπου 
η RE/MAX δημοσίευσε στοιχεία, 
η τιμές των ακινήτων διαμορφώ-
νονται ως εξής (σε ευρώ ανά τ.μ.): 
Στα Γιάννενα για τα παλαιότερα 
της 5ετίας η μέση κατώτερη τιμή 
είναι 450 (400) ευρώ και η μέση 
ανώτερη 900 (830) ευρώ. Για τα 
νεότερα  της 5ετίας οι αντίστοι-
χες τιμές είναι 900 (850) και 1.400 
(1.250) ευρώ. Σε παρένθεση οι τι-
μές της έρευνας για το 2017.
Στην Ηγουμενίτσα για τα παλαι-
ότερα της 5ετίας είναι 800 και 
1.250 ευρώ και για τα νεότερα 
της 5ετίας 1.400 και 1.600 ευρώ. 
Δεν διατίθενται τιμές σύγκρισης.
Πανελλαδικά οι τιμές πώλησης 
των ακινήτων, σε ετήσια βάση, 
εμφανίζουν αύξηση κατά μέσο 
όρο 7,3% «υπενθυμίζοντας» ότι 
το ακίνητο αποτελεί το ασφαλές 
επενδυτικό καταφύγιο για όλες 
τις κατηγορίες των νοικοκυρι-
ών, αλλά και εκείνων που επι-
θυμούν να βελτιώσουν τις συν-
θήκες ζωής τους, επιλέγοντας 
ένα ακίνητο που να καλύπτει τις 
ανάγκες τους.
Τα στοιχεία της RE/MAX Ελ-
λάς, αλλά και τα πλέον επίσημα 
δεδομένα, αυτά της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, επιβεβαι-
ώνουν τη θετική στροφή των 
επενδυτών στον κλάδο της 
κτηματαγοράς είτε αυτή αφορά 
κατοικίες, είτε επαγγελματικούς 
χώρους, είτε άλλης μορφής ακί-
νητα, αναφέρει η έρευνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση 
των τιμών έχουν παίξει και οι 
αυξημένες αποδόσεις που προ-

σφέρουν οι νέου τύπου βραχυ-
χρόνιες μισθώσεις που πλέον 
έχουν κυριαρχήσει σε αστικά κέ-
ντρα αλλά και σε πολλές τουρι-
στικές περιοχές. Τα ακίνητα αυ-
τού του είδους βρίσκονται πλέον 
στις πρώτες επιλογές των ενδι-
αφερόμενων αγοραστών καθώς 
οι αποδόσεις που προσφέρουν 
θα τις ζήλευαν και οι πιο φιλό-
δοξοι επενδυτές στον κλάδο του 
Real Estate.
Όσον αφορά στον όγκο των 
αγοραπωλησιών ακινήτων, η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή κα-
τέγραψε, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία διαθέσιμα στοιχεία, αύξη-
ση το 2017 σε σύγκριση με το 
2016 κατά 11,6% (http://www.
statistics.gr/el/statistics/-/
publication/SJU24/2017), ενώ 
ανοδική είναι η πορεία τους και 
για το 2018, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της RE/MAX Ελλάς.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των 
δεδομένων που διατηρεί το κτη-
ματομεσιτικό δίκτυο RE/MAX σε 
ολόκληρη την χώρα, ο πανελ-
λαδικός σταθμισμένος δείκτης 
τιμών των κατοικιών αυξήθηκε 
το 2018 σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος κατά 7,3%. Σε εθνικό 
επίπεδο, οι τιμές των μεταχειρι-
σμένων ακινήτων αυξήθηκαν 
σταθμισμένα κατά μέσο όρο 
8,9% ενώ των νέων ακινήτων 
αυξήθηκαν κατά 6,9%.
Αξίζει να τονιστεί ότι στη συ-
γκεκριμένη έρευνα -όπως και 
σε αυτή που κοινοποιήθηκε τον 
Μάρτιο του 2018 για τις πωλή-
σεις ακινήτων του 2017- υπάρχει 
η διάκριση των κατοικιών σε νε-
ότερα της πενταετίας (στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και τα νεό-
δμητα) και σε παλαιότερα των 5 
ετών. Η διάκριση αυτή κρίθηκε 
αναγκαία για την εξαγωγή πιο 
χρήσιμων συμπερασμάτων κα-
θώς τα τελευταία 5 χρόνια έχει 
μειωθεί πάρα πολύ η οικοδομι-
κή δραστηριότητα.

Παλαιότερα 5ετίας Νεότερα 5ετίας

450 (400) 900 (830) 900 (850) 1400 (1250)

Παλαιότερα 5ετίας

800 1250
Νεότερα 5ετίας

1400 1600

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

•Οι τιµές είναι σε ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 
και αφορούν το 2018. Σε παρένθεση οι τιµές για το 2017.
Για την Ηγουµενίτσα δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2017. 
(       ανώτερες        και κατώτερες τιµές)

Πηγή: RE/MAX
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