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Στην αναμονή για τη νέα 
«ψηφιακή φάση»

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η ψηφιακή εξέλιξη των υπηρεσιών 
και των ανθρώπων είναι το προ-
κείμενο ξανά και ξανά, με προό-
δους, αλλά και πισωγυρίσματα. 

Η πιο πρόσφατη φάση «εκλαΐκευσης» της 
ψηφιακής πρόσβασης είναι τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα που επιδοτήσεις με τη μορφή 
«κουπονιών», φορείς και ιδιώτες, προκειμέ-
νου να αναβαθμίσουν τις συνδέσεις τους.
Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ένας από τους 
Δήμους όλης της χώρας που μπήκε στο 
πρόγραμμα WiFi4EU, το οποίο ουσιαστικά 
αφορά την ανανέωση του (παροπλισμένου 
σχεδόν) ασύρματου δικτύου στην πόλη των 
Ιωαννίνων.
Ένας άλλος δημόσιος φορέας, το ΠΕΑΚΙ, 

πρόσφατα «άναψε τον κόμβο» των οπτικών 
ινών στη Λιμνοπούλα, δημιουργώντας ένα 
σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αυτός εί-
ναι και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος ενεργο-
ποίησης δημόσιων υπηρεσιών, που πάντως 
δεν «προτιμήθηκε» ιδιαίτερα μέχρι στιγμής.
Σε επίπεδο ιδιωτών/κατοικιών, τα Γιάννε-
να, αφού πέρασαν πάλι μια κάπως… περι-
πετειώδη και μακρά περίοδο εγκατάστασης 
δικτύων που (ξανα)ξήλωσαν δρόμους, οι 
εταιρίες-πάροχοι ακόμα δεν δίνουν υψηλές 
ταχύτητες σε μεγάλο κομμάτι του Δήμου Ιω-
αννιτών.
Είναι ένας από τους λόγους που μια κάπως… 
απίθανη, αλλά ενδιαφέρουσα ιδέα, η δράση 
Superfast Broadband, δεν ήταν επιλέξιμη 
στα Γιάννενα.
Η δράση «Superfast Broadband» που αφο-

ρούσε στην παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο 
σε υπερυψηλή ταχύτητα στους πολίτες που 
κατοικούν σε περιοχές όπου αναπτύσσονται, 
με ιδιωτικές επενδύσεις, υποδομές ικανές να 
προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, έκλεισε για 
αιτήσεις πριν από δύο μήνες περίπου. 
Όσοι-ες εντάχθηκαν, ουσιαστικά πήραν ένα 
κουπόνι (voucher), με το οποίο ο ωφελού-
μενος διαλέγει ο ίδιος τις υπηρεσίες που τον 
ενδιαφέρουν και τον τηλεπικοινωνιακό πά-
ροχο που τις παρέχει. Κατόπιν, η εγκατάστα-
ση γινόταν δωρεάν (ακόμα και οι εξωτερι-
κές εργασίες που προέβλεπαν εγκατάσταση 
γραμμής κ.λπ.). 
Επί του παρόντος, η «εποχή fiber», ακόμα και 
η εποχή VDSL δεν έχει ξεκινήσει σε πολλές 
περιοχές, καθώς οι εταιρίες δεν έχουν ακόμα 
ξεκινήσει να παρέχουν υπηρεσίες…

Σε επίπεδο ιδιω-
τών/κατοικιών, 
τα Γιάννενα, 
αφού πέρασαν 
πάλι μια κά-
πως… περιπετει-
ώδη και μακρά 
περίοδο εγκατά-
στασης δικτύων 
που (ξανα)ξήλω-
σαν δρόμους, οι 
εταιρίες-πάρο-
χοι ακόμα δεν 
δίνουν υψηλές 
ταχύτητες σε 
μεγάλο κομμάτι 
του Δήμου Ιω-
αννιτών.
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Είναι μια αναδρομική έκθεση, 
έτσι;
Είναι μια αναδρομική έκθεση, με 
τη μόνη διαφορά ότι όλα τα έργα 
έχουν «μεταφερθεί» με μεταξο-
τυπία, επειδή δεν υπάρχουν τα 
παλιά, από ο,τι είχε διασωθεί από 
προσχέδια, αρχεία δικά μου κ.λπ. 
ή και κάποια που υπάρχουν ακόμα 
πρωτότυπα.
Αρχής γενομένης από ένα έργο 
που υπάρχει στην έκθεση και δεν 
είναι μεταξοτυπία, ένα σχέδιο με 
μολύβι του 1973, από τότε μέχρι 
σήμερα είναι μια πορεία 46 χρό-
νων. Εκτός από αυτά, υπάρχουν 
και ορισμένα καινούργια έργα, του 
‘18.

Απεικονίζει η έκθεση και μια 
διαδικασία ωρίμανσης του 
δημιουργού;
Η έκθεση αυτή ξεκίνησε με αφορ-
μή ένα τηλεφώνημα από παλιούς 
συμφοιτητές της Σχολής Καλών 
Τεχνών στη Φλωρεντία να κά-
νουμε μια έκθεση με τίτλο «Από 
την Accademia di Belle Arti di 
Firenze στην Βίλα Μπιάνκα», τη 
δημοτική πινακοθήκη δηλαδή, 
της Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν είμαι 
ιδιαίτερα παραγωγικός, καθώς 
υπήρξα για πάρα πολλά χρόνια 

εκπαιδευτικός. Άλλοι τα κατα-
φέρνουν, διδασκαλία και εικαστι-
κό έργο μαζί…
Σκέφτηκα λοιπόν να μεταφέ-
ρω ένα παλιό εικαστικό έργο 
της Φλωρεντίας που είχε γίνει 
με ακρυλικό, με την τεχνική της 
μεταξοτυπίας, σε πλεξι γκλας και 
αυτό έστειλα στην έκθεση.
Κάνοντας λοιπόν αυτή την κίνη-
ση, γιατί ήθελα να βρεθώ με τους 
παλιούς συμφοιτητές, μου άνοιξε 
η όρεξη και έτσι είπα θα φτιά-
ξω με μεταξοτυπίες και διάφορα 
άλλα έργα, μαζί και κάποια και-
νούργια. Έγινε μια πρώτη έκθεση 
στην Αθήνα  στη γκαλερί The Box 
και μετά σκέφτηκα να τη μετα-
φέρω και στο γενέθλιο τόπο. Ου-
σιαστικά είναι η ίδια έκθεση που 
ήρθε εδώ.

Πώς τοποθετούνται στο χώρο 
τα έργα;
Όλη η δουλειά μου είναι αυστηρά 
γεωμετρική. Πάρα πολλοί που τα 
βλέπουν λένε «αυτό το φτιάχνω κι 
εγώ». Η αλήθεια είναι ότι μπορεί 
να το φτιάξουν και αυτοί. Στην έκ-
θεση υπάρχει και ένα έργο με ένα 
ημικύκλιο και μια γωνία. Όλα τα 
υπόλοιπα είναι γεωμετρικά, ευ-
θείες γραμμές. Έκανα μια προσπά-

θεια μεταφέροντας τα ίδια έργα σε 
πλέξι γκλας, βάζοντας τα χρώμα-
τα και τους τόνους σε διαφορετική 
διάσταση, να γίνει μια «ζωγραφι-
κή στο χώρο», να αποκτήσουν μια 
τρισδιάστατη εκδοχή. Το ίδιο έργο 
δηλαδή που είναι στο χαρτί, γίνε-
ται «αμφιπρόσωπο». Όπως επίσης 
και τα δύο έργα που είναι σε μια 
διαφάνεια, σε γυαλί, που καθρε-
φτίζεται με το φωτισμό και στον 
τοίχο, το ίδιο έργο.
Έχω μια αδυναμία σε αυτό το εί-
δος της μη παραστατικής τέχνης, 
είναι μια επιλογή που κάνω. 
Είναι πιο εύκολο να αποδώσει ο 
καλλιτέχνης αυτό που του αρέσει, 
με μη παραστατικό τρόπο;
Για μένα, μετά την πάροδο τόσων 
χρόνων, νομίζω είναι εύκολο. Δεν 
ξέρω πώς θα ήταν αλλιώς. Έχω 
σπουδάσει σχέδιο μεν, αλλά δεν 
είμαι ιδιαίτερα ικανός στην πα-
ραστατικότητα. Το βασικό είναι 
όμως ότι δεν με συγκινεί ιδιαίτε-
ρα.

Ίσως και λόγω προτιμήσεων 
και επιρροών;
Ίσως ναι. Μου αρέσει πολύ ο 
Πιέτ Μοντριάν, για παράδειγμα. 
Αν δείτε και στον κατάλογο της 
έκθεσης, ο συγκάτοικός μου στη 

Φλωρεντία ο ποιητής Βασίλης 
Παππάς, το αναφέρει αυτό στο 
σημείωμά του
Τι θέλετε να παίρνει μαζί του ο 
επισκέπτης της έκθεσης;
Θέλω να έρχεται να το δει, να 
ευχαριστιέται και να φεύγει. Δεν 
θέλω να πω κάτι, ποτέ δεν είχα 
τέτοια πρόθεση και ούτε ξεκινάω 
ένα έργο έτσι. Αν εξαιρέσει κανείς 
το έργο που προανέφερα, με τα 
ημικύκλια κ.λπ. που είναι ουσια-
στικά το ημιυπόγειο, όπου έμενα 
στη Φλωρεντία, μαζί με τον Βασί-
λη…

…να μια μικρή παραστατική 
διάθεση…
Όντως (γέλια). Υπάρχει μια μικρή 
τέτοια διάθεση εκεί. Θέλω να ευ-
χαριστήσω πολύ την κα Αρετή 
Αδαμοπούλου που έγραψε αυτό 
το κείμενο και μου έδωσε μια 
ώθηση, γιατί είχα ένα τρακ-δεν 
έχω κάνει πολλές εκθέσεις και αι-
σθανόμουνα λίγο αμήχανα και με 
βοήθησε πολύ. Επίσης, ευχαριστώ 
τον Βασίλη Παππά για το κείμενό 
του και δεν θα πω άλλους, γιατί 
θα ξεχάσω κάποιους. Τους ευχαρι-
στώ όλους όμως, είναι πολλοί.
Ευχαριστώ πολύ
Ευχαριστώ κι εγώ

Ο Σπύρος Παπασπύρου είναι εικαστικός, γεννημένος στα Γιάννενα, σπουδαγμένος 
στη Φλωρεντία και για χρόνια, θεράπων της εκπαίδευσης. «Επιστρέφοντας» στα Γιάννενα, 

φέρνει μαζί του τα έργα του που φιλοξενούνται στη γκαλερί «Τεχνοχώρος» (Ζυγομάλλη 16) 
από 4 ως 17 Ιουνίου και στο ενδιάμεσο, μιλάει γι αυτά στον Τύπο Ιωαννίνων.

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ]

Info
Σπύρος Παπασπύ-
ρου-Έγχρωμες 
επιφάνειες-Άυλοι 
χώροι
4-17/6/2019
Γκαλερί Τεχνοχώ-
ρος, Ζυγομάλλη 16
Δευτέρα-Τετάρ-
τη-Σάββατο 9.30-
14.30 
Τρίτη-Πέμπτη-Πα-
ρασκευή 9.30-
14.30 και 17.30-
21.30.

Γεωμετρίες, 
χώρος 
και χρώματα
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10-11 ΙΟΥΝΙΟΥ

Σαίξπηρ 
από το Παιδικό 
Θεατρικό 
Εργαστήρι 
του ΔΗΠΕΘΕ

AY! CARMELA ΣΤΟ 
POLITHEATRO
ΤΟ ΕΡΓΟ της Έσθερ Αντρέ Γκονζάλες 
Ay! Carmela ανεβάσει το Politheatro 
(Δημάρχου Ιωαννίδη 4) στις 7, 8 και 
9 Ιουνίου, στις 21.00 (γενική είσοδος 
10 ευρώ-μειωμένο 8 ευρώ μαθη-
τές-φοιτητές-άνεργοι).

ΘΕΑΤΡΟ

Tην παράσταση «Όνειρο Καλο-
καιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ 
Σαίξπηρ παρουσιάζει το Παι-
δικό Θεατρικό Εργαστήρι του 

ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της 
19ης Συνάντησης Μαθητικών Θιάσων 
Ηπείρου, στις 10 και 11 Ιουνίου, στις 
20:00, στο Καμπέρειο Θέατρο, με ελεύ-
θερη είσοδο.
Πρόκειται για μια παράσταση σε μετά-
φραση του Γιάννη Καλατζόπουλου και 
σε σκηνοθεσία Αγαθής Τέλη. Μουσική 
Επιμέλεια: Δημήτρης Καραγεώργος, 
φωτισμοί: Πάνος Ευαγγέλου, σκηνικά: 
Χριστίνα Κατσαρέα, ενδυματολογία: 
Αγγελική Δαρίτση.
Συμμετέχουν 44 μαθητές του Παιδικού 
Εργαστηρίου του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων:
Αριστοκράτες:
Λύσανδρος: Αλέξανδρος Βακαλόπου-
λος
Ερμία: Μάρσυ Εγγλέζου, Βράνου Έλε-
να
Δημήτριος: Γιώργος Εγγλέζος
Ελένη: Μαριτίνα Ιωάννου, Θεοδώρα 
Σταυροπούλου
Θησέας: Κωνσταντίνος Χαρίσης
Ιππολύτη: Βένια Λέτσιου
Όμπερον: Χριστόφορος Παπαιωάννου.
Τιτάνια: Βίκυ Σταυροπούλου, Ελένη 

Μπρίκου, Τερέζα Λιουμπένοβα
Πουκ: Έλια Τάτση, Σπυριδούλα Μου-
στακλή, Μελίνα Κατσάνου.
Τα μικρά σκανταλιάρικα ξωτικά, συνο-
δεία της όμορφης Τιτάνιας, βασίλισσας 
του Νεραϊδόκοσμου: Εξαρχόπουλος 
Βασίλης, Εξαρχοπούλου Χριστίνα, Θε-
μελή Ανδριάννα, Θεμελή Ελεονώρα, 
Κορδώση Αγγελίτα, Μαμώλης Διονύ-
σης, Μηχαηλίδη Λένια, Παπαδημη-
τρίου Ανναμπλού, Ραμαντζά Κλειώ, 
Σπέγγου Μιλένα, Τασολάμπρου Ίλια, 
Τσεντσερή Γαρυφαλιά, Τσίπη Μελίνα, 
Χασκή Βικτωρία.
Οι Μάστορες-Ερασιτέχνες Ηθοποιοί: 
Αναγνωστοπούλου Δάφνη, Αναγνω-
στοπούλου Σμαράγδα, Βλάχου Φαίη, 
Γλάρου Ναταλία, Καραμήτσου Ηλέ-
κτρα, Κολιά Ελένη, Λάμπρου Λίνα, 
Λιάπη Αμαλία, Μπάρκα Αντωνία, 
Μπάσιου Μέλοντυ, Λώλη Ειρήνη, 
Σδράλλη Δώρα, Σιανάβα Σοφία, Τζαρ-
τζούλη Μαριλένα, Χρήστου Αγγελίνα.
Παράλληλα, το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, 
ενημερώνει το κοινό που επιθυμεί να 
παρακολουθήσει την παράσταση πως 
οι δωρεάν κάρτες εισόδου θα μοιρα-
στούν, στην είσοδο του Θεάτρου, μια 
ώρα πριν την έναρξη της κάθε παρά-
στασης.

9 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Η βρομιά» στο Θέατρο «Έκφραση»

Τελευταία παράσταση η σημερινή, 9 Ιουνίου, για το 
αντιρατσιστικό έργο του Aυστριακού Ρόμπερτ Σνάι-
ντερ «Η βρομιά» το οποίο ανεβαίνει στο Θέατρο «Έκ-
φραση», στις 21:30.

Η «Βρομιά» αποτελεί μια νυχτερινή διαμαρτυρία ενάντια 
στην ξενοφοβία και στον ρατσισμό μέσα από τα μάτια ενός 
άραβα μετανάστη που ζει σε μια ευρωπαϊκή πόλη ως πλα-
νόδιος ανθοπώλης βιώνοντας τον αποκλεισμό και την απα-
ξίωση της κοινωνίας λόγω του χρώματος, της θρησκείας και 
κυρίως λόγω της καταγωγής του. Ο άραβας προσπαθεί να 

αποτυπώσει και να ερμηνεύσει με το δικό του βλέμμα τον 
τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της πόλης στην 
οποία ζει...
Τον βασικό ρόλο της παράστασης ερμηνεύει ο Γιάννης Χου-
λιάρας ενώ συμμετέχουν: Μαρίνα Λισγάρα, Έφη Ντάγκα, 
Αλέξανδρος Πατσούρας, Κωνσταντίνα Ραυτοπούλου, Θανά-
σης Σιαμαλέκας και Κώστα Σοϊλεμετζίδης.
Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου. Σκηνικά και κοστούμια: 
Κωνσταντίνος Γιαννιώτης.
Τη σκηνοθεσία-προσαρμογή υπογράφει ο Βασίλης Κονταξής.
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9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συναυλία 
του Δημοτικού 
Ωδείου

Συναυλία της Νεανικής Ορ-
χήστρας  Ντο Ρε Μι  με τη 
σύμπραξη της παιδικής 
χορωδίας του Ωδείου δι-

οργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς την Κυριακή 9 
Ιουνίου, στις 18:30, στον περιβάλ-
λοντα χώρο του Μουσείου Αργυ-
ροτεχνίας. Διδασκαλία και μουσική 
διεύθυνση ορχήστρας: Γεράσιμος 
Λώλης, Διδασκαλία και διεύθυνση 
χορωδίας: Κωνσταντίνα Μήλια. Τη 
χορωδία θα συνοδεύει στο πιάνο η 
Πηνελόπη Λιαροστάθη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το 
κοινό.
■Για περισσότερες πληροφορίες 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο 
τηλ.: 2651064065 (καθημερινά 
10:00-18:00, εκτός Τρίτης).

9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Photometria: 
Βιωματικό 
εργαστήρι 
δραματοθερα-
πείας
Η PHOTOMETRIA διοργανώνει βιω-
ματικό εργαστήρι δραματοθεραπείας 
…Πολιτιστικός Χώρος Δ. Χατζής, 11:00 
Κόστος: Δωρεάν 3 ώρες / Άτομα: 25. Συ-
ντονίστρια: Βίκυ Βάββα, MSc Ψυχικής 
Υγείας, Δραματοθεραπεύτρια, Σύμβου-
λος Γονέων, Εκ. Παιγνιοθεραπεύτρια, 
Θεατροπαιδαγωγός

...και το Photometria Schoolaroid Πο-
λιτιστικός Χώρος Δ. Χατζής, 18:00-
21:00 Είσοδος Δωρεάν. Κάντε κλικ εδώ 
για όλο το πρόγραμμα της Photometria.

15-16 ΙΟΥΝΙΟΥ

ZAGORI ARTS: Φεστιβάλ στους Νεγάδες, με σημαντικό μουσικό line up (Baildsa, Balothizer 
κ.α.), την A priori dance co. σε παράσταση χορού, κάμπινγκ κ.α. 
Δείτε όλο το πρόγραμμα εδώ

10-14 ΙΟΥΝΙΟΥ

Textured (hi)
stories-
ιστορίες από 
ύφασμα: 
Remembering
ΕΚΘΕΣΗ και δράσεις της εικαστικού 
Adi Liraz  και των φοιτητών του με-
ταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και 
Πρακτικές Προσεγγίσεις  της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων στο Μέκειο Ίδρυμα, 10 έως 14 
Ιουνίου 2019. Αθανασίου Τσακάλωφ 
14. Εγκαίνια: Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, 
8μμ. 
Κάντε κλικ εδώ για όλο το πρόγραμμα

https://typos-i.gr/article/h-photometria-exei-ena-oneiro
https://typos-i.gr/article/h-photometria-exei-ena-oneiro
https://www.facebook.com/events/382754382562649/
https://www.facebook.com/events/382754382562649/
https://www.facebook.com/texturedhistoriesremembering/photos/a.2280965085280013/2302623103114211/?type=3
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Ίγκι Ποπ, ο αειθαλής σαρδανάπαλος του 
ροκ εν ρολ, εκτός από την παρουσία του 
στην Ελλάδα, αυτές τις μέρες γιορτάζει και 
μια άλλη μεγάλη επέτειο: Στις 7 Ιουνίου 

του 1990, πριν από 29 ολόκληρα χρόνια δηλαδή, 
κυκλοφορούσε ένα από τα καλύτερά του άλμπουμ, 
το Brick by Brick.
Μέχρι τότε, ο Ίγκι τα είχε κάνει όλα: Είχε σαρώσει 
τα πάντα με τους Stooges, είχε αποδείξει ότι μπορεί 
και μόνος του, είχε κάνει hits, είχε βγάλει λεφτά, τα 
είχε φάει, είχε ματώσει, είχε πάρει ναρκωτικά…
Το 1990 όμως ο κόσμος άλλαζε. Ο χαμαιλέων του 
ροκενρόλ δεν θα μπορούσε παρά να αλλάξει και 
αυτός, αλλά πώς θα το έκανε αυτό;
Ένας από τους ικανότερους μέινστριμ παραγωγούς 

στις ΗΠΑ, ήταν (και είναι) ο Don Was. Ο Was, κα-
ταγόμενος από το Ντιτρόιτ, ήταν φαν των Stooges, 
οπότε όταν ο Ποπ του ζήτησε να κάνει παραγωγή 
στο νέο του άλμπουμ, του ‘ρθε «κουτί».
Το Brick by Brick έμελλε να τύχει συνεργασιών 
όπως του Slash και του Νταφ μακ Κάγκαν από τους 
μεσουρανούντες τότε Guns’n’Roses, αλλά και την 
καλύτερη συνεργασία που είχε ο Ίγκι με γυναίκα. Το 
«Candy» που τραγουδάει μαζί με την Κέιτ Πίρσον 
των B52’s είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κομ-
μάτια των ‘90s.
Ακολούθησε μια μεγάλη περιοδεία, κατά την οποία 
ο Ίγκι συνέχισε να είναι οργιώδης επί σκηνής, όπου 
μεταξύ άλλων ανέβασε τύπους όπως ο Τζόνι Ντεπ.
Το Brick by Brick ήταν σε ένα σημαντικό βαθμό ένα 
«ξόρκι ανανέωσης», για τον τύπο που στοιχειώνει 
το ροκενρόλ μέχρι σήμερα…

Η «Κάντι» 
και τα τούβλα
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