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Οι τρεις γερουσιαστές 
των Ιωαννίνων

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Για δύο χρονικά διαστήματα, το πιο 
πρόσφατο από το 1927 μέχρι το 1935, 
η Ελλάδα διέθετε γερουσία. Ήταν 
ένα νομοθετικό όργανο, το οποίο 

πρακτικά μοιραζόταν το νομοθετικό έργο με 
τη Βουλή. Σε αυτό το όργανο, στις εκλογές 
του 1929 που ήταν και οι πρώτες που έγιναν 
για την εκλογή γερουσιαστών, τα Γιάννενα 
εκλέξανε τρεις αντιπροσώπους.
Στις εκλογές της 21ης Απριλίου του 1929, 
οι ψηφοφόροι κλήθηκαν για πρώτη φορά 
να εκλέξουν 92 γερουσιαστές από τους 120 
συνολικά που πρόβλεπε η απόφαση ίδρυσης 
του σώματος, στο Σύνταγμα του 1927. Άλλοι 
18 θα εκλέγονταν από επαγγελματικές ενώ-
σεις και δέκα ακόμα, από τη Βουλή. 
Στα Γιάννενα, έθεσαν υποψηφιότητα εννιά 

άνθρωποι: Με τη Δημοκρατική Ένωση οι 
Βασίλης Φωτήλας, Αθανάσιος Χριστίδης και 
Νικόλαος Φωτεινός, με τους Λαϊκούς ο ήδη 
βουλευτής Μιχαήλ Γούδας, ο Χρήστος Χρι-
στοβασίλης και ο Αθανάσιος Βότσαρης και 
με τους Φιλελεύθερους, οι τρεις που τελικά 
εκλεγήκανε: Ο Πέτρος Μπέμπης, ο Αθανάσι-
ος Τραχίλης και ο Γεώργιος Βηλαράς. 
Οι Βενιζελικοί σάρωσαν στις εκλογές, παίρνο-
ντας το 54,58% πανελλαδικά και στα Γιάννε-
να, τους 7.438 από τους 14.542 ψηφίσαντες. 
Σημειωτέον ότι τα Γιάννενα ήταν ένας από 
τους 11 νομούς όπου εφαρμοζόταν το αναλο-
γικό σύστημα. Οι υπόλοιποι νομοί ψήφιζαν με 
πλειοψηφικό. Οι εκλογείς στα Γιάννενα ψή-
φισαν σε 84 εκλογικά τμήματα, εκ των οποί-
ων τα 6 μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων.
Από τους εκλεγέντες, ο Γεώργιος Βηλαράς 
ήταν συγγενής του Γιάννη Βηλαρά. Ήταν 

γιατρός, βουλευτής των Φιλελευθέρων στα 
Γιάννενα το 1920 και υποψήφιος το 1926.
Ο Πέτρος Μπέμπης καταγόταν από τον Τσα-
μαντά Θεσπρωτίας. Αποφοίτησε από το ξα-
κουστό εκείνη την εποχή ελληνικό σχολείο 
της Ανδρίτσαινας στην Ηλεία και σπούδασε 
ιατρική. Ήταν ο ιδρυτής του νοσοκομείου 
Φιλιατών.
Ο Αθανάσιος Τραχίλης ήταν και αυτός για-
τρός, βουλευτής Ιωαννίνων το 1923. Ήταν 
υφηγητής στην Ιατρική Αθηνών.
Το ένα τρίτο της Γερουσίας ανανεωνόταν με 
εκλογές κάθε τρία χρόνια, στο ένα τρίτο των 
διαμερισμάτων της χώρας. Το 1932, τα Γιάν-
νενα δεν ήταν ανάμεσα στις περιοχές όπου 
έγιναν γερουσιαστικές εκλογές. Το σώμα 
καταργήθηκε το 1935 με το φιλομοναρχικό 
πραξικόπημα του Γεωργίου Κονδύλη, στο 
οποίο συμμετείχε και ο Παπάγος. 
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Ο Ηρακλής Παπαϊωάννου είναι ένας από τους κο-
ρυφαίους φωτογράφους της εποχής. Είναι επιμελη-
τής του MOMus/Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσα-
λονίκης και στο πέρασμά του από τα Γιάννενα, για 
την πρόσφατη Photometria, μίλησε με τον Τύπο 
Ιωαννίνων
[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ]

Πώς θα ορίζατε τη σχέση σας 
με τη φωτογραφία;
Η φωτογραφία είναι όλη η επαγ-
γελματική και το μεγαλύτερο 
μέρος από την προσωπική μου 
ζωή. Κατά μια έννοια έχω αφιε-
ρωθεί στην μελέτη της φωτογρα-
φίας. Αυτό μπορεί να σημαίνει 
διάβασμα, επιμέλεια εκθέσεων ή 
εκδόσεων, διδασκαλία, γράψιμο, 
μετάφραση αλλά και άλλες δρά-
σεις σχετικές (διαλέξεις, εκδη-
λώσεις λόγου, portfolio reviews 
κ .α.). Το ένα βοηθάει το άλλο και 
όλα συμβάλλουν στο να καταλά-
βω καλύτερα αυτό το τόσο απλό 
και συγχρόνως τόσο περίπλοκο 
μέσο.

Η σύγχρονη «ευκολία» στις 
φωτογραφίες (πολλές συ-
σκευές-αυξημένες δυνατότη-
τες) συστήνει τεχνοτροπία ή 
πλήττει την τέχνη;
Η ευκολία δεν είναι μόνο ζή-
τημα φωτογραφίας. Κάποτε οι 
άνθρωποι έφτιαχναν μόνοι τους 
τα ρούχα τους, το σπίτι τους, 
την τροφή τους και πολλά ακό-
μη από αυτά που χρειάζονταν. 
Στη σημερινή εποχή όλο και πιο 
πολύ καταφεύγουν σε «εύκολες» 
λύσεις για σχεδόν οτιδήποτε. 
Γιατί όχι λοιπόν και στην παρα-
γωγή εικόνων; Ούτως ή άλλως, 
η ουσία της φωτογραφικής τέ-
χνης δεν βρίσκεται μόνο ή ειδικά 
στη δυσκολία μιας τεχνικής, για 
παράδειγμα, όσο στην αλήθεια 

και το βίωμα που αυτή η τέχνη 
μεταφέρει. 

Διακρίνετε μια «επιστροφή» 
στη φωτογραφία, ως μνη-
μειακό-μουσειακό είδος; Για 
παράδειγμα, παλιές φωτό που 
βγαίνουν από προσωπικές 
συλλογές και αποτυπώνουν 
μια άλλη εποχή; Ή ακόμα η 
τάση του επιχρωματισμού 
παλιών, κυρίως ιστορικών 
φωτογραφιών και φωτορε-
πορτάζ;
Υπάρχει όντως μια τάση αναβί-
ωσης παλαιών φωτογραφικών 
επεξεργασιών, αξιολόγησης 
ιστορικών ή οικογενειακών φω-
τογραφιών που βρίσκονταν θαμ-
μένες στο συρτάρι. Ταυτόχρονα 
υπάρχει και μεγάλη επιμονή σε 
καθετί το καινούργιο: εφαρμο-
γές, μηχανές, τεχνολογίες κ.λπ. 
Πηγαίνουμε προς τα εμπρός 
κοιτάζοντας επίσης και προς τα 
πίσω. Το ζήτημα είναι να ορίσου-
με, αν μπορούμε, τι θέλουμε από 
το εμπρός και τι θέλουμε από το 
πίσω. Πού υπάρχει νόημα και 
στα δυο και να μην ακολουθούμε 
οποιαδήποτε από τις δυο κατευ-
θύνσεις ανακλαστικά, χωρίς να 
σκεφτόμαστε τι σημαίνει αυτό.

Σε ποιο σημείο βρίσκεται 
«μουσειολογικά» η ταξινόμη-
ση και η διάσωση φωτογρα-
φικού υλικού στην Ελλάδα; 
Είναι «μετρήσιμα» τα μεγέθη 

και οι προσπάθειες;
Σε πολύ καλύτερο από ότι πριν 
από είκοσι χρόνια. Διασώζονται 
πλέον αρχεία και συλλογές, αξι-
οποιούνται μουσειακά, εκτί-
θενται, τεκμηριώνονται. Έχει 
βέβαια χαθεί χρόνος και έχουν 
επίσης καταστραφεί πολλά αρ-
χεία. Όμως νομίζω ότι είμαστε 
σε καλό δρόμο και ο μέσος άν-
θρωπος αντιλαμβάνεται πλέον 
πολύ περισσότερο την αξία που 
μπορούν να έχουν οι παλιές φω-
τογραφίες του παππού.

Η φωτογραφία έχει ρόλο σή-
μερα ή τον αναζητά;
Η φωτογραφία πάντοτε είχε ση-
μαντικό ρόλο και ταυτόχρονα 
πάντα τον αναζητούσε, γιατί ο 
ρόλος της μεταβάλλεται διαρ-
κώς τεχνολογικά, άρα και αισθη-
τικά, ενώ μεταβάλλεται η γνώμη 
για αυτήν μέσα στην κοινωνία 
και αλλάζουν οι εφαρμογές με 
τις οποίες προσεγγίζει όλο και 
μεγαλύτερους αριθμούς ανθρώ-
πων. Ο ρόλος της φωτογραφίας 
μπορεί να είναι μεταβαλλόμενος 
αλλά βαίνει διαρκώς ισχυροποι-
ούμενος και αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να έχουμε το νου μας 
γιατί η εποχή της εικόνας έχει 
πολλές απολαύσεις αλλά κρύβει 
και εξίσου πολλούς κινδύνους, 
περίεργα σκοτάδια.

Ευχαριστούμε
Ευχαριστώ κι εγώ

Η εποχή της εικόνας 
έχει απολαύσεις και «σκοτάδια»
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ΘΕΑΤΡΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

ZAGORI ARTS 
FESTIVAL ΣΤΟΥΣ 
ΝΕΓΑΔΕΣ
ΚΎΡΙΑΚΗ 16/6: Εργαστήρια 
για μικρούς και μεγάλους νωρίς 
το απόγευμα από το «Βυσσινό-
κηπο» και μετά:

17:30 - 18:10 A priori dance co.

18:15 - 19:00 Solid Buzz

19:15 - 20:45 Apanemic

21:30 - 22:30 Kako 
Synapantima

22:45 - 23:30 Balothizer

23:45 - 01:15 BAiLDSA

01:30 - End Stand&Walter

20 ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΙΤΟΥ
ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ χορού Αριστέα 
Λίτου γιορτάζουν 20 χρόνια με 
μία βραδιά κλασσικού και σύγ-
χρονου χορού στο Πνευματικό 
Κέντρο. 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Ποια Ελένη;» 
από τους Ραφτανίτες

Τη μουσική κωμωδία «Ποια 
Ελένη;» των Ρέππα-Παπαθα-
νασίου ανεβάζει η Θεατρική 
Ομάδα Ραφτανιτών την Τετάρ-

τη 19 Ιουνίου, στις 21:30, στο υπαίθριο 
θέατρο της ΕΗΜ, στον «Φρόντζο». 
Το έργο, σε σκηνοθεσία της Κατερί-
νας Βασιλείου, είναι μια παρωδία του 
μύθου σύμφωνα με τον οποίο ο Πάρις 
«γοήτευσε» και «έκλεψε» την ωραία 
Ελένη προκαλώντας τον Τρωικό πό-
λεμο. Μια άσχημη δασκάλα, μιλά 
στους μαθητές της για τον Τρωικό 
Πόλεμο και αμφισβητεί την ομορφιά 
της Ελένης του μύθου. Θεωρεί την 
ομορφιά και την ασχήμια κατ’ εξοχήν 
υποκειμενική υπόθεση κι έτσι ο γνω-
στός μύθος «μεταλλάσσεται» ανάμεσα 
σε μαλλιοτραβήγματα θεών, ερωτικά 
παρατράγουδα, παραστρατήματα θνη-
τών και ανίερες συμμαχίες... 

Γενική είσοδος: 6 ευρώ, παιδιά μέχρι 12 
ετών: Δωρεάν
Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):
Δασκάλα, Πευκίδα: Πόπη Κοτζαμάνη
Ήρα: Λαμπρινή Παπαγιάννη
Αθηνά: Δάφνη Καίσαρη
Αφροδίτη: Σπυριδούλα Μπουρνάκα
Δίας, ναύτης, έμπορος, αγγελιοφό-
ρος: Σπύρος Χαρίσης
Απόλλωνας, Αχιλλέας: Μάκης Παπα-
δόπουλος
Ήφαιστος, ναύτης, έμπορος, αγγελιο-
φόρος: Κώστας Ευθυμίου
Ερμής, πρόβατο, ναύτης, έμπορος, 
αγγελιαφόρος: Θάνος Φώτης
Άρης, πρόβατο, Έκτορας: Χάρης Νι-
κολάου
Ποσειδώνας, έμπορος, ναύτης, αγγε-
λιαφόρος, Πρίαμος: Νίκος Τάτσης
Εστία, Εκάβη: Χαρά Χουλιάρα
Δήμητρα, Όλβια Μούσα, Ανδρομάχη: 

Δώρα Φώτου
Άρτεμις, Όλβια Μούσα, Κασσάνδρα: 
Ευαγγελία Μητρογεώργου
Πάρης: Κώστας Κούρτης
Πρόβατο, Πασιφίλη, Πάτροκλος: Θο-
δωρής Καραδήμας
Πρόβατο, Μενέλαος: Άκης Τζελέτας
Θυμαρίδα: Πολυνίκη Χουλιάρα
Ελένη: Βερόνικα Μπουρνάκα
Συντελεστές παράστασης:
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βασιλείου
Μουσική διδασκαλία και Χορογραφί-
ες: Κατερίνα Βασιλείου
Κατασκευή - επιμέλεια κοστουμιών: 
Πόπη Κοτζαμάνη
Σκηνογραφία: Σπύρος Χαρίσης
Φωτιστική, Ηχητική κάλυψη: Ευάγ-
γελος Τζοβάρας
Μιξάζ τραγουδιών: Δημήτρης Μπασ-
δάνης
Παραγωγή: Θε.Ο.Ρα

https://www.facebook.com/aprioridanceco/?__tn__=K-R&eid=ARBAEFGEP6fGx046RpMMiKSfL1N3YQgYxX2zrCVbwmxP0boA7g4fIshWmhNp92-npTq4Qn4mn3zxPX88&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY92b2pXrpqVEy_H8CyGdFtyMrU5lDjtOVhTwB7ef95ChJ-KLqPkAd8QX3_SfbJ-wLt97KkCCiJsI9NE_GiGFm-jqsGASO4Nwty8qO3ClVYaoGZQGB584LwykhXCtmyxKByYRr8amgnL7s6uTXH7x8WMXIHF3ShefHbomt31J1ZVmdb69JWKaKb0_aARfPis4dQBtIGdhDiJ_MER1NineWrfZGASoTpj-kza2PtUayicA6ylFovyYzZMhuLLPUzBEc4ekr9clgBj-9mK3S2oVvPdcof5aeujU_EZENOXZ2bf9JW4skRc_W-lsI8Vu_s-Npzgj3uSwi6JKeP4x8ZIi9s8uIfMx3-CUjSxe82OVS
https://www.facebook.com/SolidBuzzband/?__tn__=K-R&eid=ARB7LDXnaK4IhCX6rPtJhWCLyyPeHV-DRnorDH13khO1klz5HLywIEsqejm315R8MbN9EkwTFc18zxFg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY92b2pXrpqVEy_H8CyGdFtyMrU5lDjtOVhTwB7ef95ChJ-KLqPkAd8QX3_SfbJ-wLt97KkCCiJsI9NE_GiGFm-jqsGASO4Nwty8qO3ClVYaoGZQGB584LwykhXCtmyxKByYRr8amgnL7s6uTXH7x8WMXIHF3ShefHbomt31J1ZVmdb69JWKaKb0_aARfPis4dQBtIGdhDiJ_MER1NineWrfZGASoTpj-kza2PtUayicA6ylFovyYzZMhuLLPUzBEc4ekr9clgBj-9mK3S2oVvPdcof5aeujU_EZENOXZ2bf9JW4skRc_W-lsI8Vu_s-Npzgj3uSwi6JKeP4x8ZIi9s8uIfMx3-CUjSxe82OVS
https://www.facebook.com/apanemic/?__tn__=K-R&eid=ARBSpFYtgwKW5HkQA_1KJR6UJGMBFcxryhgIU76dmwoTRxv9HCW_6hLsLzrPPRVnGr9Upe5NYSQU1_eD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY92b2pXrpqVEy_H8CyGdFtyMrU5lDjtOVhTwB7ef95ChJ-KLqPkAd8QX3_SfbJ-wLt97KkCCiJsI9NE_GiGFm-jqsGASO4Nwty8qO3ClVYaoGZQGB584LwykhXCtmyxKByYRr8amgnL7s6uTXH7x8WMXIHF3ShefHbomt31J1ZVmdb69JWKaKb0_aARfPis4dQBtIGdhDiJ_MER1NineWrfZGASoTpj-kza2PtUayicA6ylFovyYzZMhuLLPUzBEc4ekr9clgBj-9mK3S2oVvPdcof5aeujU_EZENOXZ2bf9JW4skRc_W-lsI8Vu_s-Npzgj3uSwi6JKeP4x8ZIi9s8uIfMx3-CUjSxe82OVS
https://www.facebook.com/kakosynapantima/?__tn__=K-R&eid=ARCggiWKJmegvUxXox_ryD6rtBLgrSZhx-p6GofMmmier2PrHWE30bzI911_oDLcRIzID3KphoU1hats&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY92b2pXrpqVEy_H8CyGdFtyMrU5lDjtOVhTwB7ef95ChJ-KLqPkAd8QX3_SfbJ-wLt97KkCCiJsI9NE_GiGFm-jqsGASO4Nwty8qO3ClVYaoGZQGB584LwykhXCtmyxKByYRr8amgnL7s6uTXH7x8WMXIHF3ShefHbomt31J1ZVmdb69JWKaKb0_aARfPis4dQBtIGdhDiJ_MER1NineWrfZGASoTpj-kza2PtUayicA6ylFovyYzZMhuLLPUzBEc4ekr9clgBj-9mK3S2oVvPdcof5aeujU_EZENOXZ2bf9JW4skRc_W-lsI8Vu_s-Npzgj3uSwi6JKeP4x8ZIi9s8uIfMx3-CUjSxe82OVS
https://www.facebook.com/kakosynapantima/?__tn__=K-R&eid=ARCggiWKJmegvUxXox_ryD6rtBLgrSZhx-p6GofMmmier2PrHWE30bzI911_oDLcRIzID3KphoU1hats&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY92b2pXrpqVEy_H8CyGdFtyMrU5lDjtOVhTwB7ef95ChJ-KLqPkAd8QX3_SfbJ-wLt97KkCCiJsI9NE_GiGFm-jqsGASO4Nwty8qO3ClVYaoGZQGB584LwykhXCtmyxKByYRr8amgnL7s6uTXH7x8WMXIHF3ShefHbomt31J1ZVmdb69JWKaKb0_aARfPis4dQBtIGdhDiJ_MER1NineWrfZGASoTpj-kza2PtUayicA6ylFovyYzZMhuLLPUzBEc4ekr9clgBj-9mK3S2oVvPdcof5aeujU_EZENOXZ2bf9JW4skRc_W-lsI8Vu_s-Npzgj3uSwi6JKeP4x8ZIi9s8uIfMx3-CUjSxe82OVS
https://www.facebook.com/Balothizer/?__tn__=K-R&eid=ARDBO7_XSFY-HdSvRY6GNVxCywOJh3FKpXJ4-Vg4Zz9XcIdH8DbiKANi39PIkzcWgoAMj8hgu5rXB0md&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY92b2pXrpqVEy_H8CyGdFtyMrU5lDjtOVhTwB7ef95ChJ-KLqPkAd8QX3_SfbJ-wLt97KkCCiJsI9NE_GiGFm-jqsGASO4Nwty8qO3ClVYaoGZQGB584LwykhXCtmyxKByYRr8amgnL7s6uTXH7x8WMXIHF3ShefHbomt31J1ZVmdb69JWKaKb0_aARfPis4dQBtIGdhDiJ_MER1NineWrfZGASoTpj-kza2PtUayicA6ylFovyYzZMhuLLPUzBEc4ekr9clgBj-9mK3S2oVvPdcof5aeujU_EZENOXZ2bf9JW4skRc_W-lsI8Vu_s-Npzgj3uSwi6JKeP4x8ZIi9s8uIfMx3-CUjSxe82OVS
https://www.facebook.com/Baildsa/?__tn__=K-R&eid=ARAUTx2R_jTCCYbXvNadQo5BIStASvY0zaecpNuCKxTf62DntAVXqyEkZ9gr-fLKl1V1f0cExUwhKlze&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY92b2pXrpqVEy_H8CyGdFtyMrU5lDjtOVhTwB7ef95ChJ-KLqPkAd8QX3_SfbJ-wLt97KkCCiJsI9NE_GiGFm-jqsGASO4Nwty8qO3ClVYaoGZQGB584LwykhXCtmyxKByYRr8amgnL7s6uTXH7x8WMXIHF3ShefHbomt31J1ZVmdb69JWKaKb0_aARfPis4dQBtIGdhDiJ_MER1NineWrfZGASoTpj-kza2PtUayicA6ylFovyYzZMhuLLPUzBEc4ekr9clgBj-9mK3S2oVvPdcof5aeujU_EZENOXZ2bf9JW4skRc_W-lsI8Vu_s-Npzgj3uSwi6JKeP4x8ZIi9s8uIfMx3-CUjSxe82OVS
https://www.facebook.com/stand.walter/?__tn__=K-R&eid=ARAti20MbeFbNbiERMjrPzHJLdbPQfrT9Oqg7uTChggw51SiLm23Fn1SIBovMleADcIeJQpGUe_TZHI3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBY92b2pXrpqVEy_H8CyGdFtyMrU5lDjtOVhTwB7ef95ChJ-KLqPkAd8QX3_SfbJ-wLt97KkCCiJsI9NE_GiGFm-jqsGASO4Nwty8qO3ClVYaoGZQGB584LwykhXCtmyxKByYRr8amgnL7s6uTXH7x8WMXIHF3ShefHbomt31J1ZVmdb69JWKaKb0_aARfPis4dQBtIGdhDiJ_MER1NineWrfZGASoTpj-kza2PtUayicA6ylFovyYzZMhuLLPUzBEc4ekr9clgBj-9mK3S2oVvPdcof5aeujU_EZENOXZ2bf9JW4skRc_W-lsI8Vu_s-Npzgj3uSwi6JKeP4x8ZIi9s8uIfMx3-CUjSxe82OVS
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ΟΛΚΙΜΑ

Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Σιούλας εκθέτει τα ζωγραφικά του 
έργα υπό τον τίτλο «Όλκιμα» στο Βυζαντινό μουσείο 
στο Ιτς Καλέ, 17 Ιουνίου-21 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 
11.00-22.00.

«ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΕΣ ΣΙΩΠΕΣ»

ΑΠΟ τις 17 μέχρι τις 19 Ιουνίου, η Τζέσυ Χριστοδουλί-
δου εκθέτει έργα αφηρημένης τέχνης στα παλιά σφαγεία. 

ΤΟ «ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΑ» 
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΤΗ

Ο ΛΑΜΠΡΟΣ Γιώτης είναι η «Κρύπτη», ο άνθρωπος 
που τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει στην οδό 
Ανεξαρτησίας έναν μικρόκοσμο με χειροποίητα αντικεί-
μενα ελλήνων δημιουργών. Αυτή τη φορά ο Λάμπρος 
Γιώτης μάς προσκαλεί σε έναν άλλον μικρόκοσμο, σε 
αυτόν της ζωγραφικής. Και όχι πολύ μακριά από την 
«Κρύπτη». Από 19 έως 29 Ιουνίου, στην οδό Ανεξαρ-
τησίας 70-72, στο καφέ Saligaros, θα γίνει η πρώτη του 
ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Κρυπτογράφημα». 
Έργα ζωγραφικής με πολύ χρώμα…
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 19 Ιουνίου, στις 
20:00.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ του εργαστηρίου «ζωγραφίΖω» απο-
τυπώνουν με τρόπο συνοπτικό αλλά εύγλωττο τα πρω-
τογενή συστατικά του μοντέλου-περιβάλλοντος, στο 
Σουφαρί Σεράι. Ταυτόχρονα ιχνογραφούν την εικαστική 
μνήμη με ορατές και ευπρόσδεκτες αναφορές σε πρό-
σωπα, φιγούρες και ζώα, σε εγκαταστάσεις και σε αρ-
χαιολογικούς χώρους. Εγκαίνια Τετάρτη 19/6 στις 19.00.

Οκτακόσιες περίπου εβραίες γυναίκες διαφό-
ρων εθνικοτήτων, και από την Ελλάδα, εγκα-
ταστάθηκαν από τους ναζί στο Μπλοκ 10 του 
στρατοπέδου Άουσβιτς. Εκεί υπέστησαν ια-

τρικά πειράματα, με τους γιατρούς να κάνουν πάνω 
τους δοκιμές στείρωσης, έρευνες πρόκλησης καρκί-
νου της μήτρας κι άλλα. Τριακόσιες από τις γυναίκες 
αυτές κατάφεραν να επιζήσουν –η ζωή τους όμως δεν 
ήταν καθόλου εύκολη.
Τις πτυχές της τραγικής αυτής ιστορίας αναδεικνύει ο 
γερμανός δημοσιογράφος και ιστορικός Hans-Joachim 
Lang στο βιβλίο «Οι γυναίκες του μπλοκ 10. Ιατρι-
κά πειράματα στο Άουσβιτς». Οι εκδόσεις University 
Studio Press παρουσιάζουν το βιβλίο αυτό και στα 
Γιάννενα, στις 18 Ιουνίου, στις 19:00, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Μωυσής Ελισάφ, καθη-
γητής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας Ιωαννίνων, και η Άννα Μαχαιρά, αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. Στη βιβλιοπαρουσίαση θα μιλήσει 
και ο συγγραφέας του βιβλίου Hans-Joachim Lang.

ΒΙΒΛΙΟ

18 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Οι γυναίκες 
του μπλοκ 10…» 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

https://typos-i.gr/article/h-krypth-toy-lamproy-giwth
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21-22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ευρωπαϊκή γιορτή μουσικής 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Στην επετειακή 20ή διοργάνωση της 
Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής 
συμμετέχει το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς. Στο Μουσείο 

Αργυτοτεχνίας Ιωαννίνων θα γίνουν δύο 
μουσικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με 
το Ωδείο Νέες Τέχνες-Ars Nova Music 
School.
Συγκεκριμένα:
*Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στις 20:00, ο 

μουσικός Δημήτρης Υφαντής θα παρουσι-
άσει, μαζί με τους μαθητές του από το τμή-
μα έντεχνου-λαϊκού–παραδοσιακού τρα-
γουδιού του Ωδείου και με τη νεοσύστατη 
χορωδία ενηλίκων, μια βραδιά γεμάτη από 
μελωδίες ελληνικής έντεχνης και παρα-
δοσιακής μουσικής.
*Το Σάββατο 22 Ιουνίου, στις 19:00, οι μα-
θητές των τμημάτων κιθάρας, πιάνου, 
βιολιού, μπουζουκιού   και κλαρίνου του 

Ωδείου θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα 
με ελληνικές μελωδίες από το έντεχνο, 
παραδοσιακό και λαϊκό ρεπερτόριο. Θα 
συμμετέχει η χορωδία του Ωδείου.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον 
περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Αργυ-
ροτεχνίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 
2651064065 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 
10:00-18:00).

Jannina 
Old 
City 
ΔΙΗΜΕΡΟ live 21-22 
Ιουνίου στη γωνία Καλ-
λάρη και Ανεξαρτησί-
ας, με Deans, Γάκη και 
Troublemakers, Rockin’ 
Rebel, InΣomnia band, Αυ-
τόπτες Μάρτυρες κ.α. 
Όλο το πρόγραμμα εδώ

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου το 
Ioannina Lake Festival ξεκινάει 
στο Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο 
Locomondo, Λεωνίδα Μπαλάφα, 
Folk N Roll, Βαγγέλη Κοσίνα και 
Mojave Sky. 
Το Σάββατο 22 Ιουνίου παίρνουν 
σειρά η Ελένη Φουρέιρα, ο Ανα-
στάσιος Ράμμος, η Ματίνα Ζάρα, ο 
Mike,η Violetta Toryanik οι DJ Χά-
ρης Τσίτος και ΝIGMA κ.α., καθώς 
και stand-up comedy artists.

Ioannina Lake 
Festival

https://www.facebook.com/events/668999596880324/
https://www.facebook.com/events/728709694198252/
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι Grateful Dead ήταν κάτι παραπάνω από 
ένα «ψυχεδελικό συγκρότημα». Η παρέα 
του Τζέρι Γκαρσία γεννήθηκε ως σύνολο 
την εποχή που ο κολεκτιβισμός (και ο πολι-

τικός χιπισμός) ήταν στα φόρτε του και το μουσικό 
πεδίο δημιουργούσε μπάντες όπως οι Hawkwind, 
οι Jefferson Airplane και φυσικά, οι Dead.
Στις 14 Ιουνίου του 1970, πριν από 49 χρόνια δη-
λαδή, οι GF έβγαλαν το Workingman’s Dead. Ήταν 
το τέταρτό τους άλμπουμ, αμέσως μετά το θρυλικό 
Live/Dead και πριν το American beauty. 
O δίσκος ήταν και είναι απλά τέλειος. Είναι αδικη-

μένος στις διάφορες κατατάξεις (το Rolling Stone 
τον έχει στη 262η θέση των 500 καλύτερων άλ-
μπουμ), αλλά ως μάγκνουμ όπους της μπάντας, 
είναι ταυτόχρονα και ένα από τα ψηλότερα σημεία 
που έχει φτάσει το ροκενρόλ. Βασικό ρόλο σε αυτή 
την υπόθεση κρατούσε ο Ρόμπερτ Χάντερ που 
έγραψε τους στίχους για μια «παλιά και παράξενη 
Αμερική».
Στα μόλις 35 και κάτι λεπτά του, το Workingman’s 
Dead «καταλογογραφεί» την αμερικάνικη μουσική, 
τη σχετικά σύντομη ιστορία της τέλος πάντων και 
βάζει τους GF δίπλα στους Band, σε αυτή την πε-
ρίεργη, υπνωτιστική κατηγορία μουσικών συγκρο-
τημάτων που κρατάνε δέσμιο το ακροατήριό τους.

Η ζωή και ο θάνατος 
της εργατικής τάξης

https://www.youtube.com/watch?v=8QAO6PzLPdE
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Σκορτσέζε-Ντίλαν: 
Η συνάντηση δύο θρύλων

Τι συμβαίνει όταν ένας 
ζωντανός θρύλος του κι-
νηματογράφου, ο Μάρ-
τιν Σκορτσέζε, θέλει να 

διηγηθεί τον μύθο ενός ζωντα-
νού θρύλου της μουσικής, του 
Μπομ Ντίλαν; Οι δύο συνεργοί 
διασκεδάζουν όταν μπλέκουν τη 
μυθοπλασία με την πραγματικό-
τητα, χωρίς αυτό να βλάπτει τη 
συγκεκριμένη ταινία «Rolling 
Thunder Revue».

Δεκατέσσερα χρόνια μετά 
την ταινία-ντοκιμαντέρ «No 
Direction Home» που σκιαγρα-
φεί την εξέλιξη του μουσικού 
Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος ξεκί-
νησε ως τροβαδούρος της φολκ 
και έγινε ένας εμβληματικός ροκ 
σταρ, ο Σκορτσέζε διηγείται αυτή 
τη φορά την περιοδεία «Rolling 
Thunder Revue» του 1975-1976, 
με τη μορφή ενός ντοκιμαντέρ 
μυθοπλασίας που προβάλλεται  
από το Netflix, αποδεικνύοντας 
τη σκηνική εκπλήρωση του 
θρύλου της φολκ-ροκ και την 
τότε μποέμικη ζωή του.
Το 1974 ο Ντίλαν βάζει τέλος σε 
οκτώ χρόνια σκηνικής απουσίας 
αρχίζοντας μια ιδιαίτερα προ-
σοδοφόρα περιοδεία συνοδευ-
όμενος από το συγκρότημα Τhe 
Band. Ένας θρίαμβος -ήδη απα-
θανατίστηκε από τον Σκορτσέζε 
στο «The Last Waltz» (Το Τελευ-
ταίο Βαλς)- που επαναφέρει τον 
Ντίλαν στη θέση του μεγαλύτε-
ρου ροκ σταρ, χωρίς αυτό να τον 
κάνει πιο ευτυχισμένο. Αντίθετα 
του λείπει το ουσιώδες: η ανανέ-
ωση της επαφής με τον κόσμο.

Τότε έχει την ιδέα να συγκεντρώ-
σει μια ομάδα καλλιτεχνών για 
μια περιοδεία στη Βόρεια Αμε-
ρική. Ταξιδεύουν με καραβάνι 
που οδηγεί ο ίδιος, προσδοκά μια 
επιστροφή στις ρίζες: στις μικρές 
αίθουσες, εκεί όπου διαμόρφωνε 
με το κοινό μια ζεστή σχέση, ξε-
τυλίγοντας το ταλέντο του.
Περιβάλλεται από ένα εντυπω-
σιακό κάστινγκ: τη βασίλισσα 
του φολκ Τζοάν Μπαέζ, τον ποι-
ητή Μπιτ Άλεν Γκίνσμπεργκ, 
τον Ρότζερ Μακ Γκουίν που είχε 

αποχωρήσει από τους Byrds, τον 
κιθαρίστα Μικ Ρόνσον, συνερ-
γάτη του Ντέιβιντ Μπόουι, τον 
ηθοποιό και δραματουργό Σαμ 
Σέπαρντ, που ανέλαβε να γρά-
ψει το σενάριο μιας ταινίας που 
θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του 
εγχειρήματος. 
Αυτό το γενικό σύνολο, διάρκει-
ας 4 ωρών, με τίτλο «Renaldo & 
Clara», η μόνη κινηματογραφική 
παραγωγή του Ντίλαν έως σήμε-
ρα, θα προβληθεί το 1978 σε κλί-
μα γενικής αδιαφορίας.

Δεκατέσσερα 
χρόνια μετά 
την ταινί-
α-ντοκιμαντέρ 
«No Direction 
Home» ο Σκορ-
τσέζε διηγείται 
την περιο-
δεία «Rolling 
Thunder 
Revue» του 
1975-1976, με 
τη μορφή ενός 
ντοκιμαντέρ 
μυθοπλασίας 
που προβάλ-
λεται από το 
Netflix
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