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Οι… επίσημες πλατείες 
του κέντρου της πόλης 
των Ιωαννίνων είναι 
τρεις: Πλατεία Ανδρέα 

Παπανδρέου, πλατεία Πύρρου 
και πλατεία Πάργης. Η καθεμία 
έχει τη δική της διαδρομή, με τις 
δύο από αυτές να δίνουν μεγάλες 
«μάχες» για το όνομά τους. Ας 
μην ξεχνάμε ότι η ιστορία μιας 
πόλης γράφεται και με τα οδω-
νύμια.
Για τους Γιαννιώτες είναι απλά 
η κεντρική πλατεία. Σπάνια, θα 
την αποκαλέσει κάποιος πλατεία 
Πύρρου. Ωστόσο, το αξιομνημό-
νευτο σε αυτή την περίπτωση 
είναι ότι κανένας βασιλιάς, πο-
λιτικός κ.λπ. δεν «απείλησε» τον 
αρχαίο βασιλιά. Η ονοματοδοσία 
της πλατείας έγινε το 1931 και ο 
Πύρρος παραμένει αμετακίνη-
τος, κλείνοντας τα 85 του χρόνια.
Η πλατεία Πάργης (πάντα Πάρ-
γης και ποτέ Πάργας εν προ-
κειμένω), αντιθέτως, πέρασε 
κάποιες περιόδους χωρίς… την 
Πάργα. Τον Δεκέμβριο του 1959, 
το δημοτικό συμβούλιο της πό-
λης αποφάσισε να μετονομάσει 
την πλατεία σε πλατεία Ντουάιτ 
Αϊζενχάουερ (του γνωστού Άικ) 
προς τιμή του αμερικανού προέ-
δρου, του «ηγέτη της παγιώσεως 
της Ειρήνης του Κόσμου» όπως 
είπε ο τότε δήμαρχος Γρηγόρης 

Σακκάς. Είναι οι εποχές που ο 
Παύλος και η Φρειδερίκη βα-
σιλεύουν στην Ελλάδα και που 
οι κυβερνήσεις του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή επιδιώκουν μια 
θέση στον διεθνή χάρτη του Ψυ-
χρού Πολέμου, με στόχο την ανα-
κοπή των αριστερών δυνάμεων. 
Η κίνηση του δημάρχου της πό-
λης έγινε λίγες μέρες μετά την 
επίσκεψη του Αϊζενχάουερ στην 
Ελλάδα, στο πλαίσιο «περιοδείας 
ειρήνης στον κόσμο» όπως την 
αποκαλούσε η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ. Ο «Άικ» έμεινε στην πλα-
τεία Πάργης για έξι χρόνια.
Τον Μάρτιο του 1965, ο δήμαρ-
χος Χριστόφορος Κωσταδήμας 
διέγραψε τον αμερικανό πρόεδρο 
και επέστρεψε την πλατεία στην 
Πάργα «την ηρωικήν Πάργαν 
η οποία κατά τους χρόνους της 
τούρκικης σκλαβιάς υπήρξεν το 
καταφύγιον των διωκομένων 
Ηπειρωτών αλλά και ορμητήριον 
απόθεν απέδραμον οι μαχηταί 
εναντίον του τυράννου κατακτη-
τού». Ο Αϊζενχάουερ κατάφερε 
να επιστρέψει όμως επί χούντας 
στην πλατεία, για να φύγει ορι-
στικά με τη μεταπολίτευση.
Και τέλος, η πλατεία Ανδρέα 
Παπανδρέου που, αν παρέμενε 
όντως πλατεία, θα ήταν η πιο 
ιστορική. Πρόκειται για την απο-
καλούμενη «κάτω πλατεία», που 
στον χάρτη καταλαμβάνει την 
περιοχή από τα κεντρικά φανά-

ρια της 28ης Οκτωβρίου μέχρι το 
Δημαρχείο. Σήμερα ως πλατεία 
την αναγνωρίζει μόνο… ο ταχυ-
δρόμος των ΕΛΤΑ.
Για αρκετές δεκαετίες, μετά την 
απελευθέρωση της πόλης, θεω-
ρούνταν η κεντρική πλατεία της 
πόλης, με τον πρώτο δήμαρχο 
των ελεύθερων Ιωαννίνων Για-
γιά Βέη να αναφέρει γι’ αυτήν 
ότι «αποτελεί το κέντρον και 
την επικοινωνίαν της πόλεως». 
Το 1913 η πλατεία αυτή πήρε 
το όνομα του Κωνσταντίνου του 
Ελευθερωτή (του Κωνσταντίνου 
του Α’, δηλαδή) που ηγήθηκε 
του ελληνικού στρατού κατά την 
απελευθέρωση της πόλης.
Τρία χρόνια μετά, ο δήμαρχος 
Γιώργος Ιωαννίδης τη μετο-
νομάζει σε πλατεία Εθνικής 
Αμύνης λόγω του ομώνυμου 
κινήματος του Ελευθέριου Βενι-
ζέλου. Ο Κωνσταντίνος Ελευθε-
ρωτής επιστρέφει στην πλατεία 
το 1935, μετά το αποτυχημένο 
κίνημα της 1ης Μαρτίου που 
έβαλε τέλος στη βενιζελική πα-
ράταξη. «Ο λαός των Ιωαννίνων 
όστις διακρίνεται διά την ψυχι-
κήν ευγένειαν απέτισε ελάχιστον 
φόρον ευγνωμοσύνης εις τον 
ελευθερωτήν της Ηπείρου στρα-
τηγόν βασιλέα Κωνσταντίνου 
ονομάσας άλλοτε την κεντρι-
κήν πλατείαν επ’ ονόματι αυ-
τού. Ευρέθησαν όμως κατόπιν 
εκπρόσωποι της πόλεως οίτινες 

χωρίς να λάβωσιν υπόψιν ότι 
δεν δύνανται διά της απλής και 
αδικαιολογήτου αρνήσεως να 
διαψεύσωσιν αυτήν την πραγ-
ματικότητα μετονόμασαν την 
ειρημένην πλατείαν Εθνικής 
Αμύνης» αναφέρει στη σχετική 
συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου ο πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου Β. Κάππας. Με 
την πάροδο του χρόνου, ο Κων-
σταντίνος ο Ελευθερωτής συ-
γκατοίκησε στην πλατεία με τον 
βασιλιά Γεώργιο τον Α’, το όνο-
μα του οποίου απομακρύνθηκε 
κατά τη μεταπολίτευση.
Ο επόμενος σταθμός στην ιστο-
ρία της πλατείας ήταν το 1986, 
όταν η δημαρχία του Χαρίλαου 
Τόλη αποφάσισε να τη μετονο-
μάσει σε πλατεία Δημοκρατίας. 
Η Δημοκρατία έμεινε για μια 
δεκαετία. Το 1997, η δημοτική 
αρχή του Λευτέρη Γκλίναβου 
έδωσε το όνομα του Ανδρέα Πα-
πανδρέου ο οποίος είχε αποβιώ-
σει πριν από έναν χρόνο. Η αντί-
δραση της αντιπολίτευσης ήταν 
έντονη.

Η φωτογραφία είναι από το 
βιβλίο του Αναστάσιου Παπα-
σταύρου «Ιωαννίνων ενθύμι-
ον-Τα Γιάννενα μέσα από τις 
καρτ ποστάλ». Απεικονίζει την 
πλατεία Κων. του Ελευθερωτή εν 
έτει 1918, μπροστά από το σημείο 
που βρίσκεται σήμερα το Ρολόι

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η ρωμαϊκή Νικόπολη, ο 
αρχαιολογικός χώρος 
Δωδώνης, το Ιτς Καλέ 
στο Κάστρο των Ιωαν-

νίνων, βυζαντινά μοναστήρια…: 
τόποι πολιτισμού και σύνδεσης 
του παρελθόντος με το παρόν, 
για τους οποίους οι τοπικές 
κοινωνίες νιώθουν σήμερα μια 
περηφάνια. Η οργάνωση και η 
διαχείριση των τόπων αυτών, με 
τις όποιες ελλείψεις υπάρχουν 
ακόμη, δεν ήταν εύκολη υπό-
θεση. Οι σχέσεις των τοπικών 
κοινωνιών με τις αρχαιολογικές 
υπηρεσίες δοκιμάστηκαν πολ-
λές φορές στο παρελθόν, ενώ 
δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις 
μεταξύ των δύο μερών. Απέναντί 
τους, οι υπηρεσίες βρήκαν ιδιο-
κτήτες, την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, την Εκκλησία. 
Διάφορα «μέτωπα» συνεχίζουν 
να υπάρχουν και σήμερα, μόνο 
που το επίδικο πια είναι η εμπο-
ρευματοποίηση του πολιτιστι-
κού αγαθού. Παλιότερα ήταν η 
αναγνώριση της σημασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς από 
τις τοπικές κοινωνίες και η 
αποτίναξη απόψεων του τύπου 
«κάτι παλιόπετρες είναι»…
Αν είχαν κυριαρχήσει βέβαια τέ-
τοιου είδους απόψεις, τα πράγ-
ματα θα ήταν τελείως διαφορε-
τικά. Τόποι όπως το Ιτς Καλέ, 
το οποίο οι Γιαννιώτες και οι 
επισκέπτες, το έχουν σημείο 
αναφοράς, δεν θα υπήρχαν. Το 
αρχαιολογικό αυτό πάρκο δεν 
«ξεφύτρωσε» έτσι απλά, δεν 
αποτελεί κάποια κληρονομιά χα-
μένη μέσα στον χρόνο. Κάποιοι 
άνθρωποι το οραματίστηκαν, και 
μάλιστα σε εποχές που τα περί 
πολιτιστικής διαχείρισης έμοια-
ζαν μακρινά, δούλεψαν γι’ αυτό 
και έθεσαν τις βάσεις για να γίνει 
ένας «ζωντανός» χώρος πολιτι-
σμού, με την τοπική κοινωνία να 
το νιώθει αναπόσπαστο μέρος 
της καθημερινότητάς της. Και οι 
άνθρωποι αυτοί δεν είναι άγνω-
στοι: Ο Δημήτρης Κωνστάντιος 
και η Φραγκίσκα Κεφαλλωνί-
του, δύο πρόωρα εκλιπόντες εν 
υπηρεσία αρχαιολόγοι, άφησαν 
το αποτύπωμά τους όχι μόνο στα 
Γιάννενα αλλά και σε άλλες πε-

Τρεις πλατείες 
και οι ταμπέλες τους
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ριοχές της Ηπείρου, της Λευκά-
δας και της Κέρκυρας.
«Οι δύο αυτοί άνθρωποι ‘υπάρ-
χουν δίπλα μας’ γιατί μας επη-
ρέασαν. Μας έδωσαν ιδέες, εμ-
βολίασαν τα οράματά μας. Χωρίς 
αυτούς, ο χώρος όπου βρισκόμα-
στε, το Ιτς Καλέ, μπορεί να μην 
ήταν ακόμη ένα ζωτικό κομμάτι 
της πόλης» είπε ο προϊστάμενος 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιω-
αννίνων Κώστας Σουέρεφ, στην 
εκδήλωση τιμής που έγινε το 
Σάββατο 19 Οκτωβρίου στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων του 
Βυζαντινού Μουσείου. Στην εκ-
δήλωση τιμής, η αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων πήρε το όνο-
μα του Δημήτριου Κωνστάντιου 
ενώ το όνομα της Φραγκίσκας 
Κεφαλλωνίτου δόθηκε στη Βι-
βλιοθήκη του Μουσείου.
Για την οφειλόμενη αυτή απόδο-
ση τιμής, την πρωτοβουλία πήρε 
ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βορειο-
δυτικής Ελλάδας του υπουργεί-
ου Πολιτισμού, με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων να την 
αποδέχεται. «Για μας το Ιτς Καλέ 
είναι το δεύτερο σπίτι μας. Τη 
δουλειά μας την αγαπήσαμε, τα 

μνημεία μας τα νιώθουμε. Και 
τον δρόμο μάς τον έδειξαν ο Δη-
μήτρης και η Φραγκίσκα» τόνισε 
η πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη 
Μποβίλα.
Και οι δύο αρχαιολόγοι, με κατα-
γωγή από την Εύβοια ο Δημή-
τρης Κωνστάντιος (1950-2010) 
και από την Τήνο η Φραγκίσκα 
Κεφαλλωνίτου, σπούδασαν στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατά 
τη μεταπολίτευση ξεκίνησαν να 
εργάζονται ως έκτακτοι αρχαι-
ολόγοι στην 8η Εφορεία Βυζα-
ντινών Αρχαιοτήτων, σε μια αρ-
χαιολογική υπηρεσία με μεγάλο 
πεδίο δράσης και με ελάχιστο 
προσωπικό τότε. Για τη ζωή 
τους και το έργο τους, μίλησε 
αναλυτικά η αρχαιολόγος Ξένια 
Δημητρακοπούλου. Οι δύο τους 
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
’80, ήταν και ζευγάρι στη ζωή. Οι 
δρόμοι τους στη συνέχεια χώρι-
σαν. 
Η Φραγκίσκα Κεφαλλωνίτου 
παρέμεινε στα Γιάννενα, και 
υπηρέτησε στη θέση της διευ-
θύντριας της 8ης Εφορείας από 
το  1988 έως το 2006 (το 2006 
μετατέθηκε στη Ναύπακτο), ενώ 

ο Δημήτρης Κωνστάντιος ήταν 
ο άνθρωπος που αναμόρφωσε 
το Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο Αθηνών. Για τους δύο 
αυτούς σημαντικούς αρχαιολό-
γους μίλησαν ακόμη η επίτιμη 
διευθύντρια του Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου Ευγενία 
Χαλκιά και ο πρώην δήμαρχος 
Ιωαννίνων Αλέκος Σόφης σε μία 
από τις σπάνιες δημόσιες εμφα-
νίσεις του. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στην 
έντονη πολιτικοποίηση του Δη-
μήτριου Κωνστάντιου, με άρ-
θρα του σε περιοδικά όπως το 
«Αντί», και στον χαρακτήρα του, 
χάρη στον οποίο ήταν εφικτή 
η άρση πολλών εμποδίων στις 
σχέσεις της αρχαιολογικής υπη-
ρεσίας με την τοπική κοινωνία. 
«Ο Δημήτριος Κωνστάντιος προ-
βληματίστηκε πολύ με το δίπολο 
τοπικές κοινωνίες-πολιτιστική 
κληρονομιά. Ασχολήθηκε πολύ 
με τον εξορθολογισμό των με-
ταξύ τους σχέσεων με στόχο την 
προσέγγιση των δύο πλευρών» 
τόνισε, ενώ δεν παρέλειψε να 
μιλήσει για τις ευθύνες του κρά-
τους απέναντι στην πολιτιστική 

κληρονομιά: «Το κράτος με τις 
γνωστές του αντιφάσεις από τη 
μια επιβάλλει την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και 
από την άλλη την αφήνει έκθε-
τη και ανυπεράσπιστη άλλοτε 
στη φθορά και στην καταστρο-
φή κι άλλοτε σε έναν ψευδεπί-
γραφο, βίαιο εκμοντερνισμό με 
τα πολιτιστικά αγαθά να μεταλ-
λάσσονται σε προϊόντα ανίερης 
συναλλαγής και άκριτης εμπο-
ρευματοποίησης με τη συνενοχή 
παραγόντων…».
Στην εκδήλωση, το παρών έδω-
σε και η οικογένεια του Δημήτρι-
ου Κωνστάντιου.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΙΤΣ ΚΑΛΕ

Το Ιτς Καλέ ανήκε στον Στρατό 
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
’70. Νωρίτερα, οι αρχαιολογικές 
υπηρεσίες είχαν κάνει κάποιες 
αναστηλωτικές εργασίες σε μνη-
μεία. Ωστόσο, ο σπόρος της δια-
μόρφωσης ενός αρχαιολογικού 
πάρκου μπήκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80, όταν ο τότε 
έφορος βυζαντινών αρχαιοτήτων 
Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος 

διεκδίκησε το πρώην βασιλικό 
περίπτερο για να γίνει το Βυ-
ζαντινό Μουσείο. Κάτι που δεν 
επιτεύχθηκε παρά αρκετά χρό-
νια μετά. Το Βυζαντινό Μουσείο 
Ιωαννίνων έγινε τελικά πραγμα-
τικότητα το 1995, όταν στη διεύ-
θυνση της Εφορείας βρισκόταν η 
Φραγκίσκα Κεφαλλωνίτου. 
Κατά τη δεκαετία του ’80, στο Ιτς 
Καλέ έγιναν αρκετές ανασκαφές 
από τον Δημήτριο Κωνστάντιο, 
ενώ άρχισε να συγκροτείται και 
ο τρόπος ανάδειξης του χώρου 
ως αρχαιολογικού πάρκου. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση, προχώ-
ρησαν εργασίες αποκατάστασης 
των μνημείων, όπως της πυ-
ριτιδαποθήκης (χώρος εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων), του 
Θησαυροφυλάκιου (μουσειακός 
χώρος για την τέχνη της αργυ-
ροχοΐας) και των μαγειρείων, τα 
οποία μετατράπηκαν σε αναψυ-
κτήριο για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών…
Από τότε, η ακρόπολη έχει εξελι-
χθεί περισσότερο με τη δημιουρ-
γία του Μουσείου Αργυροτεχνίας 
Ιωαννίνων και έχει μπροστά της 
πια άλλες προκλήσεις.

Ιτς Καλέ: Ένα όραμα 
που έγινε πραγματικότητα
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To αφιέρωμα στον ιταλό 
σκηνοθέτη Φράνκο Τζε-
φιρέλι συνεχίζεται από το 
Πνευματικό Κέντρο του 

Δήμου Ιωαννιτών και τις «Κυ-
ριακές στο πανί» την Κυριακή 20 
Οκτωβρίου, στις 20:30, στον πολι-
τιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χα-
τζής», στα παλιά σφαγεία.
Αυτή τη φορά θα προβληθεί η 
ταινία «Αδελφός Ήλιος, Αδελφή 
Σελήνη». Η υπόθεση: Στη μεσαι-
ωνική Ιταλία ο γιος ενός εύπο-
ρου εμπόρου από την Ασίζη απο-
φασίζει να εκφράσει την αγάπη 
του προς το θεό, μοιράζοντας τα 
υπάρχοντά του στους φτωχούς και 
διδάσκοντας την αγάπη προς τη 
φύση και τα ζώα. Πρόκειται για 
τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης.
«Ο Φράνκο Τζεφιρέλι συνεχίζει 
την επίδειξη υψηλής αισθητικής 
που είχε ξεκινήσει με την ταινία 
‘Ρωμαίος και Ιουλιέτα’ ενώ και 
πάλι συνδέει την ιστορία του με 

τα εγκατεστημένα πια νεανικά 
κινήματα της δεκαετίας του 1960 
αναδεικνύοντας τον Άγιο Φρα-
γκίσκο ως τον απόλυτο αντι-ή-
ρωα που καταφέρνει μέσα στις 
αντιξοότητες να εμπνεύσει και να 
υποδείξει έναν απλούστερο τρόπο 
ζωής. Η υπόδειξη της θρησκεί-
ας ως επαναστατικής πράξης θα 
επαναληφθεί και στον ‘Ιησού από 
τη Ναζαρέτ’ που θα σκηνοθετήσει 
λίγα χρόνια αργότερα κλείνοντας 
τον μικρό ‘θρησκευτικό’ (ως πο-
λυπολιτισμική φιλοσοφική ανα-
ζήτηση) κύκλο του σκηνοθέτη με 
εμφατικό τρόπο» αναφέρεται σε 
σχετικό σημείωμα.
Το σενάριο συνυπογράφουν ο Τζε-
φιρέλι και η πολυβραβευμένη σε-
ναριογράφος και σκηνοθέτης Λίνα 
Βερτμίλερ. Στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο ο Γκράχαμ Φόλκνερ και στον 
ρόλο του Πάπα Ιννοκέντιου ΙΙΙ ο 
Άλεκ Γκίνες.  
Είσοδος ελεύθερη.

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Α-λογία» στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ψυχικής 
υγείας (10 Οκτωβρίου), το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει την πα-
ράσταση αφήγησης για ενήλικες «Α-λογία» τη 

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, στις 20:00, στο Μουσείο Αργυρο-
τεχνίας Ιωαννίνων/
Τέσσερις ιστορίες ανθρώπινες όπου η λογική και η α-λο-
γία συνδιαλέγονται. «Ψυχές ονειροπόλες που δραπέτευ-
σαν από το μονοπάτι της ανθρώπινης στενοκεφαλιάς, 
πλάσματα ξεχασμένα που ζούνε στον τόπο του ονείρου, 
άνθρωποι δίχως όνομα, δίχως παρελθόν και δίχως πα-
ρόν. Ένα πέρασμα από τους μισοσκότεινους διαδρόμους 
των ασύλων στο γλυκό κελάηδισμα των αηδονιών. Μια 
διαδρομή από το σκοτάδι στο φως» όπως αναφέρεται σε 
σχετικό σημείωμα.
Αφήγηση-κείμενα: Μαρία Μαχαίρα
Στίχοι-μουσική: Αντώνης Καρασταμάτης 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Χρυσάνθη Παπαγεωργίου
Εικαστικά: Αθηνά Καραμανωλάκη
Κατασκευή κοστουμιού-επιμέλεια: Φόνη Βραζέλη
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Πρόσβαση και από 
τη νότια πύλη του Ιτς Καλέ.

20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Ο ηλίθιος» από την «Εξαύδα»

Το αφιέρωμα στον ευρωπαϊκό κινημα-
τογράφο συνεχίζεται από το καλλιτε-
χνικό σωματείο Ιωαννίνων «Εξαύδα» 
με την προβολή της ρώσικης ταινίας 

«Ο ηλίθιος» του Γιούρι Μπίκοφ την Κυριακή 
20 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, 
στις 20:15.
Η προβολή της ταινίας θα γίνει στον χώρο της 
«Εξαύδα» (Κουντουριώτη 31, οικονομική ενί-
σχυση 2 ευρώ, τηλ. 6945377240).
Η υπόθεση: Ένας υδραυλικός, ο αθώος και ιδε-
αλιστής Ντίμα αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο 
του μελετώντας για να γίνει μηχανικός. Ένα 
βράδυ, πηγαίνοντας σε μια εργατική πολυκα-
τοικία για μια διαρροή αντιλαμβάνεται, ότι το 
πολυώροφο κτίριο όπου στοιβάζονται δεκάδες 
οικογένειες πρέπει να εκκενωθεί γιατί υπάρ-
χει άμεσος κίνδυνος να καταρρεύσει. Τρέχει 
να ειδοποιήσει τη δήμαρχο και τις δημοτικές 
αρχές, όμως καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν 
είναι όπως φαίνονται. Ο Ντίμα περνάει όλη τη 
νύχτα κυνηγώντας τους διεφθαρμένους το-
πικούς αξιωματούχους σε μια απεγνωσμένη 
προσπάθεια να σώσει εκείνους που η καλή 
κοινωνία έχει αποφασίσει να ξεχάσει.
Πρωταγωνιστούν: Αρτέμ Μπιστρόφ, Νίνα 
Αντιούχοβα, Σεργκέι Αρτσιμπάσεβ, Πιοτρ 
Μπαραντσέεφ, Νικολάι Μπεντέρα.

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Αδελφός Ήλιος, Αδελφή Σελήνη» στα παλιά σφαγεία
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20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

MICHAEL GIRA 
ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
H ΑΥΛΑΙΑ της φετινής διοργάνωσης του 
Soundtrope Festival ανοίγει την Κυριακή 20 
Οκτωβρίου με τους Michael Gira και Norman 
Westberg ιδρυτικά και ενεργά μέλη των θρυλι-
κών Swans. H συναυλία θα γίνει στην Ακαδημία 
στις 20.30. Support θα είναι ο Σείριος Σαββαΐδης. 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

BONZAI 
ΣΤΟ CASTILLO
ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ παίζουν στο Castillo 
Bar στη στοά Πυρσινέλλα οι Bonzai μαζί με τους 
Ask Tommorow. Έναρξη στις 20.30, προπώληση 
5 ευρώ, ταμείο 6 ευρώ.

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 
ΝΙΚΟ ΚΑΡΟΥΖΟ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Παπαθανασίου και ο Κώστας 
Κωσταδήμας κάνουν ένα αφιέρωμα στον Νίκο 
Καρούζο, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου στις 21.30 
στο Θυμωμένο Πορτραίτο (είσοδος 3 ευρώ)

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΙ OVERJOYED 
ΣΤΟ BEATNIK
ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ οι Overjoyed παίζουν 
με τους Peasants στις 21.00 με εισοδο 3 ευρώ

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

3Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΙΟΡΤΗ
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, για τέσσερις ημέρες στις 25, 26, 
27 και 28 Οκτωβρίου τα στενά της παλιάς πό-
λης, γύρω από την Λαϊκή Αγορά Αγίου Νικολά-
ου θα αποκτήσουν έντονη κινητικότητα

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

STAND UP COMEDY
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τσουβέλας και ο Θανά-
σης Παπαγεωργίου έρχονται για ένα stand up 
comedy στο Πνευματικό Κέντρο, για 1,5 ώρα, 
σε δύο παραστάσεις, 18.30 και 21.00 (η δεύτερη 
είναι sold out). Εισιτήρια στο viva.gr, 12 ευρώ

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τσεχία-Ιωάννινα: μια ταινία 
και μια συναυλία

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Μουσικές από τον κινηματογράφο» 
στο Πνευματικό Κέντρο

Mια συναυλία αφιερωμένη σε μουσικές 
που έχουν γραφτεί για τον κινημα-
τογράφο παρουσιάζει το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών την Τε-

τάρτη 23 Οκτωβρίου, στις 20:30, στην αίθουσα «Β. 
Πυρσινέλλας».

Τη συναυλία, η οποία θα περιλαμβάνει έργα των 
Nino Rota, Nicola Piovani, Yann Tiersen, John 
Williams, Νίκου Κυπουργού, Ελένης Καραΐνδρου 
κ.ά., πλαισιώνουν οι Κωνσταντίνος Λεοντάρης 
(βιολί), Σοφία Πατσιούρα (ακορντεόν) και Φένια 
Τσαρσιλή (πιάνο). Είσοδος ελεύθερη.

Εκδήλωση με αφορμή την εθνική επέτειο 
της Τσεχικής Δημοκρατίας διοργανώνουν 
το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννι-
τών, η Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατί-

ας στην Αθήνα και το Τσεχικό Κέντρο Πολιτισμού 
την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, στις 19:30, στον πολιτι-
στικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά 
σφαγεία.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει 
την προβολή της ταινίας «Το Δημοτικό Σχολείο» 
(Obecná škola, 1991) του Jan Svěrák και συναυλία 
μουσικής τζαζ με το σύνολο Petra Ernyei Trio.  Την 
εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο πρέ-
σβης της Τσεχίας στην Αθήνα, Jan Bondy.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 
«ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»: 

O τσέχος σκηνοθέτης Γιαν Σβέρακ λίγα χρόνια πριν 
τον «Μικρό Κόλια» (Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας 
το 1996) στην ταινία «Το Δημοτικό Σχολείο» κατέ-
γραψε την εκπαιδευτική πραγματικότητα μιας με-
ταβατικής περιόδου της χώρας του.
Σ’ ένα δημοτικό σχολείο της Πράγας, μετά τη λήξη 
του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου,   καταφθάνει ένας 

δάσκαλος με σκοπό να επιβάλει την τάξη σε μια 
απείθαρχη σχολική τάξη. Ένας δάσκαλος με αμφι-
λεγόμενο παρελθόν και χτυπητές αδυναμίες, που 
αναπτύσσει μια ιδιότυπη παιδαγωγική σχέση με 
τους ατίθασους μαθητές του και μεταβάλλεται σε 
πρότυπο γι’ αυτούς.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΖΑΖ:

Η Petra Ernyeiová που ηγείται του μουσικού συ-
νόλου μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια. Έκανε 
το ντεμπούτο της σε ηλικία μόλις 18 χρονών στο 
Sacramento Jazz Festival για να ακολουθήσουν 
συνεργασίες με την φημισμένη Original Prague 
Syncopated Orchestra και την Prague Swing 
Orchestra. To 2008 ίδρυσε τους Petra Ernyei 
Quartet και ηχογράφησε το δίσκο «So Many 
Stars». Έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ σε 
Τσεχία, Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Νορβηγία, Ουγ-
γαρία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ρωσία.
Ο Petr Dvorský (κοντραμπάσο) είναι μια σημαντι-
κή προσωπικότητα της τσεχικής τζαζ σκηνής ενώ 
ο Adam Tvrdý είναι ένας συνθέτης και κιθαρίστας, 
ο οποίος έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων και με τον 
Ennio Morricone στα φημισμένα στούντιο Abbey 
Road του Λονδίνου.
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«Mountaintop»: 
Η ηχογράφηση 
του «Colorado» 
σε ντοκιμαντέρ

It’s coming, it’s real
MICHAEL GIRA-NORMAN WESTBERG ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το Soundtrope ξεκινάει με εκκω-
φαντικό τρόπο σήμερα Κυριακή 
στην αίθουσα αρχιεπισκόπου 
Σπυρίδωνα στην Ακαδημία 

(20.30, εισιτήρια στο ταμείο 23 ευρώ). 
Οι Swans είναι πρωτοπόροι της μουσι-
κής. Ο Michael Gira είναι ο αδιαμφισβή-
τητος ηγέτης τους, καθώς αυτός έβαλε 
μπροστά την ιστορία πίσω, στο μακρινό 
1982 και είναι ο πόλος αναφοράς σε όλες 
τις φάσεις τους, που μεταξύ μας, κυμαί-
νονται λίγο ανάλογα με τις ορέξεις του.
Ο Μάικλ Ρόλφε Τζίρα (ή Τζιρά) είναι Κα-
λιφορνέζος και πολύ ζόρικος τύπος γενι-
κά. Έχοντας περάσει ακόμα και από στά-
δια ανήλικης αναμόρφωσης, ήρθε στην 
Ευρώπη νεαρός, έζησε για ένα διάστημα 
στο Ισραήλ, επέστρεψε στην Καλιφόρ-
νια όπου δούλεψε ως… φούρναρης για 
ένα διάστημα και κάπου στα τέλη της 
δεκαετίας του ’70 μετακόμισε στη Νέα 
Υόρκη.
Εκεί βρήκε και τον βρήκαν οι Swans, 
αφού πρώτα κόλλησε κάμποσα ένσημα 
στην οικοδομή (όλα αυτά αληθεύουν).
Τα πρώτα βήματα της μπάντας ήταν 
τόσο industrial που κάνουν live των 
Einsturzende Neubauten  να μοιάζει 
με μουσική δωματίου. Στην πορεία ο 
ήχος του άλλαξε πολλές φορές, για να 
χαρακτηρίσει όμως κάθε στιγμή του 
μουσικού πειραματισμού στο μεγάλο 
καζάνι που λέγεται ροκενρόλ. Σημειω-
τέον ότι για ένα διάστημα συνοδοιπόρος 
στη μπάντα, ήταν ο Θέρστον Μουρ των 
Sonic Youth… 
Από το Filth λοιπόν, μέχρι το εξαιρετικό 
Holy Money και από το My Father Will 
Guide me… που σηματοδότησε την επά-
νοδο των Swans, μέχρι το Glowing Man 
και το Leaving Meaning που έρχεται 
στις 25 ετούτου του μήνα, ο Τζίρα έχει 
συνδέσει το όνομά του με τις σημαντικό-
τερες στιγμές της μουσικής.
Το live στην Ακαδημία θα είναι ακουστι-
κό και μαζί του θα είναι ο Νόρμαν Γουέ-
στμπεργκ, ένας από τους πιο παλιούς κι-
θαρίστες των Swans. Το live θα ανοίξει 
ο πολύ ενδιαφέρων Σείριος Σαββαΐδης.
Για να τα μαζέψουμε όλα αυτά σε μια 
πρόταση, πρόκειται για ένα μοναδικό 
live για τα δεδομένα των Ιωαννίνων, 
σχεδόν απίστευτο ότι συμβαίνει εδώ. 
Οπότε…

O τραγουδιστής -τραγουδοποιός, 
Νιλ Γιανγκ ανακοίνωσε πριν από 
λίγο καιρό ότι θα αναβάλει τα σχέ-
δια για περιοδεία το 2019 για να 

επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση 15 ημι-
τελών κινηματογραφικών έργων.
Μια από τις ταινίες είναι το ντοκιμαντέρ 
«Mountaintop» το τρέιλερ του οποίου μό-
λις κυκλοφόρησε με θέμα την ηχογράφη-
ση του άλμπουμ του «Colarado», το πρώ-
το νέο άλμπουμ με τους Crazy Horse από 
το «Psychedelic Pill» το 2012.
Σε σκηνοθεσία του Νιλ Γιανγκ, με το ψευ-
δώνυμο που υπογράφει τις ταινίες του, 
Bernard Shakey, το 86λεπτο ντοκιμαντέρ 
θα προβληθεί σε κινηματογραφικές αί-
θουσες στις 25 Οκτωβρίου, πριν από την 
κυκλοφορία του L.P. 
Οι παραγωγοί περιγράφουν το 
«Mountaintop» ως «ειλικρινή χωρίς φίλ-
τρα ματιά στη διαδικασία ηχογράφησης 
του πρώτου άλμπουμ των Νιλ Γιανγκ με 
τους Crazy Horse τα τελευταία επτά χρό-
νια. Καταγράφει το γέλιο, τις εντάσεις, τις 
διαφωνίες και την αγάπη μιας μπάντας 
rock & roll που είναι μαζί 50 χρόνια, καθώς 
τα μέλη της μοιράζονται το πάθος, πρώτα 
απ 'όλα ... για τη μουσική».
Ο Γιανγκ ανακοίνωσε την επιστροφή των 
Crazy Horse στο στούντιο τον Απρίλιο και 
ότι το «Κολοράντο» θα κυκλοφορήσει τον 
Οκτώβριο με 10 νέα τραγούδια. Εκτός από 
τις CD και ψηφιακές εκδόσεις του δίσκου, 
θα υπάρχει και σε διπλό βινύλιο που πε-
ριλαμβάνει ένα αποκλειστικό single που 
δεν θα ενταχθεί στο άλμπουμ.

Michael Gira Norman Westberg
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 46 χρόνια τέτοιες μέρες, κυκλο-
φόρησε η καλύτερη ροκ όπερα όλων των 
εποχών, το Quadrophenia.
Οι Who ήταν ήδη βετεράνοι, καθώς είχαν 

γράψει νωρίτερα το «Tommy» που ήταν και κατ’ 
όνομα ροκ όπερα. Η Quadrophenia δεν ήταν ακρι-
βώς τέτοια, παρά ένα συνολικό, concept που λένε 
δηλαδή, άλμπουμ.
Επίσης, ήταν το μάγκνουμ όπους του Πιτ Τάουσεντ, 
που το έγραψε ολόκληρο. Τα 17 κομμάτια του δι-
πλού δίσκου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Real 
me, το Love reign o’er me, το 5:15 και το έπος μέσα 
στο έπος, Drowned.

H υπόθεση μοιάζει πολύ στην ίδια τη μπάντα. 
Ένας νεαρός ζει την αγγλική κοινωνία των ‘60s 
και φυσικά, την κουλτούρα των mods, με τους 
οποίους οι Who ταυτίστηκαν στα πρώτα τους ορ-
γίλα βήματα, όταν ψεύδιζαν το My Generation 
ακόμα. Στο δίσκο, μίλησαν για παιδιά που τα ήξε-
ραν προσωπικά…
Οι ηχογραφήσεις δεν ήταν εύκολες. Το συγκρότημα 
είχε ήδη ένα (κυριολεκτικά) μονόλιθο δημιουργίας 
με το Who’s Next και τα πράγματα είχαν ψιλοξεφύ-
γει. Ο Ντόλτρι πλάκωσε στο ξύλο τον Τάουσεντ, ο 
Τάουσεντ ξεφτίλισε δημόσια το μηχανικό ήχου της 
μπάντας, Ο Μουν λιποθύμησε δυο φορές σε συναυ-
λία στις ΗΠΑ και ο Τάουσεντ έβαλε στα τύμπανα 
έναν τύπο από το κοινό, τον Σκοτ Χάλπιν, που μάλ-

λον έζησε τη μεγαλύτερη βραδιά της ζωής του κ.α.
Το Quadrophenia έγινε και ταινία έξι χρόνια αρ-
γότερα, με πρωταγωνιστές τον Στινγκ και τον Φιλ 
Ντάνιελς. Βέβαια, η ταινία του Φρανκ Ρόνταμ ήταν 
βασισμένη αρκετά χαλαρά πάνω στην ιστορία του 
άλμπουμ, χωρίς τη μπάντα παρούσα, όπως είχε 
συμβεί στη μεταφορά του Tommy.
O Πιτ Τάουσεντ έχει πει για το άλμπουμ ότι «είναι 
σημαντικό γιατί είναι το τελευταίο πραγματικά 
καλό άλμπουμ των Who». 
Βέβαια, τόσο αυτός, όσο και ο Ντόλτρι συνεχίζουν 
μέχρι σήμερα να το παλεύουν και να χτυπιού-
νται στα 75 τους επί σκηνής. Γιατί όταν γράφεις 
Quadrophenia στα 30, σίγουρα μια δόση την έχεις 
και εσύ… 

QUADROPHENIA, THE WHO

Ο Αληθινός Εαυτός στον καθρέφτη
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Σαράντα χρόνια από τη βράβευση 
του Οδυσσέα Ελύτη

ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Στις 18 Οκτωβρίου 1979, πριν 
ακριβώς από σαράντα χρόνια, ο 
Οδυσσέας Ελύτης τιμήθηκε με το 
Βραβείο Νόμπελ της Σουηδικής 

Ακαδημίας για την ποίησή του. Το σκεπτι-
κό της βράβευσης ήταν πολύ εύγλωττο: 
«Η ποίηση του Ελύτη, με φόντο την ελ-
ληνική παράδοση, ζωντανεύει με αισθη-
ματοποιημένη δύναμη και πνευματική 
καθαρότητα βλέμματος τον αγώνα του 
σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και 
δημιουργικότητα». Στις 10 Δεκεμβρίου της 
ίδιας χρονιάς, ο Ελύτης παρέστη στην κα-
θιερωμένη τελετή απονομής του βραβεί-
ου, παραλαμβάνοντάς το από τα χέρια του 
βασιλιά Γουστάβου. Τον επόμενο χρόνο 
κατέθεσε το χρυσό μετάλλιο και τα διπλώ-
ματα του βραβείου στο Μουσείο Μπενάκη 
ενώ ακολούθησαν πλήθος ελληνικές και 
διεθνείς διακρίσεις: απονομή φόρου τιμής 
σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελ-
λήνων, αναγόρευσή του σε επίτιμο διδά-
κτορα του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, 
ίδρυση έδρας νεοελληνικών σπουδών με 
τίτλο «Έδρα Ελύτη» στο Πανεπιστήμιο 
Ρούτγκερς του Νιού Τζέρσεϊ, απονομή του 
αργυρού μεταλλίου Benson από τη Βασι-
λική Φιλολογική Εταιρεία του Λονδίνου. 
Μόλις δεκαέξι χρόνια νωρίτερα, το 1963, 
το Νόμπελ Λογοτεχνίας είχε αποσπάσει ο 
Γιώργος Σεφέρης, ενώ για το Νόμπελ του 
1979 συνυποψήφιος του Ελύτη ήταν ο 
Γιάννης Ρίτσος. Όταν το βραβείο περιήλ-
θε στον Ελύτη, ο Ρίτσος έσπευσε να δη-
λώσει: «Η απονομή του βραβείου Νόμπελ 
στον μεγάλο μας Έλληνα ποιητή Οδυσσέα 
Ελύτη δεν είναι μια τιμή προς τον Ελύτη, 
αλλά μια τιμή προς το ίδιο το Νόμπελ».
Ο Ελύτης έκανε το ντεμπούτο του στην 
ποίηση με τους «Προσανατολισμούς» 
(1940), παραμένοντας εμφανώς αποστασι-
οποιημένος από τον σκληρό πυρήνα του 
υπερρεαλισμού: βασισμένος σε μια μυστι-
κιστική μυθολογία του ελληνικού τοπίου, 
όπου οι λογικές υπερβάσεις, τα νοηματικά 
ασύνδετα και η διαταραχή της ποιητικής 
αφήγησης φυτρώνουν σε ένα ανθηρό λυ-
ρικό υπόστρωμα, ο Ελύτης συνέχισε τον 
μοναχικό του δρόμο και όλα τα επόμενα 
χρόνια, χωρίς, ωστόσο, να εγκαταλείψει 
ποτέ τον μοντερνισμό. Αν στους «Προσα-
νατολισμούς» και στον «Ήλιο τον Πρώτο» 

(1943) το πάνω χέρι κρατούν με εξαιρετι-
κή σταθερότητα η μαγεία της φύσης, οι 
ασυγκράτητες χαρές του έρωτα, το μεθύσι 
των αισθήσεων και η ορμή των αισθημά-
των, στο «Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο για 
τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» 
(1945), στην «Καλοσύνη στις Λυκοποριές» 
(1947) και, πάνω απ’ όλα, στο «Άξιον Εστί» 
(1960), που έπαιξε μεγάλο ρόλο για την 
κριτική επιτροπή του Νόμπελ, ο ιστορι-
κός ορυμαγδός του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου και του ελληνικού Εμφυλίου ει-
σβάλλει στον ποιητικό του χρόνο και κα-
ταλαμβάνει, έστω και με τη μορφή γενι-
κού περιγράμματος, ένα μεγάλο μέρος του 
λόγου του. Από τις «Έξι και μία τύψεις για 
τον ουρανό» (1960) μέχρι το «Φωτόδεντρο 
και τη δέκατη τέταρτη ομορφιά» (1971) ή 
το «Μονόγραμμα» (1972), η Ιστορία μοιά-
ζει να έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην 
καλλιτεχνική συνείδηση του Ελύτη. Έτσι, 
είναι μάλλον αναμενόμενο με τη «Μαρία 
Νεφέλη» (1978), ο ποιητής να συμπλέξει 
εκ των ένδον το λυρικό του εγώ με την 
Ιστορία. Ο Ελύτης θα γυρίσει στα πρωταρ-
χικά νάματα της ποίησης, παραμερίζοντας 
πλέον την Ιστορία, με τις δύο ακροτελεύ-
τιες συλλογές του: το «Ημερολόγιο ενός 
αθέατου Απριλίου» (1984) και τα «Ελεγεία 
της Οξώπετρας» (1991).
Τελειώνοντας την ομιλία του για τη βρά-
βευσή του από τη Σουηδική Ακαδημία, ο 
Ελύτης είπε στη Στοκχόλμη τον Δεκέμβριο 
του 1979: «Παρά ένα κάτι ελάχιστο, συχνά, 
το εγκόσμιο φως γίνεται υπερκόσμιο και 
τανάπαλιν. Μια αίσθηση που μας δόθηκε 
από τους αρχαίους και μια άλλη από τους 
μεσαιωνικούς έρχονται να γεννήσουν 
μια τρίτη που τους μοιάζει όπως το παιδί 
στους γεννήτορές του. Μπορεί η ποίηση ν’ 
ακολουθήσει έναν τέτοιο δρόμο; Οι αισθή-
σεις μες απ’ τον αδιάκοπο καθαρμό τους 
να φτάσουν στην αγιότητα; Τότε η ανα-
λογία τους θα επαναστραφεί επάνω στον 
υλικό κόσμο και θα τον επηρεάσει. Δεν 
αρκεί να ονειροπολούμε με τους στίχους. 
Είναι λίγο. Δεν αρκεί να πολιτικολογούμε. 
Είναι πολύ. Κατά βάθος ο υλικός κόσμος 
είναι απλώς ένας σωρός από υλικά. Θα 
εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί 
αρχιτέκτονες το τελικό αποτέλεσμα. Ο Πα-
ράδεισος ή η Κόλαση που θα χτίσουμε».
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