
ΕξώφυλλοΕξώφυλλοΤΕΥΧΟΣ #12

Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

Αρίθα Φράνκλιν:
Σίγησε η βασίλισσα 
της σόουλ

Η πολιτιστική 
ατζένα 
της εβδομάδας

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

https://typos-i.gr


2|Πολιτισμός ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr

Ρίξε μια καλή ζαριά…

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Φώντας και Κόλιας: Δύο απλοί άνθρωποι 
που θέλουν να «πιάσουν την καλή». 
Που ποντάρουν στο εύκολο κέρδος, 
που επιδιώκουν την κοινωνική άνοδο, 

που υποτιμούν τη δουλειά, που σχεδιάζουν ακό-
μα και να φέρουν φτηνά εργατικά χέρια από την 
Αφρική. Ο ένας πιο επίμονος, ο άλλος λίγο πιο… 
αθώος. Ο παιγνιώδης διάλογος που έχει στήσει 
ο συγγραφέας Δημήτρης Κεχαΐδης στο έργο του 
«Το τάβλι», έρχεται να αναδείξει τα αδιέξοδα των 
δύο ηρώων αλλά και να σατιρίσει τη νεοελληνική 
νοοτροπία. Τη νοοτροπία αυτή που διεκδικεί το 
όνειρο με τον λάθος τρόπο.
Θανάσης Μιχαηλίδης και Στέλιος Νίνης: Οι δύο 
ηθοποιοί που ερμηνεύουν τους ρόλους του Φώ-
ντα και του Κόλια αντίστοιχα στην καλοκαιρινή 
παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων «Το τάβλι», 
μια γλυκόπικρη κωμωδία, ένα έργο που πρωτο-
ανέβηκε το 1972 από τον Κάρολο Κουν. Επί σκη-
νής, ως δύο απλοί, λαϊκοί άνθρωποι σχεδιάζουν 
τη μεγάλη κομπίνα. Την ίδια στιγμή, παίζουν μια 
παρτίδα τάβλι. 
Η παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ είναι μια καλή παρά-
σταση, με τον σκηνοθέτη Κώστα Γάκη και τους 
δύο ηθοποιούς να καταφέρνουν να κρατήσουν 
ρυθμό. Τα δύο πρόσωπα του έργου τοποθετούνται 
στην αυλή ενός σπιτιού με το τάβλι στη μέση, ένα 
απόγευμα του καλοκαιριού κατά τη μεταπολεμι-
κή περίοδο. Το σκηνικό απλό να θυμίζει μια παλιά 
ελληνική ταινία και να υπογραμμίζει την κοινω-
νική θέση των δύο προσώπων.
Μέχρι στιγμής, «Το τάβλι» έχει παίξει, με ελεύθε-
ρη είσοδο, σε χωριά της Ηπείρου - η πρεμιέρα στο 
υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ στις 31 Ιουλίου δεν έγι-
νε λόγω βροχής. Μια παράσταση σε χωριό πάντως 
αντιμετωπίζει αρκετές… δυσκολίες όπως τα μη-
χανάκια και τα αυτοκίνητα που περνούν -απαιτεί-
ται ενδεχομένως καλύτερη επιλογή χώρου, όταν 
υπάρχει δρόμος δίπλα, ιδίως στα μεγάλα χωριά.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Κυριακή 19 Αυγούστου – 9.00 μ.μ. Δημοτικό Σχολείο Κόντσικας

Τρίτη 21 Αυγούστου – 9.00 μ.μ. Δημοτικό Σχολείο Κουκλιών

Παρασκευή 24 Αυγούστου Θεσσαλονίκη - Δήμος Συκεών/Νεάπολης

Δευτέρα 27 Αυγούστου – 9.00 μ.μ. Περίβλεπτος (Πνευματικό Κέντρο)

Τρίτη 28 Αυγούστου – 9.00 μ.μ. Νέο Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας - Νεοκαισά-
ρειας

Παρασκευή 31 Αυγούστου – 9.00 μ.μ. Αυλή Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς – Πεντέλης

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου – 9.00 μ.μ. Ελληνικό - Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης»

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου έως 
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου – 9.00 μ.μ. Πολυχώρος «Δ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία

Δύο απλοί, λαϊκοί άνθρωποι 
σχεδιάζουν τη μεγάλη κομπί-
να. Την ίδια στιγμή, παίζουν 
μια παρτίδα τάβλι. 
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«Οιδίπους», η ιστορία του κόσμου

Η τελευταία παράσταση που εντάσσεται στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ Αρχαίου Δράματος, που διοργανώνει το ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων, είναι ο «Ορέστης» του Κρατικού Θεάτρου Βο-
ρείου Ελλάδας. Ο «Ορέστης» του Ευριπίδη είναι η θερινή 

παραγωγή του κρατικού θεάτρου που συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθη-
νών-Επιδαύρου 2018 και ανεβαίνει στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης 
στις 22 Αυγούστου, στις 21:30.
Την παράσταση σκηνοθετεί ο Γιάννης Αναστασάκης. Ο Χρίστος Στυ-
λιανού ερμηνεύει τον Ορέστη, η Ιωάννα Κολλιοπούλου την Ηλέ-
κτρα, η Δάφνη Λαμπρόγιαννη την Ελένη, ο Χριστόδουλος Στυλιανού 
τον Μενέλαο και ο Νικόλαος Μαραγκόπουλος τον Αγγελιοφόρο. 
Τρεις νέοι, ο Ορέστης, η Ηλέκτρα κι ο Πυλάδης, κολυμπούν μέσα στη δίνη 
του αίματος που τους παρασέρνει. Θεοί και άνθρωποι έχουν στήσει μια 
πλεκτάνη μίσους κι εκδίκησης, όπου η αδελφική αγάπη γίνεται συνενοχή, 
η φιλική σχέση συναυτουργία, η λαϊκή ετυμηγορία θανατική ποινή. 
Το εισιτήριο κοστίζει 12 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr.

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 20 Αυγούστου, στις 21.30, το 
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας παρουσιάζει 
στον Φρόντζο την παράσταση «Οι-
δίπους, Ο μύθος της ιστορίας του 

κόσμου».
Η παράσταση εξιστορεί έναν από τους αρ-
χαιότερους μύθους, αυτόν των Λαβδακι-
δών, όπως τον συνέλαβε ο λαός και τον δι-
αχειρίστηκαν οι μεγάλοι τραγικοί ποιητές: 
από την άφιξη του Κάδμου στην Θήβα, 
τον γάμο του Λάιου με την Ιοκάστη, τη 
γέννηση του Οιδίποδα, την πατροκτονία 
και τη λύση του αινίγματος της σφίγγας, 
την τύφλωση, την εξορία, τη σύγκρου-
ση του Ετεοκλή και του Πολυνείκη, την 
ανυπακοή της Αντιγόνης στην εντολή του 
Κρέοντα και το τέλος του Οιδίποδα.
Ο συγκεκριμένος Οιδίποδας, σε σκηνοθε-
σία-σύνθεση κειμένου Σταύρου Σ. Τσακί-
ρη, πρόκειται για ένα συμβολικό μύθο που 
περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου, 
την εξέλιξη των πρώτων μορφών κοι-
νωνίας, την οργάνωση των εξουσιών και 

τη θέσπιση της πρώτης νομοθεσίας που 
αποτέλεσε και το τέλος της μυθολογικής 
(ηρωικής) περιόδου.
Η παράσταση είναι μια σύνθεση των 
επτά τραγωδιών που αναφέρονται στον 
μύθο του οίκου των Λαβδακιδών. Συγκε-
κριμένα: των τραγωδιών του Σοφοκλή 
«Οιδίπους Τύραννος», «Οιδίπους επί Κο-
λωνώ» και «Αντιγόνη», των τραγωδιών 
του Ευριπίδη «Φοίνισσες», «Βάκχες» και 
«Ικέτιδες» και της τραγωδίας του Αισχύ-
λου «Επτά επί Θήβας».
Παίζουν οι Μαρία Κίτσου, Γεράσιμος Γεν-
νατάς, Λένα Δροσάκη, Γιώργος Παπαπαύ-
λου, Μάνος Καρατζογιάννης, Δημήτρης 
Παγώνης, Κώστας Νικουλι, Νάνσυ Χρι-
στοπούλου, Ελένη Ανδρικοπούλου και 
Τάκης Χρυσικάκος. Τα σκηνικά είναι του 
Αλέξανδρου Ψυχούλη, κοστούμια της Ορ-
σαλία Παρθένης, μουσική του Μίνωα Μά-
τσα, κίνηση από τη Ζωή Χατζηαντωνίου, 
σχεδιασμός φωτισμός του Νίκου Σωτηρό-
πουλου, βοηθός σκηνοθέτη Χάρης Πεχλι-
βανίδης, φωτογραφίες Ιωάννα Τζετζούμη.
Προπώληση: www.ticketservices.gr

«Ορέστης» στο αρχαίο 
θέατρο της Δωδώνης

http://viva.gr
http://www.ticketservices.gr/
https://www.youtube.com/embed/20t_HmnvWeg
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ΕΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΖΊΤΣΑ είναι άλλη μια περιοχή της Ηπεί-
ρου που διεκδικεί το πολιτιστικό ενδιαφέρον 
χάρη και στην Πινακοθήκη Χαρακτικής «Κώ-
στας Μαλάμος». Από 21 έως 25 Αυγούστου, 
ο Σύλλογος Φίλων Πινακοθήκης Χαρακτικής 
διοργανώνει το 2ο συμπόσιο χαρακτικής 
στον χώρο της πινακοθήκης. Το φετινό θέμα 
του συμποσίου, το οποίο γίνεται με την οικο-
νομική στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, 
είναι «Φυτά και δέντρα της Ηπείρου μέσα απ’ 
την τέχνη της χαρακτικής».
Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από 
κοντά τη διαδικασία παραγωγής ενός χαρα-
κτικού έργου και να συνομιλήσει με τους καλ-
λιτέχνες. Συμμετέχουν οι χαράκτες: Φώτης 
Βάρθης, Χριστόδουλος Γκαλτέμης, Ράνια Γρι-
μάλδη-Κορομηλά και Νίκος Δεσεκόπουλος, η 
κεραμίστρια Νέλλη Γιαχανατζή και ο ιστορι-
κός τέχνης Δημήτρης Παυλόπουλος.
Τις ημέρες του συμποσίου, θα γίνουν και άλ-
λες δράσεις. Δύο πρωινά θα λειτουργήσει 
εργαστήρι χαρακτικής για παιδιά Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ στις 23 Αυγού-
στου, στις 20:00, θα γίνει ομιλία του αναπλη-
ρωτή καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρη 
Παυλόπουλο.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Ώρες λειτουργίας του συμποσίου
• Τρίτη: 18:00-21:00
• Τετάρτη και Πέμπτη: 10:00-14:00 & 18:00-

21:00
• Παρασκευή: 10:00-13:00 & 18:00-21:00
• Σάββατο: 10:00-13:00
Παράλληλες εκδηλώσεις:
• Τετάρτη 22/8, 10:00-12:00 & 12:00-14:00. 

Εργαστήρι Χαρακτικής για παιδιά Δημο-
τικού (απαραίτητη η δήλωση συμμετο-
χής)

• Πέμπτη 23/8, 10:00-12:00 & 12:00-14:00. 
Εργαστήρι Χαρακτικής για παιδιά Γυμνα-
σίου – Λυκείου (απαραίτητη η δήλωση 
συμμετοχής)

• Πέμπτη 23/8, 20:00. Ομιλία με θέμα «Η 
Χαρακτική στην Ελλάδα σήμερα»  από 
τον Δημήτρη Παυλόπουλο.

Η Λυρική Παμβώτιδα 
τιμάει τον Τάσο Παπασταύρο

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
στο Μουσείο 
«Θ. Παπαγιάννης»

Το 9ο Συμπόσιο Γλυπτικής στο Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» στο Ελληνικό του Δήμου 
Βορείων Τζουμέρκων συνεχίζει με τις παράλληλες εκδη-
λώσεις του. 
Το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας έχει ως εξής: 
Στις 19 Αυγούστου, στις 20:00, θα γίνει διάλεξη με θέμα 
«Τα συμπόσια της αρχαιότητας και το συμπόσιο γλυπτι-
κής στο Ελληνικό Ιωαννίνων. Ομοιότητες και διαφορές» 
από τον αρχιτέκτονα και ιστορικό της τέχνης Κωστή Ν. 
Καζαμιάκη.
Στις 22 Αυγούστου, στις 20:00, θα ανέβει η θεατρική πα-

ράσταση «Η Γκόλφω» σε σκηνοθεσία της θεατρολόγου 
Σοφίας Μπλέτσου, με συμμετοχή ερασιτεχνών ηθοποιών 
από το χωριό.
Στις 25 Αυγούστου, στις 20:00, θα γίνει μια σύμπραξη 
κλασικής μουσικής και χορού-moving soundscapes με 
τον Κώστα Λεοντάρη στο βιολί, τον Αλέξη Μπάγια στην 
κιθάρα και την Ελεωνόρα Ηλία στον χορό.
Στις 26 Αυγούστου, στις 20:00, ο ομότιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χαράλαμπος Νούτσος 
και ο Θεόδωρος Παπαγιάννης θα παρουσιάσουν το βιβλίο 
του Κώστα Δ. Βασιλείου «Το Ελληνικό (Λοζέτσι)».

Το Σάββατο 25 Αυγούστου στις 19.30 θα γίνει η φετι-
νή «Λυρική Παμβώτιδα», η εκδήλωση της Εταιρίας 
Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, στο Νησί. Η 
εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 

Ηπείρου και γίνεται με τη συνεργία του Δήμου Ιωαννιτών, 
του Πνευματικού Κέντρου και της δημοτικής ενότητας Νή-
σου. Η εκδήλωση θα γίνει στην πλατεία Σεράι.
Φέτος, θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον Τάσο Πα-
πασταύρο, πρώην δήμαρχο, αρχιτέκτονα και συγγραφέα.
Επίσης, θα απονεμηθούν τα βραβεία στους νικητές-νι-
κήτριες του φετινού διαγωνισμού ποίησης που είχε 
θέμα την ελευθερία: 1ο βραβείο Δασκολιά Σταματίνα, 
2ο βραβείο Καραγιάννη Αθανασία, 3ο βραβείο Λιώρης 
Ιωάννης, 1ος έπαινος Ζιώγα Λυδία, 2ος έπαινος Χριστιά 
Βαρβάρα, 3ος έπαινος Στόφυλας Ηλίας. Οι βραβευθέντες 

θα αποδώσουν τα ποιήματά τους
Αργότερα, ο Γιώργος Νάκος, ηθοποιός και σκηνοθέτης 
θα παρουσιάζει το διήγημα «Βασιλική» από «Το νερό της 
βροχής» του Μ. Καραγάτση.
Την Επιτροπή Διαγωνισμού Ποίησης απαρτίζουν οι Πα-
ναγιώτης Τσαμάτος , καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, μέλος της ΕΛΣΗ, Λαμπρινή Λιάτσου , ποιήτρια, 
σχολική σύμβουλος MSc στη δημιουργική γραφή και 
Μίλτος Γήτας δημοσιογράφος και ποιητής.
Οι δωροθέτες είναι το Μουσείο Αλή Πασά και Επανα-
στατικής Περιόδου στο Νησί, ο Θόδωρος Παπαγιάννης, 
γλύπτης και ομότιμος καθηγητής της ΑΣΚΤ και ο Σύνδε-
σμος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση 
των βιβλίων του Τάσου Παπασταύρου.

Στιγμιότυπο από περσινή εκδήλωση 
στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Ελληνικό
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα σχολεία της Ηπείρου, στην 
πρωτοβάθμια και τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, δεν 
παρουσιάζουν συγκλονιστι-

κές διαφορές από τη γενική, πανελ-
λαδική εικόνα, στο τέλος του σχολι-
κού έτους 2015-2016: αυξομειώσεις 
ανά τύπο σχολικής μονάδας (κάτω 
τα νηπιαγωγεία και τα γυμνά-
σια, πάνω τα δημοτικά και τα 
λύκεια), κατά τι περισσότερα 
αγόρια και σταθερό, γενικά 
προσωπικό.  
Μερικές συγκρίσεις με το 
παρελθόν: Το 2008 ήταν μι-
κρότερος ο πληθυσμός 
κατά 400 άτομα περί-
που, στα νηπιαγω-
γεία, οι σχολικές 
μονάδες ήταν είκο-
σι περισσότερες, 
ενώ τα δημοτικά 
ήταν πενήντα 
περισσότερα και 
το προσωπικό, 
γύρω στα 150 
άτομα περισσότε-
ρα. Πριν από μια 
εικοσαετία, ο αριθ-
μός μαθητών και 
μαθητριών στα νη-
πιαγωγεία της Ηπεί-
ρου ήταν μικρότερος 
από το σημερινό κατά 
500 και πλέον άτομα.  
Μικρότερος, σε σχέση 
με το 2010, είναι ο αριθμός 
μαθητών και μαθητριών και 
στα γυμνάσια. 
Στην Ήπειρο αντιστοιχεί 
 το 3% του μαθητικού 
πληθυσμού των νηπια-
γωγείων και το 2,8% των 
δημοτικών. Επίσης, φοιτά 
το 2,8% του συνολικού μα-
θητικού πληθυσμού των 
γυμνασίων και το 3,1% 
του αντίστοιχου αριθμού 
στα λύκεια. 

2014-2015 2015-2016

232 218

Διδακτικό προσωπικό 519 510

Μαθητές-τριες 4.886 4.658

Αγόρια 2.523 2.363

Κορίτσια 2.363 2.265
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Α
2014-2015 2015-2016

195 195

Διδακτικό προσωπικό 2.121 2.207

Μαθητές-τριες 17.664 17.932

Αποφοιτήσαντες-σσες 2.708 2.855

2014-2015 2015-2016

84 84

Διδακτικό προσωπικό 1.347 1.392

Μαθητές-τριες 8.931 8.595

Αποφοιτήσαντες-σσες 2.951 2.880

ΗΠ
ΕΙ

ΡΟ
Σ

ΓΥ
Μ

ΝΑ
ΣΙ

Α

ΗΠ
ΕΙ

ΡΟ
Σ

ΛΥ
ΚΕ

ΙΑ

2014-2015 2015-2016

51 51

Διδακτικό προσωπικό 876 865

Μαθητές-τριες 7.488 7.511

Αποφοιτήσαντες-σσες 2.471 2.420

Αυξομειώσεις στον μαθητικό 
πληθυσμό της Ηπείρου
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Ο γυμναστής 
που δεν ήθελε 
τους μαλλιάδες 

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Λέοναρντ Σκίνερ ήταν ένας 
νότιος γυμναστής, στο νό-
τιο σχολείο τoυ Τζάκσονβιλ 
στη Φλόριντα, που έφερε το 

όνομα του νότιου θρύλου, στρατη-
γού Μπόμπι Λι. Επίσης, ήταν πολύ 
αυστηρός  στο θέμα του μήκους των 
μαλλιών. Και οι τύποι που θα έδιναν 
το όνομά του στη μπάντα τους, ήταν 
μαλλιάδες.
Πριν από 45 χρόνια, μια τέτοια βδο-
μάδα του Αυγούστου, μια μπάντα από 
την Αλαμπάμα έβγαλε το πρώτο της 
άλμπουμ, το «Pronounced, Leh-nerd 
Skin-nerd». Οι Lynyrd Skynyrd, για-
τί περί αυτών πρόκειται, έβγαλαν τη 
μπάντα με το όνομα του αντιπαθητι-
κού γυμναστή τους, αλλάζοντας τα 
φωνήεντα για να αποφύγουν τυχόν 
μηνύσεις, αλλά και εξηγώντας με 
τον τίτλο του άλμπουμ την προφορά, 
για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία 
για ποιον μιλάμε.
Το Pronounced, Leh-nerd Skin-nerd 
ήταν ριψοκίνδυνο. Ρωτούσε το νότιο 
κοινό, σε μια εποχή που ο ρατσισμός 
του αμερικάνικου νότου ήταν ακόμα 
στα φόρτε του, αν «είχε ζήσει ποτέ 
στο γκέτο». Ήταν επίσης μελωδικό, 
με το Free Bird, το απόλυτο εγχειρί-
διο για το «πώς φτιάχνουμε μια τέ-
λεια χαρντ ροκ σύνθεση». Ήταν λίγο 
μελούρα, στο Tuesday’s Gone, ήταν 
ζόρικο στο I ain’t the one και ήταν 
το απόλυτο νότιο ροκ άλμπουμ στο 
Simple Man.
Μετά από τεσσεράμισι δεκαετίες, δεν 
υπάρχουν οι περισσότεροι που έφτια-
ξαν αυτό το άλμπουμ. Ο Σκίνερ έχει 
πεθάνει εδώ και οκτώ χρόνια, ο Ρόνι 
βαν Ζαντ και τα αδέρφια Γκέινς σκο-
τώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα 
του ’77, ο Άλεν Κόλινς πέθανε το ’90, 
ο Γουίλκεσον το ’01, ο Πάουελ το ’09. 
Φέτος, οι Skynyrd ανακοίνωσαν 
ότι σταματούν, μετά από μισό αι-
ώνα περιοδειών και δίσκων. Το 
Pronounced, Leh-nerd Skin-nerd 
θα παραμείνει για πάντα ίσως το κα-
λύτερο άλμπουμ τους και ένα από τα 
καλύτερα του ροκ εν ρολ. 

https://www.youtube.com/watch?v=g1jVxSlIlM0
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

H Αρίθα Λουίζ Φράνκλιν έζησε μια τα-
ραγμένη ζωή, που αν έχεις ένα δράμι 
ψυχή μέσα σου, ζηλεύεις κάθε δευτε-
ρόλεπτό της.

Η μεγαλύτερη φωνή της μουσικής, από τη 
μέρα που εγκατέλειψε τον πλανήτη η Μπίλι 
Χόλιντεϊ, πέθανε στις 16 Αυγούστου 2018, στα 
76 της, υποκύπτοντας στον καρκίνο.
Μέχρι εκεί όμως, η κόρη του ιερέα στην εκκλη-
σία των Βαπτιστών στο Ντιτρόιτ, είχε προλάβει 
να γίνει δύο φορές μάνα στα 14 της, να κερδίσει 
διψήφιο αριθμό Γκράμι, να πάρει μια τιμητική 
θέση διδάκτορα στο Χάρβαρντ, παρότι η ίδια 
δεν τέλειωσε καν το σχολείο, να τραγουδήσει 
στην ορκωμοσία του Ομπάμα (όντας και μέλος 
των Δημοκρατικών) και να γίνει το πιο αναγνω-
ρίσιμο γυναικείο σύμβολο σε όλο το μουσικό 
κόσμο.
To 1967 η Αρίθα Φράνκλιν τραγούδησε το, όχι 
καλύτερο κομμάτι της (δεν υπάρχει σύγκριση 
με τις ερμηνείες της στο Think ή το Spanish 
Harlem), αλλά το πιο λάβρο και ξεσηκωτικό: 
το Respect. Γραμμένο τρία χρόνια πριν από το 
μεγάλο Ότις Ρέντινγκ, το κομμάτι εκτοξεύτηκε 
στις λίστες επιτυχιών. Η ίδια η Αρίθα στήριξε τα 
λόγια του τραγουδιού, αρνούμενη να το τραγου-

δήσει σε μη μεικτά ακροατήρια και προβάλλο-
ντας τη φεμινιστική του δύναμη:
«Οι γυναίκες αξίζουν απόλυτο σεβασμό. Νομίζω 
ότι οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι εί-
ναι οι τρεις λιγότερο σεβαστές κατηγορίες στην 
κοινωνία μας» έλεγε. Λίγο αργότερα, ξεκαθά-
ριζε και τη θέση της όταν στήριζε την Άντζελα 
Ντέιβις στη σύλληψή της με ψευδείς κατηγορί-
ες για απαγωγή και ανθρωποκτονία. «Η Άντζε-

λα Ντέιβις πρέπει να απελευθερωθεί. Οι μαύροι 
πρέπει να απελευθερωθούν» έλεγε για την κομ-
μουνίστρια Ντέιβις, παρότι δεν συμμεριζόταν 
την πολιτική της θέση.
Παράλληλα, η πολυτάραχη ζωή της συνεχιζό-
ταν. Το 1980 έκανε την πρώτη της κινηματογρα-
φική παρουσία και δεύτερή της στην ηθοποιία, 
μετά από μια συμμετοχή σε μια τηλεοπτική 
σειρά του 1972. Η Αρίθα, είναι το αφεντικό σε 
ένα καφέ-ρεστοράν όπου οι ερίτιμοι Τζέικ και 
Έλγουντ Μπλουζ (οι Blues Brothers), προσπα-
θούν να πείσουν τον κιθαρίστα της μπάντας, 
τον Ματ Μέρφι να επιστρέψει στο συγκρότημα. 
Η Αρίθα τους βάζει τις φωνές, τραγουδώντας το 
Think, άλλη μια εκκωφαντική της επιτυχία. Ο 
Μέρφι πέθανε στα 88 του πριν από δύο μήνες, 
στο Μαϊάμι.
Το 2009 τραγούδησε στην πρώτη ορκωμοσία 
Ομπάμα το «My country, ‘tis of thee», παρα-
πονούμενη αργότερα ότι «δεν το είπε αρκετά 
καλά».
Σε αυτή την περίεργη καμπή του κόσμου, η 
Αρίθα Λουίζ Φράνκλιν έχασε το ρεκόρ των πε-
ρισσότερων τραγουδιών στο top 100 R&B του 
Billboard από τη Νίκι Μινάζ. Αλλά σε εκατό 
χρόνια, το βιμπράτο της θα είναι ακόμα, πιο 
ζωντανό από κάθε ποπ επιτυχημένο χαζοτρά-
γουδο...

Η Αρίθα 
Λουίζ 
Φράνκλιν 
δεν 
μένει 
πια εδώ

Αρίθα: Οι 
γυναίκες αξί-
ζουν απόλυ-
το σεβασμό. 
Νομίζω ότι οι 
γυναίκες, τα 
παιδιά και οι 
ηλικιωμένοι 
είναι οι τρεις 
λιγότερο σε-
βαστές κατη-
γορίες στην 
κοινωνία μας

https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=UmjHMUZQ8s0
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Η ανακοίνωση των βάσεων ει-
σαγωγής στα πανεπιστήμια 
αναμένεται με μικρή καθυστέ-
ρηση φέτος, προς το τέλος του 

μήνα -μετά τις 27 Αυγούστου-, σύμφω-
να με στελέχη του υπουργείου Παιδείας.
Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Χρήστο 
Κάτσικα, η πλειονότητα των τμημάτων 
-και ιδίως η πλειονότητα των παραδο-
σιακά υψηλόβαθμων τμημάτων- θα κι-
νηθεί πτωτικά.
Αντιθέτως, τα περισσότερα τμήματα για 
τα οποία χρειάστηκε εξέταση σε ειδικό 
μάθημα, θα έχουν άνοδο στις βάσεις 
εισαγωγής τους. Μεγάλη άνοδος ανα-
μένεται και στα παιδαγωγικά τμήματα. 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του κ. 
Κάτσικα, το πλέον υψηλόβαθμο τμήμα 
φέτος θα είναι η Ιατρική Αθηνών, αν και 
με πρόβλεψη πτώσης της βάσης εισα-
γωγής της.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι περίπου 
40.000 υποψήφιοι κατέγραψαν φέτος 
βαθμολογίες κάτω από τη βάση. «Πρό-
κειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσο-
στά των τελευταίων χρόνων», σχολίασε.
Πράγματι, στην Ομάδα Προσανατολι-
σμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και στο 
Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, 
Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
από τους 27.679 υποψηφίους, το 33,16% 
έχει συγκεντρώσει μέχρι 10.000 μόρια. 
Στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού, στο 
Πεδίο Επιστημών Υγείας και ζωής, μέ-
χρι 10.000 μόρια έχει συγκεντρώσει το 
63,25%, από τους συνολικά 8.600 υπο-
ψήφιους.
Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών, στο Επιστημονικό Πεδίο Θετι-
κών και Τεχνολογικών Επιστημών, από 
τους 24.935 υποψήφιους το 41,67% έχει 
συγκεντρώσει μέχρι 10.000 μόρια. Στην 
ίδια Ομάδα, στο Επιστημονικό Πεδίο 
Επιστημών Υγείας και ζωής, από τους 
17.593 υποψήφιους το 30,48% έχει αντί-
στοιχες επιδόσεις.
Όσον αφορά στην Ομάδα Προσανατολι-
σμού Σπουδών Οικονομίας και Πληρο-
φορικής, στο Επιστημονικό Πεδίο Επι-
στημών Υγείας και ζωής, από τους 3.223 
υποψήφιους το 83,58% έχει μέχρι 10.000 
μόρια. Στην ίδια Ομάδα, στο Επιστημονι-
κό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πλη-
ροφορικής, από τους 22.658 υποψηφίους 
το 53,46% έχει αντίστοιχες επιδόσεις.
Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Κάτσικα, φέτος 
αναμένεται να δεχθούν υποψηφίους με 
βαθμολογίες κάτω από 10.000 μόρια πε-
ρίπου 100 τμήματα. 

[Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Βάσεις μετά τις 27 και εκτιμήσεις
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

«Το «κατώφλι» 
του πεδίου θα 
κινηθεί κάτω 
από τις 7.000 
μονάδες, αφού 
αυξήθηκαν σε 
σχέση με το 2017 
οι υποψήφιοι 
που έχουν βαθμό 
πρόσβαση κάτω 
από 10», εκτίμησε 
ο κ. Κάτσικας. 
Παράλληλα, τόνι-
σε ότι αναμένεται 
στα περισσότερα 
τμήματα του 
Πεδίου άνοδος 
των βάσεων, 
της τάξης των 
100-300 μορίων 
κατά μέσο όρο. 
«Στις περιζήτητες 
και υψηλόβαθμες 
σχολές του Πεδί-
ου (Νομικές και 
Σχολές Ψυχολογί-
ας), η αύξηση των 
βάσεων εισαγω-
γής αναμένεται 
να είναι μικρή, 
της τάξης των 
50-100 μορίων 
καθώς θα υπάρχει 
αναχαίτιση, λόγω 
της αύξησης των 
θέσεων εισακτέ-
ων. Ενδεικτικά η 
Νομική Αθήνας 
αναμένεται να 
κινηθεί ανάμε-
σα στα 18.200 
- 18.350 μόρια, 
η Νομική Θεσ-
σαλονίκης στα 
17.950 - 18.100 
μόρια, η Ψυχολο-
γία Αθήνας στα 
17.800 - 17.950 
μόρια και η Φιλο-
λογία Αθήνας στα 
16.450 - 16.650 
μόρια», είπε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Κάτσικας.

Στο 2ο Επι-
στημονικό 
Πεδίο, για τον 
κ. Κάτσικα «εί-
ναι φανερό» 
ότι θα υπάρχει 
πτώση των 
βάσεων των 
υψηλόβαθμων 
Πολυτεχνικών 
Σχολών τόσο 
των κεντρι-
κών Πανε-
πιστημίων 
όσο και των 
Περιφερεια-
κών. «Φέτος, 
ήταν μεγάλη 
η αύξηση των 
υποψηφίων με 
βαθμολογίες 
κάτω από τη 
βάση (41,67% 
φέτος έναντι 
33,23% πέρ-
σι), κάτι που 
θα «κατασκευ-
άσει» βάσεις 
εισαγωγής 
7-9.900 μόρια 
σε αρκετά 
Τμήματα. Από 
την άλλη, 
πτώση θα ση-
μειώσουν και 
οι υψηλόβαθ-
μες σχολές. 
Ενδεικτικά το 
τμήμα Η/Υ του 
ΕΜΠ αναμένε-
ται να κινηθεί 
στα 18.200 - 
18.350 μόρια, 
το αντίστοιχο 
της Θεσ-
σαλονίκης 
στα 17.350 - 
17.500 μόρια 
και το Χημι-
κών Μηχανι-
κών του ΕΜΠ 
στα 17.250 - 
17.450 μόρια», 
σχολίασε.

Πτώση των βάσε-
ων θα έχουν και 
οι υψηλόβαθμες 
Ιατρικές Σχολές του 
3ου Επιστημονικού 
Πεδίου καθώς στην 
κλίμακα βαθμολογίας 
«18,5-20», βαθμολο-
γία που απαιτείται 
για την εισαγω-
γή στις Ιατρικές 
υπήρξαν μικρότερα 
ποσοστά από πέρσι 
(917 υποψήφιοι 
φέτος, έναντι 1.386 
πέρυσι). Παράλλη-
λα, όπως σημείωσε 
ο κ. Κάτσικας, η 
αύξηση του αριθμού 
των υποψηφίων με 
βαθμολογίες κάτω 
από τη βάση (30,48 
φέτος έναντι 25,12 
πέρσι) θα επηρεάσει 
και τα χαμηλόβαθμα 
τμήματα του Πεδί-
ου ωθώντας τα σε 
ακόμη χαμηλότερες 
πτήσεις των βάσεων 
εισαγωγής τους. «Οι 
χειρότερες φετινές 
επιδόσεις στο μά-
θημα της Βιολογίας 
-μάθημα αυξημένης 
βαρύτητας--, είναι πι-
θανόν να οδηγήσουν 
τις υψηλόβαθμες και 
περιζήτητες Ιατρι-
κές, Οδοντιατρικές 
και Φαρμακευτικές 
σχολές σε σημαντική 
κάμψη των βάσεών 
τους, από 200-350 
μόρια. Ενδεικτικά η 
Ιατρική Αθήνας ανα-
μένεται να κινηθεί 
στα 18.800 - 19.000 
μόρια, η Ιατρική 
Θεσσαλονίκης στα 
18.750 - 18.900 
μόρια και η Ιατρι-
κή Θράκης 18.250 
- 18.450 μόρια», 
εξήγησε.

Όσον αφορά στο 4ο Επιστημονικό 
Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και 
Πληροφορικής), αναμένεται άνοδος 
στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής 
των περισσοτέρων τμημάτων, κατά 
μέσο όρο κατά 150-400 μόρια. «Αυτό, 
λόγω και της σημαντικής αύξησης 
του αριθμού των υποψηφίων -περίπου 
2.500 επιπλέον σε σχέση με πέρυ-
σι- αλλά και από το γεγονός ότι στο 
μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρί-
ας» (μάθημα με υψηλό συντελεστή), 
το ποσοστό των μαθητών που έχουν 
επίδοση στην κλίμακα της βαθμο-
λογίας 18-20 είναι υψηλότερο από 
πέρυσι», επεσήμανε ο κ. Κάτσικας.
Όπως πρόσθεσε, οι συνέπειες από 
τις καλύτερες επιδόσεις στις «Αρχές 
Οικονομικής Θεωρίας» (και ελάχιστα 
των Μαθηματικών) μετριάζονται από 
τις χειρότερες επιδόσεις τόσο στη 
«Γλώσσα» όσο και στην «Ανάπτυξη 
Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον». «Ωστόσο το γεγονός 
ότι το 53,46% των φετινών υποψηφί-
ων «κουβαλάει» βαθμολογίες κάτω 
από τα 10.000 μόρια είναι σίγουρο ότι 
θα «τραβήξει» πολλά χαμηλόβαθμα 
τμήματα, κυρίως των ΤΕΙ, σε πτωτι-
κή κατεύθυνση των βάσεών τους με 
αποτέλεσμα η συνολική φυσιογνωμία 
του Πεδίου να συγκροτείται από δυο 
εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις 
στις βάσεις εισαγωγής», είπε.
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Τέλος, από τα τμήματα που χρει-
άζονται εξέταση σε ειδικό μάθη-
μα για την εισαγωγή σε αυτά, οι 
σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
αναμένεται να έχουν σημαντική 
πτώση. Στον αντίποδα, τα τμήματα 
Μουσικών Σπουδών αναμένεται να 
έχουν σημαντική άνοδο. Επίσης, 
άνοδος αναμένεται τόσο στα τμή-
ματα Αγγλικής Φιλολογίας όσο και 
στα τμήματα Γαλλικής και Γερμανι-
κής Φιλολογίας. Αντίθετα, σημαντι-
κή πτώση αναμένεται στα Τμήματα 
Ιταλικής Φιλολογίας.
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