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O ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ...
ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ
Ο ΚΩΣΤΉΣ Μαραβέγιας θα 
παίξει τελικά στο Γιαννιώτικο 
Σαλόνι, μετά το άτυχο φεστιβα-
λικό καλοκαίρι του Πνευματικού 
Κέντρου. Η εξ αναβολής συναυλία 
θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου, στο 
Γιαννιώτικο Σαλόνι. Αρχικά, ήταν 
προγραμματισμένη για τις 24 Ιου-
νίου στο Ιτς Καλέ και αναβλήθηκε 
εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.
Ο Μαραβέγιας έρχεται με τους 
Νίκο Αγγλούπα (ηλεκτρικό μπά-
σο), Άγγελο Αγγελίδη (ηλεκτρική 
και ακουστική κιθάρα), Jim Staridas 
(τρομπόνι) και Κρίτωνα Μπελλώ-
νια (κρουστά, τύμπανα).
Τα εισιτήρια κοστίζουν 13 ευρώ 
και προπωλούνται στα κάτωθι 
σημεία:
• Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Ιωαννιτών
• Seven Spot Ιωάννινα
viva.gr
• βιβλιοπωλείο Αναγνώστης
• βιβλιοπωλείο Κουμπλωμάτης
• βιβλιοπωλείο Χαρτέξ
• ticketsioannina
• 11876
Στο ταμείο κοστίζουν 15 ευρώ.[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι ροκ συναυλίες έχουν ένα χάρισμα: 
Μπορούν να κάνουν το κοινό να 
ξεχάσει όλα τα πιθανά προβλήμα-
τα: Την ενδεχόμενη ακαταλληλό-

τητα του χώρου, τις σχετικά ακριβές μπύ-
ρες, τον κακό ήχο, τη ζέστη κ.λπ. Αν όμως 
ο καλλιτέχνης είναι «στραβωμένος» και 
ουσιαστικά, θέλει να παίξει μια ώρα και να 
φύγει, τότε το πράγμα αλλάζει. Ακόμα και 
αν στη σκηνή είναι ο Phil Campbell, κιθα-
ρίστας των πάλαι ποτέ Motorhead, μαζί με 
μια πολύ καλή μπάντα, τους Bastard Sons.
Όχι ότι η βραδιά της Πέμπτης ήταν κανένα 
φιάσκο. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, τη στιγμή 
που και έχουν προηγηθεί τέσσερις πολύ κα-
λές μπάντες,  (οι οποίες παίζουν δυνατότε-
ρα από το headline μάλιστα), αλλά και έχει 
ακουστεί σε γιαννιώτικο μήκος και πλάτος 
το Silver Machine των Hawkwind και το 
Ace of Spades. Αλλά ο κύριος Κάμπελ έδει-
χνε κάπως ξενερωμένος, σε αντίθεση με 
την υπόλοιπη μπάντα και καλά-καλά δεν 
βγήκε ούτε για encore…
Από την αρχή, τα πράγματα έχουν κάπως 
έτσι:
Τη συναυλία άνοιξαν οι Behind the 

Smokescreen, οι One Step from the Edge 
που είναι γηγενείς και να τους προσέξετε 
γιατί το αξίζουν, καθώς και Full House BC, 
αλλά και οι Beggars που είναι μια από τις 
καλύτερες ελληνικές μπάντες με νέο δίσκο 
μάλιστα.
Στη συνέχεια, ένας θρύλος του «βρώμι-
κου» ροκ εν ρολ ήρθε στα Γιάννενα, με 
μια μπάντα που έμοιαζε φυσιογνωμικά και 
μουσικά, με πρωταγωνιστές ενός πιο ζόρι-
κου «Sons of Anarchy». Έφερε και τα βε-
ντετιλίκια της, βγάζοντας την πίστη στους 
διοργανωτές με αιτήματα τύπου «θέλουμε 
όλοι μπανάνες γιατί χωρίς μπανάνες δεν 
παίζουμε» (ευτυχώς που δεν ζήτησαν τίπο-
τα φράουλες που δεν είναι η εποχή τους…), 
έφερε και την απειροτεράστια μουσική της 
ικανότητα.
Αλλά είπαμε, δεν αρκούνε αυτά μόνα τους. 
Το κοινό που δεν ήταν τόσο πολύ, όσο θα 
περίμενε κανείς για τέτοιου βεληνεκούς 
live στήριξε, «τσίμπησε» στα Motorhead 
κομμάτια (Deaf forever και Born to Raise 
Hell γι αρχή, R.A.M.O.N.E.S. για τη συνέ-
χεια), συγκινήθηκε στην αφιέρωση στους 
όλους του νεκρούς Motorhead με το Silver 
Machine των συμπαντικών οντοτήτων (μια 
πλάγια αναφορά στο σύμπαν της Marvel 

εδώ…) Hawkwind και κοπανήθηκε χωρίς 
αύριο με τον ύμνο των ύμνων, το Ace of 
Spades.
Αλλά…
Αυτό το καταραμένο «αλλά» είναι που αφή-
νει την πικρή γεύση. Τέσσερις καλές μπά-
ντες, οι δυο τους ντόπιες, συν ένα μεγάλο 
όνομα αξίζουν περισσότερο κοινό. Αυτό, 
είναι ένα πρόβλημα που το έχουν γενικά τα 
Γιάννενα. Μπορεί οι «πιστοί» του είδους να 
μην είναι και τόσο πολλοί τελικά, μπορεί 
να έχει δυσκολέψει και η οικονομική κατά-
σταση, μπορεί ένας κλειστός χώρος να μην 
«κολλάει» σε μια αυγουστιάτικη νύχτα, όλα 
ισχύουν. Ωστόσο, ένα φεστιβάλ με πέντε 
μπάντες είναι ένα καλλιτεχνικό μέγεθος 
που, αν μη τι άλλο, αξίζει τον κόπο για μια 
παράβλεψη των επί μέρους ζητημάτων.
Πάνω από όλα όμως ο καλλιτέχνης, ειδικά 
ο διάσημος, πρέπει να είναι εντάξει απένα-
ντι (και) στο μικρό κοινό, ακόμα και αν έχει 
γεμίσει γήπεδα στο πρόσφατο παρελθόν. 
Δεν είναι μόνο θέμα σεβασμού στους διορ-
γανωτές και το αντίτιμο του εισιτηρίου που 
πληρώνει ο θεατής, αλλά είναι και εκείνη 
η μαγική ουσία του ροκ εν ρολ που μπορεί 
να σε κάνει να ξεχάσεις κάθε αναποδιά και 
στράβωμα σε ένα live…

Η νύχτα που πέσαμε πάνω 
στον άσο μπαστούνι



Ένα τετραήμερο αφιέρωμα στον κλασικό κινηματογράφο διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πλάτανος» Ιωαννίνων την 
ερχόμενη εβδομάδα, από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στην αυλή του (Δεσποτάτου Ηπείρου 27).
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«ΠΟΡΤΡΕΤΑ 
ΓΥΝΑΙΚΏΝ» 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΔΏΔΏΝΗ
ΤΉΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΉ «Πορτρέτα 
Γυναικών» θα δώσει η Ορχήστρα 
Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στις 
8 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στον 
αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Η 
παράσταση γίνεται στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Δωδώνης και είχε προ-
γραμματιστεί να δοθεί στις 30 Ιουλί-
ου. Λόγω όμως των πυρκαγιών στην 
Αττική, η διοίκηση της ΕΡΤ προχώ-
ρησε σε αναβολή της εκδήλωσης. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τετραήμερο με κλασικές 
ταινίες στον «Πλάτανο»

Ο Χρήστος Θηβαίος 
στο συμπόσιο 
γλυπτικής

Το 9ο Συμπόσιο Γλυπτικής στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» στο Ελληνικό του 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων μπαίνει στην τελευταία 

του εβδομάδα.  
Το συμπόσιο θα κλείσει στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, με 
συναυλία του τραγουδοποιού Χρήστου Θηβαίου. 
Δύο μέρες νωρίτερα, στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, θα δι-
οργανωθεί ένας λαϊκός δρόμος για παιδιά και ενήλικες από 
το μοναστήρι της Τσούκας μέχρι το μουσείο, με την επιμέ-
λεια του προπονητή Γιάννη Δημ. Οικονόμου, ο οποίος κα-
τάγεται από το Ελληνικό. Στις 20:00, θα ανέβει η θεατρική 
παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων «Το τάβλι». 
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΑΥΛΊΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΊΚΟ ΣΤΊΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«ΤΟ ΤΑΒΛΙ» 
ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ 
ΣΦΑΓΕΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ του Δημήτρη Κεχαΐδη 
«Το τάβλι», που αποτελεί την κα-
λοκαιρινή παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων, ετοιμάζεται να κλείσει 
την περιοδεία του.
Η επιστροφή στη βάση του, στα 
Γιάννενα, θα γίνει από 6 έως 9 
Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στον 
πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης 
Χατζής», στα παλιά σφαγεία, όπου 
θα δοθούν παραστάσεις. 
Το «Τάβλι» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία 
Κώστα Γάκη και παίζουν ο Θανάσης 
Μιχαηλίδης και ο Στέλιος Νίνης. 

Τρίτη 4 
Σεπτεμβρίου 
Προβολή της ταινίας του Χί-

τσκοκ «Δεσμώτης του Ιλίγ-
γου» με τον Τζέιμς Στιού-
αρτ και την Κιμ Νόβακ.

Δευτέρα 3 
Σεπτεμβρίου 
ένα αφιέρωμα (με power-
point) στους κινηματογρα-
φικούς αστέρες με τίτλο 
Stardust

Τετάρτη 5 
Σεπτεμβρίου 
Προβολή της ταινίας «Σέρ-
πικο» του Σίντνεϊ Λιούμετ 
με τον Αλ Πατσίνο και με 
μουσική επένδυση από τον 
Μίκη Θεοδωράκη

Πέμπτη 6 
Σεπτεμβρίου 
Προβολή της ταινίας «Ο 
πεταλούδας» του Franklin 
J. Schaffner με τον Στιβ 
Μακ Κουίν και τον Ντάστιν 
Χόφμαν

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
ΣΤΟΝ ΦΡΟΝΤΖΟ
Ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Αρβανιτάκη έρ-
χεται στα Γιάννενα για μια εμφάνιση 
στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, στις 
2 Σεπτεμβρίου.
Μαζί της επί σκηνής οι σπουδαίοι 
σολίστες Αλέξανδρος Δράκος Κτι-
στάκης (τύμπανα, ενορχηστρώσεις), 
Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο), Δημή-
τρης Τσάκας (σαξόφωνο, κιθάρα), 
Γιάννης Κυριμκυρίδης (πιάνο), Νίκος 
Μέρμηγκας (λαϊκά έγχορδα). 
Τιμές εισιτηρίων: προπώληση 
13 ευρώ, πόρτα 15 ευρώ. Ώρα 
έναρξης: 21.15 Οι πόρτες ανοίγουν: 
20:00. Προπώληση viva.gr, 11876, 
Seven spotsm Πολυχώρος Αγο-
ρα, Τicketsioannina στην κεντρική 
πλατεία

https://www.youtube.com/watch?v=Z5jvQwwHQNY
https://www.youtube.com/watch?v=hSZz5RI7KRQ
https://www.youtube.com/watch?v=lW_IWHw3z-U
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μια διπλή ξύλινη σκά-
λα, ταλαιπωρημένη 
από τη φθορά του 
χρόνου, σε οδηγεί 

στον α’ όροφο. Εκεί που κάποτε 
οι ραπτομηχανές και οι αργαλει-
οί επικρατούσαν με τους ήχους 
τους στα ψηλοτάβανα δωμάτια. 
Χιλιάδες γυναίκες από την πόλη 
και από τα χωριά των Ιωαννί-
νων πέρασαν κάποτε από αυτό 
κτίριο. Πολλές από αυτές έμει-
ναν για χρόνια, φιλοξενούμενες 
στους κοιτώνες του β’ ορόφου. 
Τις εποχές εκείνες που η φτώχια 
δεν άφηνε και πολλά περιθώρια. 
Κορίτσια που μάθαιναν την τέ-
χνη της υφαντικής, της κεντη-
τικής και της πλεκτικής για να 
επιβιώσουν. Αυτό το επιβλητικό 
και αυστηρό στην όψη κτίριο 
αποτελούσε κατά το παρελθόν 

το «σπίτι» τους. 
Το Μέκκειο Οικοτροφείο, στην 
οδό Τσακάλωφ, πάνω από το 
Άλσος των Ιωαννίνων, ήταν 
επί δεκαετίες ένα «καταφύγιο». 
Ακόμη και τα πιο κατοπινά χρό-
νια, όταν η τέχνη της υφαντικής 
παραμερίστηκε, με τις συνθήκες 
διαβίωσης να αλλάζουν. Το Μέκ-
κειο Οικοτροφείο έγινε το σπίτι 
για φτωχές μαθήτριες που πή-
γαιναν στο Γυμνάσιο ή στη Ζω-
σιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία 
και αργότερα για φοιτήτριες του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Σήμερα, το Μέκκειο κάθε άλλο 
παρά σφύζει από ζωή. Ωστόσο, 
δείχνει να αντέχει ακόμα. Το οι-
κοτροφείο δεν λειτουργεί από τη 
δεκαετία του ’80 και μετά. Μα-
θήματα κοπτικής και ραπτικής 
γίνονται όμως ακόμα. Οι αργα-
λειοί προς το παρόν βρίσκονται 
σε αναμονή… 

Τα χρόνια δε της κρίσης, αρκετές 
γυναίκες πέρασαν την πόρτα του 
Μέκκειου Οικοτροφείου για να 
κάνουν μαθήματα. Οι ραπτομη-
χανές λειτουργούν πιο συχνά. 
Το κτίριο όμως, το οποίο έχει χα-
ρακτηριστεί διατηρητέο από το 
1994 με απόφαση του υπουργεί-
ου Πολιτισμού, δείχνει έντονα τα 
σημάδια της κόπωσης. Οι φθο-
ρές στο μεγάλο αυτό κτίριο, που 
κάποτε ήταν αρχοντόσπιτο, δεν 
είναι και μικρές. Τα πατώματα, 
τα ταβάνια, οι σκάλες, οι τοίχοι 
έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Τα 
έπιπλα, μιας άλλης εποχής, αντι-
στέκονται χάρη στη φροντίδα 
μιας υπαλλήλου και των μελών 
της Αδελφότητας Ελληνίδων 
Κυριών «Η Ζωοδόχος Πηγή». Οι 
όποιες προσπάθειες έχει κάνει 
μέχρι τώρα η Αδελφότητα για 
την αξιοποίηση του κτιρίου δεν 
έφεραν κάποιο αποτέλεσμα. Ελ-

λείψει εσόδων, το αδιέξοδο δεν 
άργησε να έρθει. Τη δύσκολη κα-
τάσταση αναγνωρίζει και η Φρό-
σω Λάππα, πρόεδρος της Αδελ-
φότητας. «Έσοδα δεν υπάρχουν 
από κάποια άλλα ακίνητα, όπως 
συμβαίνει συνήθως στα κληρο-
δοτήματα, για να μπορέσουμε 
να επέμβουμε. Και δυστυχώς, 
το Μέκκειο Οικοτροφείο είναι 
ένα κτίριο που έχει ξεχαστεί από 
όλους τους φορείς» μας λέει. 
Κάποιοι όμως το θυμήθηκαν. Το 
Μέκκειο θα αποτελέσει ένα από 
τα βασικά κτίρια που θα φιλοξε-
νήσουν εικαστικά δρώμενα στο 
πλαίσιο της Μπιενάλε Δυτικών 
Βαλκανίων η οποία θα γίνει στα 
Γιάννενα τον Οκτώβριο. Αν μη τι 
άλλο, το Μέκκειο θα σταματήσει 
να αποτελεί ένα… αόρατο κτίριο 
για την πόλη, και θα έχει την ευ-
καιρία να αναδείξει τις προοπτι-
κές που ενδεχομένως έχει. 

Ένα παλιό 
οικοτροφείο,
ένα ιστορικό 
κτίριο

Το κτίριο, το οποίο 
έχει χαρακτηριστεί 
διατηρητέο από το 
1994, δείχνει έντο-
να τα σημάδια της 
κόπωσης. Οι φθο-
ρές στο μεγάλο αυτό 
κτίριο, που κάποτε 
ήταν αρχοντόσπιτο, 
δεν είναι και μικρές.
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Όσο για την ιστορία του κτιρί-
ου, αυτό ανήκε στον Δημήτρη 
Μέκκιο, με καταγωγή από το 
Συρράκο, ο οποίος ασχολούνταν 
με εμπορικές και τραπεζικές 
εργασίες. Αρχικά στα Γιάννε-
να και αργότερα στην Αθήνα. 
Το 1931 με συμβολαιογραφική 
πράξη δώρισε το σπίτι του στην 
οδό Τσακάλωφ, που είχε χτι-
στεί το 1890, στην Αδελφότητα 
Ελληνίδων Κυρίων «Η Ζωοδό-
χος Πηγή», το πρώτο γυναικείο 
σωματείο της πόλης που ανα-
γνωρίστηκε επίσημα μετά την 
απελευθέρωση των Ιωαννίνων. 
Η δωρεά αυτή για τη στέγαση 
του Οικοτροφείου Θηλέων της 
Αδελφότητας αποτελούσε και 
επιθυμία του αδελφού του, ο 
οποίος είχε πεθάνει χρόνια πριν.
Μέχρι τότε, το οικοτροφείο, μαζί 
με την επαγγελματική σχολή με 
τμήματα ραπτικής, υφαντικής, 
κεντημάτων και καλτσομηχανής 
στεγαζόταν σε κτίριο στην οδό 
Παύλου Μελά. Ο μόνος όρος που 
έθεσε για τη δωρεά του ο Δημή-
τρης Μέκκιος ήταν το νέο «σπί-
τι» του οικοτροφείου να φέρει 
την ονομασία «Μέκκειο Οικο-
τροφείο». Την εποχή εκείνη, το 
Μέκκειο φιλοξενούσε πάνω από 
100 μαθητευόμενες… 
Σήμερα, λοιπόν, το Μέκκειο 
αναζητά βιώσιμες λύσεις, ψά-
χνει διεξόδους που θα ζωντανέ-
ψουν το κτίριο. Ως μνημείο και 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της 
αρχιτεκτονικής και της ιστορίας 
του τόπου, το κτίριο αυτό ανήκει 
πάνω απ’ όλα στην πόλη.

Ο ΠΑΣ στη μετα-
Κόντε εποχή
Ο ΠΑΣ αναζητάει μια καλύτερη εμφάνιση, πρώτα, 
και έπειτα ένα καλό αποτέλεσμα στο Φάληρο, την 
Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου στις 21.30 (Novasports 1), 
έχοντας μπει ήδη στη «μετά Κόντε» εποχή του. Ο 
Ισπανός ήδη σκοράρει σε αραβικά εδάφη και ο ΠΑΣ 
δείχνει να έχει πρόβλημα στο γκολ, από την προετοι-
μασία του κιόλας. 
Τη 12η ώρα σχεδόν, έφερε στα Γιάννενα τον Στέφανο 
Ευαγγέλου, δανεικό για δύο χρόνια από τον Ολυμπια-
κό και έτσι, το «πάρε δώσε» της ομάδας έχει ως εξής, 
για το καλοκαίρι που πέρασε:
Ήρθαν: Κούζικ, Λεό, Λουκίνας, Παμλίδης, Σιόντης, 
Φάμπρι Κάστρο, Ξύδας, Κριζμάν , Κακούμπα, Μυ-
στακίδης, Ευαγγέλου
Έφυγαν: Χέλκβιστ, Καρανίκας, Μανθάτης, Ζαχαρός, 
Γιαννίκογλου, Χαλκιαδάκης, Γαρουφαλιάς, Μπέριος, 
Μπετρά
Όλο το πρόγραμμα και η βαθμολογία της Σούπερ Λί-
γκας, έχουν ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

19:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ 3-1

21:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-A.E.K. 0-1

21:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 0-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

19:15 ΑΡΗΣ-Α.Ε.Λ. (ΕΡΤ)

19:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. (NS2)

21:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (NS1)

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

21:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. (NS1)

21:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Ο.Φ.Η. (ΕΡΤ)

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ

1 A.E.K. 2 6

2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 4

3 ΑΡΗΣ 1 3

4 Α.Ε.Λ. 1 3

- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 3

6 Ο.Φ.Η. 1 1

- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 1

8 Π.Α.Ο.Κ. 1 1

9 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 2 1

10 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0

11 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0

12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1 0

- ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0

14 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 2 0

- ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 0

16 ΛΑΜΙΑ 2 0

ΣΟΥΠΕΡ ΛΊΓΚΑ, ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Όταν πήγαμε 
διακοπές 
στην Καμπότζη

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1980, πριν από 38 
χρόνια δηλαδή, τέσσερις μυστήριοι τύ-
ποι, με μυστήριο όνομα μπάντας, έβγαζαν 
ένα δίσκο που δεν ήταν καθόλου μυστή-

ριος, αλλά εντελώς εριστικός, δυναμιτιστικός, 
διαφορετικός ακόμα και από τις τότε νόρμες του 
πανκ, πολιτικός και γενικώς, «γροθιά στο κατε-
στημένο» ή και στο κατεψυγμένο, αν προτιμάτε.
Οι Dead Kennedys, με το ήδη αμφιλεγόμενο 
όνομα, έκαναν ντεμπούτο το 1980 με το Fresh 
fruit for rotting vegetables, ρίχνοντας μια σει-
ρά «καντήλια» στην Αμερική και στις αξίες της, 
κυρίως αυτές που επικαλείται σήμερα ο Τραμπ, 
αλλά και τις άλλες, τις «δημοκρατικές».
Κινητήρια δύναμη, εξαιρετικά εύφλεκτη και 
ασταθής σε όλα αυτά, ήταν ο Έρικ Ριντ Μπού-
τσερ, που αν δεν τον έχετε ακούσει με αυτό το 
όνομα, τότε σίγουρα τον αναγνωρίζετε ως Τζέλλο 
Μπιάφρα. 
Αυτή η τεράστια φυσιογνωμία της σύγχρονης 
τέχνης και πολιτικής λοιπόν, πλαισιωμένος από 
άλλους τρεις ιδίων χνώτων, έβγαλε ένα δίσκο με 
αναφορά στα ονόματα της «ιερής» και καταρα-
μένης αμερικάνικης πολιτικής οικογένειας και 
εξώφυλλο, περιπολικά να καίγονται κατά τη 
«Λευκή νύχτα» του Σαν Φρανσίσκο.
Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, η «Λευ-
κή Νύχτα» προκλήθηκε από τις δολοφονίες του 
δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο Τζωρτζ Μοσκόνε 
και του δημοτικού συμβούλου Χάρβι Μιλκ, του 
πρώτου αιρετού δημόσια δηλωμένου ως ομοφυ-
λόφιλου. Ο  Μπιάφρα, ο οποίος έχει κατέβει για 
δήμαρχος της πόλης, έχει δηλώσει ότι αν εκλε-
γόταν, θα τοποθετούσε αδριάντα του δολοφόνου 
τους, Νταν Γουάιτ, με πληθώρα προσφερόμε-
νων αυγών και πετρών στους καλεσμένους για 
πετάνε στο άγαλμα.
Και στα μουσικά όμως, δεν πάνε πίσω στην πρό-
κληση. Ο εφιαλτικός τόνος του πανκ-χάρντκορ 
των DK έκανε παρεΐτσα σε σκαρκαστικούς και 
εφιαλτικούς στίχους του Τζέλλο: Holiday in 
Cambodia, Kill the poor, When ya get drafted, 
Let’s lynch the landlord και φυσικά, California 
uber alles.
Το FFFRV ήταν το πρώτο σημείο μιας ιστορίας 
που συνεχίζεται ακόμα, με αρκετά ξεκατινιάσμα-
τα και τους Kennedys με τον Μπιάφρα σε δρό-
μους χωριστούς.
Ήταν επίσης το πρώτο άλμπουμ που έφτυσε τόσο 
πολύ στα μούτρα του δυτικού καθωσπρεπισμού, 
που του πήρε μερικά χρόνια για να αντιδράσει…

https://www.youtube.com/watch?v=V6OberRtI6Q
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Οι «κάτω της βάσης» και οι «άριστοι»

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Συνήθως, αυτή την περίοδο γνωστές γίνονται οι βά-
σεις εισαγωγής στις πανεπιστημιακές σχολές, μια 
«συνήθεια» που πυροδοτεί μια κουβέντα για το 
ποιος-α είναι «άριστος» και ποιος όχι, με βάση την 

ποσοτική προσέγγιση της απόδοσής του σε μια και μόνο 
μέρα.
Ωστόσο, η συζήτηση επικεντρώνεται στις βάσεις, δηλαδή το 
βαθμό που ορίζει την εισαγωγή σε μια σχολή και όχι στον 
τρόπο εισαγωγής. Για παράδειγμα, η είσοδος με βαθμούς 
«κάτω της βάσης» δεν είναι απρόσμενη, όταν αυξάνονται 
συνεχώς οι εισακτέοι στις σχολές, πάνω από το «όριο αντο-
χής» που δηλώνουν τα πανεπιστήμια και σε ποσοστό σχε-
δόν 75% των υποψηφίων. 
Ένα άλλο «εποχικό φρούτο» είναι οι διφορούμενες απόψεις 
των ίδιων, συνήθως, παραγόντων. Για παράδειγμα, η «κατα-
κραυγή» για τις χαμηλές βαθμολογίες ακούγεται από τα ίδια, 
θεσμικά συνήθως, πρόσωπα, που θα κάνουν τα πάντα για 
μην κλείσει η σχολή της εκλογικής τους περιφέρειας, έστω 
και αν έχει πολύ χαμηλή βάση εισαγωγής.
Οι φετινές επιδόσεις όμως, στις σχολές Ιωαννίνων και Ηπεί-
ρου, έχουν αρκετές εκπλήξεις που στην πραγματικότητα 
δεν είναι εκπλήξεις. Το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστή-
μια, παρότι θεωρείται (και είναι αδιάβλητο), δεν παρέχει τη 
δυνατότητα πραγματικής επιλογής. Ο τρόπος με τον οποίο 
υποψήφιοι-ες επιλέγουν τις σπουδές τους, είναι στενά συν-
δεδεμένος με το κοινωνικό αποτύπωμα της διαδικασίας 
των πανελλαδικών και το «πρόσημο» της κοινωνικής επι-
βεβαίωσης και αποκατάστασης, έστω και αν δεν είναι τόσο 
έντονο όσο παλιότερα. 
Για παράδειγμα, την υψηλότερη βαθμολογία φέτος στα Γιάν-
νενα, δεν την έγραψε κάποιος-α που μπήκε στην Ιατρική, 
αλλά στην Αρχιτεκτονική, με σχεδόν απόλυτο «άριστα». Την 
ίδια στιγμή όμως, ο τελευταίος-α από τους 47 που μπήκανε 
στο πρώτο έτος της σχολής, έγραψε 13.111 μόρια, ανοίγο-
ντας την ψαλίδα της απόστασης από την πρώτη θέση. 
Αλλού, όπου η  επιλογή είναι πιο συμπαγής, οι διαφορές 
ήταν μικρότερες: Στην Ιατρική, πρώτος και τελευταίος συ-
γκέντρωσαν βαθμούς με μόλις 600 μόρια διαφορά, ενώ πε-
ρίπου ανάλογη ήταν η εικόνα στο Βιολογικών Εφαρμογών 
και στη Λογοθεραπεία.  Πιο στοχοθετημένη ήταν επίσης 
η επιλογή στο Χημικό και λιγότερο στο Οικονομικό ή στο 
Ιστορικό. 
Έτσι και αλλιώς, η μονομερής ποσοτική εκτίμηση της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας είναι λάθος. Στην ιστορία των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ηπείρου, την «πλήρωσαν» 
τμήματα που είχαν αξιόλογο εκπαιδευτικό κεφάλαιο και 
αντ’ αυτών παρέμειναν σχολές, υποτίθεται αιχμής, που αλ-
λάζουν όνομα και πρόγραμμα σπουδών κάθε χρόνο.

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν 

Μεταφοράς)
ΕΠΙΤ/ΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 220 220 18.257 13.644

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 276 276 17.988 12.707

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 283 283 17.527 13.319

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 201 201 17.559 14.267

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 225 225 16.665 12.840

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 238 238 18.462 12.050

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 194 194 18.604 13.269

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 193 193 18.236 16.867

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 120 120 16.491 11.629

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 108 108 18.509 17.050

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 110 110 19.312 18.597

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

191 191 16.753 13.501

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 208 208 16.069 11.356

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 47 47 21.026 13.111

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 36 36 11.313 9.867

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 3 8.389 7.669

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 
ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9 9 10.880 10.672

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 
ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1 1 9.738 9.738

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

141 141 11.220 5.577

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

87 85 10.684 3.034

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 91 91 16.715 14.654

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 140 140 16.121 12.573

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 84 84 13.093 12.126

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 84 84 16.015 10.359

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ) 179 179 12.508 7.332

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) 142 142 13.868 9.633

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 197 197 10.123 6.134

Οι φετινές επιδόσεις στις σχολές Ιω-
αννίνων και Ηπείρου, έχουν αρκετές 
εκπλήξεις που στην πραγματικότητα 
δεν είναι εκπλήξεις
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από λίγες μέρες, 
το 84% των κατοίκων 
της ΕΕ που πήραν 
(ηλεκτρονικά) μέρος 

στο σχετικό δημοψήφισμα μέχρι 
16 Αυγούστου, ζήτησε να μην 
επιστρέψουμε στην «κανονική» 
ώρα, τη χειμερινή δηλαδή. 
Ωστόσο, το θέμα είναι κάπως πιο 
περίπλοκο και δεν λύνεται με… 
μια λιγότερη ώρα ύπνο για πάντα, 
έτσι απλά. Η Ισπανία για παράδειγ-
μα, πρότεινε να καταργηθεί η αλ-
λαγή της ώρας δύο φορές το χρό-
νο, αλλά κάθε χώρα να διαλέξει 
αυτή την ώρα και τη ζώνη ώρας 
στην οποία θα πορεύεται στο εξής. 
Αυτό, μοιάζει πιο λογικό.

Ο Ζαν Κλωντ Γιούνγκερ λοιπόν, 
όπως κάνει συνήθως για τα πε-
ρισσότερα πράγματα, έσπευσε να 
θέσει τελειωτικά το ζήτημα της 
παραμονής στη θερινή ώρα. Ωστό-
σο, η απόφαση θα ληφθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
πιο πιθανό είναι εκεί η πρόταση 
να λέει «κατάργηση της αλλαγής 
ώρας» και όχι υποχρεωτική δια-
τήρηση της θερινής ή της χειμερι-
νής, για όλα τα κράτη της Ε.Ε.
Η αλλαγή ώρας χρονολογείται 
από τα τέλη του 19ου αιώνα και 
τις αρχές του 20ου. Η Αυστρο-
ουγγρική αυτοκρατορία ήταν η 
πρώτη στην Ευρώπη που εφάρ-
μοσε το «Σόμερζαϊτ», τη θερινή 
ώρα δηλαδή, στις 30 Απριλίου 
1916, ως ένα μέτρο εξοικονόμη-

σης καύσιμης ύλης κατά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Έκτοτε, με αυτή την αιτιολογική 
βάση, το μέτρο υιοθετήθηκε σε 
διάφορα μέρη ανά τον κόσμο, ει-
δικά στην Ευρώπη, αλλά και στη 
Νότια Αμερική. 
Η Αυστρία για παράδειγμα, 
εφάρμοσε και κατάργησε το μέ-
τρο… τέσσερις φορές μέσα σε 
εκατό χρόνια, ενώ η Χιλή άλλαζε 
ώρα για εβδομήντα χρόνια, την 
πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρί-
ου και την πρώτη του Απριλίου. 
Τόσο αυτή, όσο και αρκετές άλ-
λες χώρες όμως, κατάργησαν το 
μέτρο. Μια πρόσφατη σχετικά 
άρνηση  με δημοψήφισμα, έγινε 
στην Αυστραλία το 2009, όπου οι 
κάτοικοι αρνήθηκαν να εφαρμό-

σουν τη θερινή ώρα. Μάλιστα, 
γύρω από το δημοψήφισμα έγινε 
ολόκληρη προεκλογική εκστρα-
τεία, με επιχειρήματα υπέρ και 
κατά και σε κάποιες περιπτώ-
σεις, ένταση, ειδικά από αγρότες. 
Πίσω όμως στην Ευρώπη, το 
ερώτημα παραμένει, έχοντας κά-
ποιες σίγουρες πτυχές πάντως: 
Τι θα κάνουμε με την ώρα σε δύο 
μήνες από τώρα; Το σίγουρο εί-
ναι ότι μέχρι τότε θα πρέπει να 
επιλέξουμε ποια θα κρατήσουμε, 
όπως έχουνε κάνει ήδη, εδώ και 
καιρό, χώρες όπως η Ρωσία, η 
Τουρκία, η Ισλανδία κ.α.
Μέχρι τότε, δείτε πώς επιχειρη-
ματολογεί για το θέμα, ο ηθοποι-
ός-εντερτέινερ Τζον Όλιβερ στο 
Last Week Tonight.

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑΣ Η ΕΕ

Τελικά, τι ώρα είναι; Η Αυστροουγγρι-
κή αυτοκρατορία 
ήταν η πρώτη που 
εφάρμοσε το «Σό-
μερζαϊτ», τη θερινή 
ώρα δηλαδή, στις 30 
Απριλίου 1916, ως 
ένα μέτρο εξοικο-
νόμησης καύσιμης 
ύλης κατά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
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