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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η συζήτηση για τις επι-
κείμενες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές έχει 
αρχίσει αναγκαστικά 

από τη στιγμή που η κυβέρνηση 
αποφάσισε να εφαρμόσει απλή 
αναλογική και ουσιαστικά, να 
αναγκάσει τους νέους τοπικούς 
άρχοντες να «μοιραστούν» την 
εξουσία τους.
Εδώ και μερικές εβδομάδες 
ωστόσο, η συζήτηση λαμβάνει 
και αδρά προεκλογικά χαρακτη-
ριστικά και στα Γιάννενα. Και 
φαίνεται ότι η «μάχη» θα έχει δι-
αφορές από τις παλιότερες.
Ένα κύριο χαρακτηριστικό, είναι 
ότι επί του παρόντος, η συζήτη-
ση δεν είναι προγραμματική και 
δύσκολα θα γίνει τέτοια, ή του-
λάχιστον δύσκολα θα δοθεί εκεί 
το βάρος. Παρότι είναι αρκετά 
νωρίς ακόμα, οι πολιτικοί φορείς 
περισσότερο ανιχνεύουν τους 
όρους καθόδου με ποσοτικούς 
όρους (ποιος θα συνεργαστεί με 
ποιον, ποιοι θα είναι επικεφα-
λής), παρά επί του πρακτέου, 
δηλαδή τι είδους καθημερινό-
τητα και μεσοπρόθεσμα-μακρο-
πρόθεσμα έργα και ημέρες ετοι-
μάζουν για τους πολίτες.
Ένα δεύτερο, τουλάχιστον από 
την αρχική ένταση σε περιφε-
ρειακό επίπεδο, φαίνεται να εί-
ναι το γεγονός ότι τα κόμματα 
αφήνουν το «αυτοδιοικητικό» 
προσωπείο και θέλοντας και μη, 
διεκδικούν για τον εαυτό τους το 
γενικό πρόσταγμα.
Αυτό το κάνει ήδη η Νέα Δη-
μοκρατία. Έχοντας δύο υποψη-
φίους που προέρχονται από το 

χώρο της και στελεχώνονται σε 
συντριπτικό ποσοστό από μέλη 
της, αναγκαστικά έχει «χρωμα-
τίσει» την κόντρα Καχριμάνη-Ρι-
ζόπουλου. Σε εκλογικό επίπεδο 
πάντως, ο κ. Καχριμάνης έχει 
το πιο πάνω χέρι από όλους και 
δύσκολα θα αμφισβητηθεί από 
στελέχη που εκφράζουν υποδε-
καπλάσια εκλογικά και πολιτικά 

μεγέθη. Ωστόσο, ο επικοινω-
νιακός θόρυβος έχει αφήσει το 
έντονο ίχνος του στη συζήτηση, 
αποστρέφοντας όμως το ενδια-
φέρον από σοβαρές επισημάν-
σεις. Μια τέτοια είναι ότι ο κ. 
Καχριμάνης έχει συγκεντρώσει 
ήδη τεράστια εξουσία στα χέρια 
του και δεν έχει δείξει διάθεση 
να τη μοιραστεί, είτε θεσμικά,  

είτε εκλογικά. Διοικεί 18 χρόνια 
ως νομάρχης και περιφερειάρ-
χης, σε καιρούς κρίσης και μη 
και… έχουμε ξεχάσει πώς είναι 
αλλιώς.
Πάντως, έχει δείξει ότι χειρίζεται 
καλύτερα από όλους την «κομ-
ματική φθορά», καθώς ενώ είναι 
στέλεχος της ΝΔ, ταυτόχρονα 
σχεδόν αρνείται τα επίσημα χρί-

σματα. Αλλά είπαμε. Η εποχή 
που έπαιζε ρόλο η «επίσημη» ή 
«ανεπίσημη» στήριξη, μοιάζει να 
φεύγει.
Ο δε ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάνει και αυ-
τός τις κινήσεις του, στοχεύ-
οντας εκεί που στοχεύει και η 
κυβερνητική τακτική: Στο χώρο 
της «κεντροαριστεράς», ο οποίος 
πάντως δεν είναι στην καλύτε-

Ονόματα, στρατηγικές και νέα 
δεδομένα, σε Δήμο Ιωαννιτών 
και Περιφέρεια Ηπείρου
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ρή του κατάσταση (ούτε υπήρξε 
ποτέ, αν εξαιρεθεί η πρώτη περί-
οδος Σημίτη). Εκεί, η συμπόρευ-
ση για την ανάδειξη ενός σχήμα-
τος που θα σταθεί αξιοπρεπώς 
και τουλάχιστον δεν θα χάσει 
από τα αποδυτήρια, όπως έκα-
νε η υποψηφιότητα Γεροβασίλη 
στις προηγούμενες εκλογές, έχει 
προχωρήσει σημαντικά. Το κόμ-
μα στηρίζει την πρωτοβουλία 
που μέχρι στιγμής έχει «ορατό 
επικεφαλής» τον Γιώργο Ζάψα, 
έναν αυτοδιοικητικό που ήδη 
έχει θητεία στο περιφερειακό 

συμβούλιο, είναι συναινετικός 
και συμφωνεί καταρχήν με την 
απλή αναλογική. Η θέση του επι-
κεφαλής είναι συζητήσιμη και 
δεν έχει οριστικοποιηθεί σε κά-
ποιο όνομα. Έτσι και αλλιώς, οι 
δύο παρατάξεις θέλουν να είναι 
όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής η 
συζήτηση «από τα κάτω» για τη 
συμπόρευση στις εκλογές. Ήδη, 
η πρώτη τους κοινή εκδήλωση 
μοιάζει τώρα σαν… προοίμιο του 
πρόσφατου κυβερνητικού ανα-
σχηματισμού, που ένταξε πρό-
σωπα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ 
και της «κεντροαριστεράς».
Η «κεντροαριστερή» κίνηση πά-
ντως υπολογίζει χωρίς το… ΠΑ-
ΣΟΚ. Ο κ. Ζάψας είναι συμπα-

θής, αλλά δεν είναι μέλος του 
κόμματος, το οποίο, ως ΚΙΝΑΛ 
και παρότι στελέχη του από τους 
τέσσερις νομούς συμμετέχουν 
στη «Συμμαχία Ηπειρωτών», 
τραβάει το δικό του δρόμο. Αυ-
τός μέχρι στιγμής δεν έχει ξε-
κινήσει πρακτικά (το πρώτο 
ραντεβού είναι για την επόμενη 
εβδομάδα), αλλά η ονοματολο-
γία είναι υπαρκτή, όπως συμ-
βαίνει πάντα στο συγκεκριμένο 
χώρο. Ο Δημήτρης Δημητρίου, 
πρώην (και παραλίγο εκ νέου) 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου, 

είναι η επικρατέστερη πρότα-
ση του κόμματος. Το όνομα του 
Θανάση Οικονόμου, πρώην βου-
λευτή, ακούγεται επίσης, αλλά 
θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν 
πρόκειται απλώς για μια φήμη ή 
«χαλαρή κουβέντα».
Και αν στην Περιφέρεια Ηπείρου 
τα πράγματα μοιάζουν να είναι 
κάπως συγκεκριμένα, αρκετό 
καιρό πριν τις εκλογές, καθόλου 
τέτοια δεν είναι στον Δήμο Ιω-
αννιτών.
Ο Θωμάς Μπέγκας βγαίνει από 
μια θητεία με καλές, μέτριες και 
κάποιες κακές στιγμές και το 
σίγουρο είναι ότι αρκετούς από 
τους συνοδοιπόρους του θα τους 
χάσει: Ο Παντελής Κολόκας, ο 

Θανάσης Μανταλόβας και ο Νί-
κος Γκόλας θέλουν να κατέβουν 
υποψήφιοι με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 
στις βουλευτικές εκλογές. Τη δι-
άθεση έχουν εκδηλώσει και άλ-
λοι δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς 
όμως να πρέπει να θεωρείται δε-
δομένη η κάθοδός τους. Επίσης, 
ένας άλλος πρώην αντιδήμαρχος 
που έρχεται από τον ίδιο χώρο, 
ο Μωυσής Ελισάφ, μοιάζει δι-
ατεθειμένος να διεκδικήσει τη 
δημαρχία. Αμφότεροι, αναφέρο-
νται όχι απλά στον ίδιο πολιτικό 
χώρο, αλλά και στα ίδια περίπου 

όριά του, στα Γιάννενα. Σε αυτά, 
προσθέστε και την πολιτική με-
ρίδα που ζητάει για λογαριασμό 
του το ΠΑΣΟΚ της πόλης.
«Μπαλαντέρ» είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και 
ο ρόλος που θα επιλέξει. Αυτό-
νομη κάθοδος ή συνεργασίες; 
Και οι δύο απόψεις εκφέρονται 
στις μέχρι τώρα συζητήσεις, 
αλλά είναι ακόμα αρκετά νωρίς 
για ο,τιδήποτε. Επίσης, η πα-
ρουσία του πρώην δημάρχου Φ.  
Φίλιου στα «χωρικά ύδατα» της 
αριστεράς, είναι πάντα ένα ση-
μείο φυγοκέντρισης… 
Στο χώρο της τοπικής δεξιάς, το 
όνομα του Σταύρου Καλογιάννη 
επιστρέφει στις συζητήσεις για 
τον Δήμο, αρκετά χρόνια μετά τη 

θητεία του ως δημοτικού συμ-
βούλου. Ο πολιτευτής και πρώ-
ην υφυπουργός του κόμματος, 
μοιάζει να ενδείκνυται ως επιλο-
γή, αφενός για να «διευκολύνει» 
το κόμμα στις επιλογές υποψη-
φίων βουλευτών, αφετέρου για 
να αποτελέσει αντίπαλο δέος, 
κάτι που η εικοσάχρονη παράτα-
ξη της ΝΔ στον Δήμο δεν μπορεί 
να το κάνει πλέον ή τουλάχιστον, 
αποδυναμώνεται από τις οικίες 
αντίρροπες τάσεις. 
Από την άλλη, ο Άρης Μπαρ-
τζώκας που επίσης αναφέρεται 

στο χώρο της ΝΔ, δηλώνει ότι 
θα προχωρήσει με τα «Γιάννενα 
τώρα», την παράταξη που πήρε 
ένα σημαντικό μερίδιο ψήφων 
στις προηγούμενες εκλογές, χω-
ρίς ωστόσο να προσθέσει τίποτε 
ιδιαίτερο στη «ζωή» του δημοτι-
κού συμβουλίου. 
 Έτσι και αλλιώς όμως, η φετι-
νή εκλογική διαδικασία θα είναι 
αρκετά διαφορετική από ό,τι 
έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. 
Η σχεδόν υποχρεωτική πολιτι-
κή συνεργασιών, θα οδηγήσει σε 
συμπλεύσεις. Επίσης, ενδέχεται 
να κάνει σκληρότερη από το πα-
ρελθόν την εκλογική μάχη, γιατί 
κάθε ψήφος θα μετράει περισσό-
τερο πλέον…

H φετινή εκλο-
γική διαδικασία 
θα είναι αρκετά 
διαφορετική 
από ό,τι έχου-
με συνηθίσει 
μέχρι τώρα. Η 
σχεδόν υποχρε-
ωτική πολιτική 
συνεργασιών, 
θα οδηγήσει σε 
συμπλεύσεις. 
Επίσης, ενδέ-
χεται να κάνει 
σκληρότερη από 
το παρελθόν την 
εκλογική μάχη, 
γιατί κάθε ψή-
φος θα μετράει 
περισσότερο 
πλέον…
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Οι πρυτάνεις μιλάνε αρ-
κετά, ειδικά σε περιστά-
σεις όπου κλείνει ένα 
κεφάλαιο και ανοίγει 

ένα άλλο. Συχνά επίσης, λένε 
διαφορετικά πράγματα από τα 
συνηθισμένα, όπως για παρά-
δειγμα ο απερχόμενος πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Γιώργος Καψάλης που, στις 
πρώτες σειρές ευχαριστιών του 
έβαλε ονομαστικά καθημερι-
νούς, στενούς συνεργάτες του: 
τις εργαζόμενες στη γραμματεία 
του, τον οδηγό του, την οικογέ-
νειά του φυσικά…
Δεν ήταν μόνο αυτοί που δέχθη-
καν τα ευχαριστήρια του κ. Κα-
ψάλη, λίγο πριν παραδώσει και 
επίσημα στο νέο πρύτανη του 
ιδρύματος, Τριαντάφυλλο Αλ-
μπάνη. Ο απερχόμενος πρύτανης 
έκανε μια εκτενή αναδρομή στη 
θητεία του, η οποία μόνο εύκο-
λη δεν ήταν, λέγοντας αρχικά ότι 
«είναι μέρα συγκίνησης, αλλά 
και χαράς. Γιατί έχει συντελεστεί 
ένα σημαντικό έργο που μπορώ 
να το επικαλεστώ».
Επί ημερών του κ. Καψάλη ολο-
κληρώθηκαν οι εξελίξεις μετα-
σχηματισμού του ιδρύματος, με 
την ίδρυση Πολυτεχνείου, αλλα-
γής σε θέματα πτυχίων, διαχεί-
ρισης κ.α. Ιδιαίτερης αναφοράς 
έτυχαν η ίδρυση της Αρχιτεκτο-
νικής, οι αλλαγές στα πτυχία του 
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 
και της Καλών Τεχνών, η διαχεί-
ριση των ειδικών λογαριασμών 
κ.α.
Ο κ. Καψάλης αναφέρθηκε ειδι-
κότερα στην αποπληρωμή του 
χρέους 1,8 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, 
αλλά και στο ταμειακό υπόλοι-
πο, στο τέλος του 2017: 2,3 εκατ. 
ευρώ και άλλα 180.000 ευρώ 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.
Από την ομιλία του, δεν έλειψε 
κανείς και τίποτε που συνέβη 
αυτά τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια. Ο κ. Καψάλης μίλησε προ-
σεκτικά για τα μελλοντικά δια-
κυβεύματα ενός ιδρύματος που 
σε ένα μήνα παρά μερικές μέρες 
θα είναι ακριβώς διπλάσιο, με 
τη συνένωση με το ΤΕΙ. Ευχαρί-
στησε Δήμο και Περιφέρεια για 
συγκεκριμένες συνεργασίες και 
τη στήριξη που είχε το ίδρυμα 
και φτάνοντας στο τέλος, με μια 
διακριτή συγκίνηση στη φωνή 
του, ευχαρίστησε τα οικεία του 

πρόσωπα. Κάπου εκεί, ο κ. Κα-
ψάλης έκλεισε τη θητεία του ως 
πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.
Παρέδωσε το πρυτανικό διάση-
μο στον Τριαντάφυλλο Αλμπά-

νη, κάνοντας την ακριβώς αντί-
στροφη κίνηση από εκείνη της 
1ης Σεπτεμβρίου 2014, όταν είχε 
αναλάβει καθήκοντα πρύτανη 
από τον κ. Αλμπάνη.
Εκείνος με τη σειρά του, επι-

στρέφοντας στην πρυτανική 
θέση ευχαρίστησε ξανά όλους 
και όλες για την παρουσία τους 
στην αίθουσα «Γ. Μυλωνάς» 
όπου εξελίχθηκε η τελετή.
Παρόντες, ήταν οι «πρώην», δη-

λαδή οι αναπληρωτές πρυτάνεις 
Θωμάς Μπάκας και Ανδρέας 
Φωτόπουλος, ο κ. Αλμπάνης 
που είναι ο νέος πρύτανης έτσι 
και αλλιώς και ο «σύνδεσμος» 
της παλιάς και νέας πρυτανικής 
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Παράδοση πρυτανείας 
σε γνωστά χέρια

O Γ. Καψάλης αρέ-
δωσε το πρυτανι-
κό διάσημο στον 
Τριαντάφυλλο 
Αλμπάνη, κάνο-
ντας την ακριβώς 
αντίστροφη κίνηση 
από εκείνη της 1ης 
Σεπτεμβρίου 2014, 
όταν είχε αναλάβει 
καθήκοντα πρύτανη 
από τον κ. Αλμπάνη
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αρχής, και οι νέοι αντιπρυτάνεις 
Σπύρος Γεωργάτος, Μηνάς Πα-
σχόπουλος και Σταύρος Νικολό-
πουλος.
Στο ακροατήριο ήταν μεταξύ 
άλλων η υφυπουργός Παιδεί-
ας Μερόπη Τζούφη, βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ από όλη 
την Ήπειρο, ο περιφερειάρχης 
Αλέκος Καχριμάνης, ο δήμαρ-
χος Θωμάς Μπέγκας, δήμαρχοι 
επίσης, από όλο το νομό Ιωαννί-
νων και γενικώς, πολύς κόσμος. 
Ήταν επίσης και ο πρύτανης 
του… απερχόμενου ΤΕΙ Ηπείρου 
Τάσος Τσίνας, που συμμετέχει 
μεταβατικά στην πρυτανική 
αρχή του νέου ιδρύματος.
Ο κ. Αλμπάνης, όπως το απαιτεί 
η περίσταση, έκανε «προγραμ-
ματικές δηλώσεις» με έντεκα 
σημεία. Χονδρικά, πρόκειται για 
τα γνωστά, δηλαδή την προά-
σπιση του δημοσίου χαρακτήρα 
του ιδρύματος, τη διαφάνεια 
στη διοίκηση, την ενίσχυση και 
αναβάθμιση της λειτουργίας του 
με σύνδεση με την κοινωνία, 
την αναδιοργάνωση κτιριακών 
υποδομών για την κάλυψη των 
αναγκών στέγασης των τμημά-
των, τη στήριξη του προσωπι-
κού («οι άνθρωποι κάνουν τη 
διαφορά» είπε χαρακτηριστικά), 
την αξιοποίηση νέων τεχνολο-
γιών για την αναζήτηση πόρων, 
την πιστοποίηση προγραμμάτων 
σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα 
(όπως είπε, είναι ήδη σε εξέλι-
ξη οι διαδικασίες για την κατα-
σκευή νέας φοιτητικής εστίας), 
τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των πτυχίων, τις διεθνείς συ-
νεργασίες και την ενίσχυση της 
έρευνας.
Προφανώς, ανάμεσά τους υπάρ-
χουν σημεία που περιλαμβά-
νονται σε κάθε προγραμματική 
ομιλία πρυτανικών αρχών. Ο κ. 
Αλμπάνης επανέλαβε αρκετές 
φορές ότι οι συνθήκες έχουν αλ-
λάξει και ότι απαιτούνται συγκε-
κριμένοι χειρισμοί.
Απέδωσε τα εύσημα στον προ-
κάτοχό του, λέγοντας ότι «δι-
ήλθαμε με αξιοπρέπεια τις 
δυσκολίες» και έκανε πιο συγκε-
κριμένα μερικά από τα προγραμ-
ματικά σημεία. Είπε δηλαδή ότι 
θα πρέπει σε βάθος πενταετίας 
να είναι άρτια τα νέα τμήματα 
που δημιουργούνται, αλλά και 
να ενταχθούν οι ομάδες ερευνη-
τών, με νέο νομοθετικό πλαίσιο, 
στα ερευνητικά ινστιτούτα που 
δημιουργούνται με το νέο νόμο.

Ο Δημήτρης 
Μπάσης 
στον «Φρόντζο» 
Ο ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης επιστρέφει στα Γιάν-

νενα, για να δώσει αυτή τη φορά μια φιλανθρωπική 
συναυλία. Η συναυλία θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου, στις 
21:00, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, στον «Φρόντζο». 
Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννί-
νων.
Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ στην είσοδο και 8 ευρώ 
στην προπώληση. Προπώληση εισιτηρίων στο περίπτερο 
της κεντρικής πλατείας (tickets ioannina). Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για παιδιά κάτω των 12 ετών.
Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Ιωαννιτών. Τη διοργάνωση της συναυλίας έχει 
αναλάβει... ο Σύλλογος Ενηλίκων Μαθητών & Κηδεμόνων 
του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιωαννίνων.

Οnirama... με χρώμα

Το Kέντρο Νέων Ηπείρου διοργανώνει 
το «1ο ColourBoom Fest» στο Παρα-

λίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο Ιωαννίνων και 
φέρνει το συγκρότημα των Onirama. Η συ-
ναυλία του συγκροτήματος θα γίνει στις 15 
Σεπτεμβρίου, με τις πόρτες του φεστιβάλ 
να ανοίγουν στις 17:00.
Στην προπώληση, υπάρχουν απλά και VIP 
εισιτήρια. Το απλό εισιτήριο κοστίζει 8 
ευρώ με ένα σακουλάκι χρώμα και το VIP 
εισιτήριο με 13 ευρώ με το επίσημο μπλου-
ζάκι της εκδήλωσης και δύο σακουλάκια 

χρώμα. Το σακουλάκι με το χρώμα και το 
μπλουζάκι θα παραδοθούν τη μέρα του 
φεστιβάλ. Στην είσοδο της εκδήλωσης, οι 
ενδιαφερόμενοι θα βρουν εισιτήριο των 10 
ευρώ μαζί με ένα σακουλάκι με χρώμα.
Σημεία προπώλησης:  
α) Youth Center of Epirus / Κέντρο Νέων 
Ηπείρου (Πετροτσοπούλου 10) 
β) Doctorrefill Ioanina (Λεωφ. Δωδώνης 69) 
γ) Ticketsioannina (Μπροστά από την Πε-
ριφέρεια Ηπείρου) 
δ) Paralimnio Ioannina Fun Park

Α
Τ

Ζ
Ε

Ν
Τ

Α

«ΜΕ 
ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΗΦΙΣΙΑ»
ΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ της 
φετινής θεατρικής σεζόν 
στην «Έκφραση» (Αρα-
βαντινού 14) ανοίγει η 
παράσταση «Με δύναμη 
από την Κηφισιά», έργο 
του Δημήτρη Κεχαΐδη 
και της Ελένης Χαβα-
ριά, από την εταιρία 
θεάτρου «Σπίτι Της».
Η παράσταση, σε 
σκηνοθεσία Εμμανουέ-
λας Κοντογιώργου, θα 
ανέβει για τρεις βραδιές, 
από 14 έως 16 Σε-
πτεμβρίου, στις 21:15. 
Ερμηνεύουν: Κωνστα-
ντίνα Αλεξανδράτου 
(Ηλέκτρα), Αφροδίτη 
Φλώρου (Αλέκα), 
Κασσάνδρα Τζάρτζαλου 
(Φωτεινή), Βερόνικα 
Μπακόλα (Μάρω).
Το εισιτήριο κοστίζει 
10 ευρώ, και 8 ευρώ το 
μειωμένο. Στην προπώ-
ληση (στο βιβλιοπωλείο 
Χαρτέξ) 8 ευρώ.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Και τότε, ξεκίνησαν να παίζουν

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Then Play On είναι το τρίτο και καλύτε-
ρο άλμπουμ των Fleetwood Mac και φέτος, 
τέτοιες μέρες του Σεπτεμβρίου, κλείνει τα 
49 του.

Είναι επίσης ένα ζωντανό μνημείο δημιουργικότη-
τας ανθρώπων αταίριαστων μεταξύ τους, ακραία 
ταλαντούχων και υπερβολικά προβληματικών, για 
διάφορους λόγους.
Το 1969 λοιπόν, οι Fleetwood Mac ήταν πέντε: Ο 
Μικ Φλίτγουντ, ο Τζον μακ Βι, ο νεοεισελθών Ντά-
νι Κίρβαν, ο Τζέρεμι Σπένσερ και ο συνιδρυτής τους, 
Πίτερ Γκριν. Ο Γκριν ήταν (και είναι) ένας από τους 
δύο-τρεις κορυφαίους κιθαρίστες του ροκ εν ρολ 
και αν σας πούνε κάτι διαφορετικό, μην πιστέψετε.
Αυτή λοιπόν η μπάντα, η οποία είχε βγει από 
το «μεταπτυχιακό» του Τζον Μάγιαλ και των 
Bluesbrakers, έπαιζε ένα ιδιότυπο english blues  
με τρομερή κιθαριστική ικανότητα των τριών 
(Σπένσερ, Κίρβαν, Γκριν). 

Στο Then Play On όμως, το συγκρότημα πρόσθεσε 
τη μαγεία των δικών του συνθέσεων (βασικά του 
Γκριν), τις οποίες υποστήριζε στο βάθος η ρυθμική 
των Φλίτγουντ-μακ Βι που έμελλαν να είναι οι πιο 
σταθεροί του γκρουπ. Επίσης, ήταν ένας από τους 
πρώτους δίσκους όπου έβαλε το χεράκι του ο Μάρ-
τιν Μπερτς, ίσως ο καλύτερος άγγλος μηχανικός 
ήχου, που αργότερα «μηχάνευσε» τα μεγαλύτερα 
ονόματα του αγγλικού ροκ και μέταλ (ναι, και τους 
Maiden).
Ο δίσκος που ξεκινάει από το σαγηνευτικό Coming 
your way και περνάει μεταξύ άλλων από το Closing 
my eyes και το Rattlesnake Shake, αρχικά δεν εί-
ναι το άσμα ασμάτων, το Oh Well. Αυτό, σύνθεση 
του Γκριν, προστέθηκε αργότερα το Νοέμβριο, σε 
όλη του τη μεγαλοσύνη.
Στα πλήκτρα, η μπάντα είχε προσλάβει την Κριστίν 
Πέρφεκτ, μέλλουσα κυρία μακ Βι και συνθέτρια με-
ταξύ άλλων, του Oh Daddy στο Rumors, την εποχή 
που ήδη, η μπάντα δεν είχε καμία πλέον σχέση με 
το Then Play On.

Το εξώφυλλο ήταν δάνειο από τον καλλιτέχνη 
Μάξγουελ Άμρφιλντ, έναν εκπρόσωπο του Arts 
and crafts movement στην καλλιτεχνική Αγγλία, 
ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει το έργο, αρχικά για να 
διακοσμήσει την τραπεζαρία έπαυλης.  
Η συνέχεια ήταν καταστροφική. Ήδη, ο Σπένσερ 
αρνούνταν να παίξει τραγούδια του Γκριν, ο οποίος 
δεν ήταν και ο πιο ισορροπημένος άνθρωπος του 
κόσμου. Ο Γκριν και ο Κίρβαν (ο οποίος πέθανε 
πριν από λίγες μέρες), έφυγαν από τη μπάντα με-
σούσης της περιοδείας για το Then Play On, αφού 
«κάηκαν» στο LSD για τρεις μέρες. Ο Σπένσερ εγκα-
τέλειψε το συγκρότημα ένα χρόνο αργότερα, κυρι-
ολεκτικά «πηγαίνοντας για τσιγάρα» και χωρίς να 
γυρίσει ποτέ, μπαίνοντας σε μια παραθρησκευτική 
οργάνωση.
Οι FM στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ένα ακόμα 
πιο επιτυχημένο σύνολο του soft rock, με ένα ακό-
μα εξαιρετικό δίσκο, το Rumors. Αλλά η εποχή του 
Then Play On είχε περάσει ανεπιστρεπτί, αφήνο-
ντας ανεξίτηλο το σημάδι της στη μουσική. 

https://www.youtube.com/watch?v=KE4HGlmtOcg
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Το «9» με τα 112 γκολ 
στην καριέρα του

Σύλλογος Περίοδος 
Πρωτάθλημα Κύπελλο Ευρώπη Σύνολο 

Συμμετοχές Τέρματα Συμμετοχές Τέρματα Συμμετοχές Τέρματα Συμμετοχές Τέρματα 

ΠΑΟΚ 

2006–07 1 0 0 0 0 0 1 0 

2007–08 4 2 0 0 0 0 4 2 

2008–09 10 2 4 0 0 0 14 2 

Σύνολο 15 4 4 0 0 0 19 4 

Πανσερραϊκός 
2009–10 23 5 3 1 0 0 26 6 

Σύνολο 23 5 3 1 0 0 26 6 

ΠΑΟΚ 

2010–11 21 6 2 1 5 0 28 7 

2011–12 31 12 3 1 11 4 45 17 

2012–13 32 14 6 5 4 4 42 23 

2013–14 29 10 6 5 12 2 47 17 

2014–15 30 11 3 0 8 7 41 18 

2015–16 28 14 6 1 4 0 38 15 

2016–17 22 0 3 2 8 3 33 5 

Σύνολο 193 67 29 15 52 20 274 102 

Μακάμπι Χάιφα 2017-18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο καριέρας 231 76 36 16 52 20 319 112 

ΤΟ ΣΤΟΊΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΑΔΗ ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΚΑΊ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο «Κλάους» έχει υπάρξει ένας από 
τους πιο πολλά υποσχόμενους έλ-
ληνες επιθετικούς, χωρίς όμως να 
εκπληρώσει ποτέ τις υποσχέσεις 

που έδινε το ταλέντο του. Μια δεκαετία 
στον ΠΑΟΚ, με ένα μικρό διάλειμμα δα-
νεισμού στον Πανσερραϊκό, ο Αθανασιάδης 
έγινε ο πρώτος σκόρερ του Δικέφαλου στις 
διεθνείς διοργανώσεις.
Έφυγε για το Ισραήλ χωρίς να προσαρμο-
στεί ποτέ εκεί και τώρα, γυρνάει στην Ελ-
λάδα έχοντας «ανοιχτούς λογαριασμούς» 
και την ευκαιρία, με τη φανέλα του ΠΑΣ, 
να αποδείξει ότι είναι φόβητρο για τις αντί-
παλες άμυνες.
Αυτό τόνισε και ο Γιάννης Πετράκης μετά 
το φιλικό με την ΑΕ Καραϊσκάκης: 
«Είναι πολύ σημαντική μεταγραφή και εί-
μαι χαρούμενος γι’ αυτό. Ο Αθανασιάδης 
έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του και 
έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό. Με τη λίγη 
κουβέντα που κάναμε έχει την όρεξη να ξα-
ναφτάσει στο επίπεδο που του αρμόζει και 
δικαιούται βάσει παρουσίας τα προηγούμε-
να χρόνια» τόνισε ο προπονητής του ΠΑΣ. 

Ο Αθανασιάδης με τα χρώματα 
της Μακάμπι και πάνω του ΠΑΟΚ

https://el.wikipedia.org/wiki/ΠΑΟΚ_(ποδόσφαιρο_ανδρών)
https://el.wikipedia.org/wiki/Α΄_Εθνική_ποδοσφαίρου_ανδρών_2006-2007
https://el.wikipedia.org/wiki/Α΄_Εθνική_ποδοσφαίρου_ανδρών_2007-2008
https://el.wikipedia.org/wiki/Α΄_Εθνική_ποδοσφαίρου_ανδρών_2008-2009
https://el.wikipedia.org/wiki/Μ.Γ.Σ._Πανσερραϊκός
https://el.wikipedia.org/wiki/Β΄_Εθνική_ποδοσφαίρου_ανδρών_2009-10
https://el.wikipedia.org/wiki/ΠΑΟΚ_(ποδόσφαιρο_ανδρών)
https://el.wikipedia.org/wiki/Α΄_Εθνική_ποδοσφαίρου_ανδρών_2011-2012
https://el.wikipedia.org/wiki/Α΄_Εθνική_ποδοσφαίρου_ανδρών_2011-2012
https://el.wikipedia.org/wiki/Α΄_Εθνική_ποδοσφαίρου_ανδρών_2012-2013
https://el.wikipedia.org/wiki/Super_League_Ελλάδας_2013-14
https://el.wikipedia.org/wiki/Super_League_Ελλάδας_2014-15
https://el.wikipedia.org/wiki/Σούπερ_Λιγκ_Ελλάδας_2015–16
https://el.wikipedia.org/wiki/Σούπερ_Λίγκα_2016–17
https://el.wikipedia.org/wiki/Μακάμπι_Χάιφα_(ποδόσφαιρο)
https://www.facebook.com/PASGianninaFC/videos/541786192944890/
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το μικρό γεφύρι του κα-
πετάν Αρκούδα, κοντά 
στο Δίλοφο, είναι από 
τα λίγα γεφύρια στο Ζα-

γόρι που δεν έχει το όνομα του 
χορηγού, του ανθρώπου που το 
κατασκεύασε. Πώς πήρε λοιπόν 
το όνομα ενός καπετάνιου; Και 
τι δουλειά είχε ο καπετάνιος στο 
Ζαγόρι;
Καταρχάς, το μονότοξο αυτό γε-
φυράκι χτίστηκε το 1806 από τον 
Γιαννιωτοεβραίο Σολομώντα 
Ματσίλη, όταν αυτός, στη διάρ-
κεια μιας κακοκαιρίας, κινδύ-
νεψε να χάσει εκεί τη ζωή του. 
Έτσι, ονομαζόταν γεφύρι του 
Εβραίου ή αργότερα γεφύρι του 
Λάβδα (προφανώς από το όνο-
μα κάποιου κατοπινού χορηγού). 
Μέχρι το 1906, όταν ο Καπετάν 

Αρκούδας, περαστικός από την 
περιοχή, βρήκε τον θάνατο στο 
γεφύρι.
Ο καπετάν Αρκούδας ήταν ο 
Γεώργιος Λεπιντάτος, μακεδο-
νομάχος από τη Σαμαρίνα Γρε-
βενών. Ονομάστηκε Αρκούδας ή 
Ούρσας (αρκούδας στα βλάχικα) 
λόγω της επιβλητικής του πα-
ρουσίας. Τον Αύγουστο του 1906, 
ο Λεπιντάτος (με έντονη δράση 
κατά των Οθωμανών) και πέντε 
σύντροφοί του βρέθηκαν στο Ζα-
γόρι για λόγους που δεν έχουν 
τεκμηριωθεί. Η ομάδα των έξι 
φιλοξενήθηκε στους Νεγάδες. 
Ένας από τους έξι, με καταγωγή 
από τα Γρεβενά, ο Γιάννης Ανα-
στασιάδης, πήγε στο χωριό της 
γυναίκας του, στο Δίλοφο (Σο-
ποτσέλι), για να την επισκεφθεί. 
Μόνο που η επιστροφή του αρ-
γούσε να γίνει. Κι έτσι ο καπετάν 

Αρκούδας ξεκίνησε με την ομά-
δα του για το Δίλοφο. Έστειλε να 
ενημερώσουν τον σύντροφό του, 
αλλά αντί γι’ αυτόν στην περιοχή 
βρέθηκε ο δραγάτης του χωριού. 
Η ανταλλαγή πυροβολισμών 
ξεκίνησε, με οθωμανικά απο-
σπάσματα να καταφτάνουν. Τον 
καπετάν Αρκούδα τον σκότωσαν 
στο γεφύρι. Από βόλι των οθω-
μανικών αποσπασμάτων ή από 
βόλι του δραγάτη; Η… επίσημη 
ιστορία αποδέχεται το «τούρκικο 
βόλι». Αυτό αναφέρεται και στην 
ενημερωτική πινακίδα που βρί-
σκεται στην περιοχή.
Ο θάνατος του καπετάν Αρκούδα 
άφησε το στίγμα του στο Ζαγόρι 
εκείνης της εποχής. Μάλιστα 
δημοτικό τραγούδι εξιστορεί τα 
γεγονότα της δολοφονίας του μα-
κεδονομάχου, με τη λαϊκή μούσα 
να καταθέτει τη δική της εκδοχή: 

«[…] Τρεις ντουφεκιές του έριξε ο 
Λάμπρος ο ντραγάτης η μια τον 
πήρε ξόφαλτσα κι η άλλη στο 
ποδάρι η τρίτη ήταν φαρμακερή, 
τον πήρε στη καρδιά του…».
Σήμερα, στην περιοχή, εκτός από 
την ενημερωτική πινακίδα για το 
«τούρκικο βόλι», υπάρχει και μια 
αναθηματική στήλη για τον Σα-
μαριναίο μακεδονομάχο, το οποίο 
ανεγέρθηκε με δαπάνη της πρώ-
ην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ιωαννίνων. Τα εγκαίνια του μνη-
μείου έγιναν το 2012, με τον περι-
φερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχρι-
μάνη να κάνει λόγο για «αυτούς 
που τα δύσκολα χρόνια, όταν οι 
διάφορες προπαγάνδες (σ.σ. εν-
νοεί κυρίως τη ρουμάνικη) δεν 
έδιναν χώρο στην Ελλάδα, κά-
ποιοι έψαχναν την πατρίδα. Ένας 
από αυτούς ήταν ο θηριώδης 
στην όψη καπετάν Αρκούδας».

Τι έκανε ένας καπετάνιος στο Ζαγόρι;
Ο καπετάν 
Αρκούδας 
ήταν ο Γεώρ-
γιος Λεπιντά-
τος, μακεδο-
νομάχος από 
τη Σαμαρίνα 
Γρεβενών. 
Ονομάστηκε 
Αρκούδας 
ή Ούρσας 
(αρκούδας 
στα βλάχικα) 
λόγω της επι-
βλητικής του 
παρουσίας. 
Τον Αύγουστο 
του 1906, ο 
Λεπιντάτος 
και πέντε σύ-
ντροφοί του 
βρέθηκαν στο 
Ζαγόρι για 
λόγους που 
δεν έχουν 
τεκμηριωθεί.

https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/what-you-can-do-today
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